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  "מטמנות אפעה" בע"מ
  
  

  
  

  2נספח 
  
  
  

  מפרט לביצוע 

  

, לדרך חציית 4תא אסבסט עבודות תשתית להקמת 
  אסמ"ר אפעהנחל אפעה ולהסדרת דרכים בכניסה ל

  
  באסמ"ר "אפעה"

  
  
  
  

  חוזה מס' ________
  
  
  

  2022 מרץ
  

                                              
  
  

  המתכננים:                                            
  

  אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה - עבודות פיתוח 
  , פארק תעשיות עומר 6הגורן  
  08-6460915פקס:      08-6460914טל': 

  
  לבני מהנדסים בע"מ - קונסטרוקציה

  , פתח תקוה8רח' השילוח 
  03-9245535פקס:   03-9245525טל': 

  
  ) בע"מ1985י (תכנון הנדס ן.ה.ת – וכבישים תנועה

  8533800, להבים, 13צבעוני רח' 
  08-6519656פקס:     08-6513636טל': 

  
  רימון הנדסת קרקע וביסוס-אגסי –תכן מבנה מיסעות 

  , משמר השבעה1רח' צבי זעירא 
  077-2007672טל': 
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, לדרך חציית נחל אפעה ולהסדרת דרכים 4תא אסבסט עבודות תשתית להקמת 
  אסמ"ר אפעהלבכניסה 

  
  

  תיאור העבודה
  
  

, לדרך חציית 4תא הטמנה לאסבסט מס' מפרט זה מתייחס לביצוע של עבודות תשתית להקמת 
  אסמ"ר "אפעה" שבשטח המועצה האזורית "תמר".נחל אפעה ולהסדרת דרכים בכניסה ל

  
  העבודה כוללת בין השאר ביצוע של:

  

 עבודות עפר; .א

 עבודות קונסטרוקציה; .ב

 ה;עבודות סליל .ג

 עבודות איטום ביריעות פלסטיות; .ד

 עבודות צנרת ומתקנים נלווים; .ה

  עבודות גידור. .ו

  
  מבנה המפרט

  
  המפרט והתוכניות כוללים מסמכים ותוכניות שהוכנו ע"י מתכננים שונים בתחומים שונים.

  
  סדר הופעת הפרקים במפרט הינו כדלקמן:

 )7-13 (עמודים מוקדמות – 00פרק  -

 , עמודיםיבה והידרולוגיה)(אפיק הנדסת סב 4תא אסבסט  עבודות פיתוח –' אחלק  -

 15-58: 
o  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
o  ת חרש (לעניין גדרות)מסגרו – 19פרק 
o  עבודות סלילה – 51פרק 
o  וב ותיעולקווי מים, בי – 57פרק 
o  עבודות איטום ביריעות – 68פרק  

 :74-06 , עמודים(לבני מהנדסים בע"מ) קונסטרוקציה –' בחלק  -
o  עבודות עפר – 01פרק 
o  אתרביצוק מזוין עבודות בטון  – 02פרק 
o  עבודות איטום – 05פרק 

 87-76 עמודים ,בע"מ) )1985ת.ה.ן תכנון הנדסי (( וכבישים תנועה –' גחלק  -
  
  

, ומתייחסים עבור כל חלק מופיעים בסיומו של כל חלקהמיוחדים לתשומת לב: אופני המדידה 
  .בלבדלסעיפי אותו החלק 

  
  

: הוראות כל אחד מהחלקים (א', ב', ג') מתייחסות אך ורק לעבודות שיבוצעו ע"פ חשובה הערה
פרק המוקדמות התכניות והמפרט של אותו חלק ושל אותו מתכנן. למעט ההוראות המפורטות ב

שתקפות לכל חלקי המפרט והעבודה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בחלקים ) 00(פרק 
  פרט (חלק א', חלק ב', חלק ג') לגבי עבודה כלשהי יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:שונים של המ

הוראות ביגבר האמור  -בקשר לאופן ביצוע העבודה, טיב החומרים וכלל הוראות הביצוע  -
 החלק עצמו שבו נכללת העבודה,

שפטי של החוזה, לאחריו מ- יגבר האמור בחלק החוזי –ומחירים  בקשר לתשלומים -
  00ק הוראות פר

2 



  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  רשימת מסמכים
  

  יננוא -מפרט הכללי לעבודות בנייה (בהוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור ה  - 1נספח 
  מצורף), הפרקים:                    

  
   2009      מוקדמות 00
       2011      עבודות עפר 01
  2013  עבודות בטון יצוק באתר 02
   2015      מתקני חשמל 08

  2005                יעה           עבודות צב 11             
  2000      מסגרות חרש 19
  2014    עבודות סלילה 51
  1990    קווי מים, ביוב ותיעול 57

  
  מפרט המיוחד ואופני המדידה המיוחדיםה  -  2נספח 

  
  )25.11.21מפורט לתכינת מבנה מיסעות חדשות ותכנון ביסוס ("אגסי רימון", דו"ח  – 3נספח 

  
  תכניות ותיק תוכניות (תיק תכניות מצורף בנפרד) רשימת  - 4נספח 

  
  כתב הכמויות והמחירים  - 5נספח 

  
  

  כל המסמכים הרשומים מעלה מהווים ביחד את המפרט, בין שהם מצורפים או שאינם מצורפים.
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  הבהרה:
  

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא להנחיות המפרט הכללי לעבודות 
, למשל , למעט חלקים שבהם מוגדר אחרת)1בהוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור (נספח בניין 

בפרק התנועה והכבישים, בו מובהר כי ההגדרה "המפרט הכללי" מתייחסת למפרט הכללי של 
  . נתיבי ישראל

  
ההנחיות הכלליות הנ"ל לא צורפו למכרז ואם אינן ברשותו של הקבלן ניתן לרכוש אותן בהוצאה 

ת המפרט של נתיבי ישראל ניתן להוריד באתר חב' א אביב.-ר של משרד הביטחון, הקריה, תללאו
  .נתיבי ישראל בע"מ בלשונית "מידע לספקים"

  
  

ההתייחסות למפרט הכללי תהיה אך ורק לגבי אופן ביצוע העבודה, חומרים בשימוש, בדיקות 
הנחיה הקשורה לאופן  ועניינים הקשורים להנחיות המקצועיות הקשורות לעבודה. שום

 לאההתקשרות או לטיבה, מועדי תשלום, סכומים לתשלום או לוחות זמנים של העבודה כולה 
לביצוע עבודות  אך ורק במסמכי החוזהעל פי איזה מפרט שהוא, והנחיות אלה יש לקרוא  תהיה

  ה".אסמ"ר "אפע, דרך חציית נחל אפעה והסדרות דרכים בכניסה ל4תא אסבסט תשתית להקמת 
  
  
  
  

  הצהרת הקבלן:
  
  

הקבלן מצהיר שברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים המוזכרים במפרט זה, כי קרא 
והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

  לדרישות המוגדרות בהם.
  
  
  

  הצהרה זו מהווה נספח למפרט זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
  חותמת וחתימת הקבלן
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  2נספח 

  

  

  המפרט המיוחד לביצוע 

, לדרך חציית 4תא אסבסט עבודות תשתית להקמת 

  סמ"ר אפעהנחל אפעה ולהסדרת דרכים בכניסה לא
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  מוקדמות  - 00פרק 
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  מוקדמות - 00פרק 

  יש לתקן, להשלים ולהוסיף כדלקמן: של המפרט הכללי  00בפרק 

  

  כללי -00.01

  הגדרות - 00.01.02
  

בכל מקום במפרט זה שבו מוזכרים "הממשלה או המשרד", יש לקרוא "חברת מטמנות אפעה 
  בע"מ".

בכל מקום שבו מוזכר "המנהל", או "המהנדס" יש לקרוא "מנכ"ל חברת מטמנות אפעה בע"מ, 
  ."דו לצורך החוזה או כל חלק ממנולרבות כל אדם המורשה בכתב על י

  

  בטיחות - 00.01.05
  

הקבלן למנות מנהל עבודה ולהודיע על כך במכתב רשום למפקח הפרוייקט וכן למפקח האזורי על 
) ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. מנהל העבודה יפעל 7של משרד העבודה תוך שבעה (

לקבלן . נוכח באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות באתר ע"פ ההוראות והכללים החלים עליו ויהיה
הטמנה פעיל, שמתקיימת בו תנועה ערה של רכבים כבדים וצמ"ה ידוע כי העבודה נעשית באתר 

גם מערכות הנדסיות אחרות, ובהן תנועה ופעילויות של אנשי בו קיימות בכל שעות היממה, וש
והתייחסותו גם לכל הקשור להתנהלות  תפעול וקבלנים שונים, וממונה הבטיחות צריך לתת דעתו

  הכוללת באתר, על כל המשתמע מכך. שעשויה להיות מושפעת מהפעילות
  

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 
למניעת תאונות של עובדים ועוברי אורח הקשורות בכל חלק של העבודה. הקבלן ינקוט בכל 

מצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ובסביבתו ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות א
  וההוראות של משרד העבודה או כל גורם מוסמך אחר בנושאי בטיחות העבודה.

  
הקבלן יתקין מעקות, גידור זמני, תאורה, שלטי אזהרה וסימון וכל דבר אחר הנדרש על מנת 

  באתר עצמו.ו -ם ברשות ואם שלא ברשות א -יבות האתר להזהיר בני אדם העוברים בסב
  

  בורות, תעלות פתוחות וסוללות תלולות יסומנו באופן בולט.
  

הקבלן הוא האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 
  כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות בנושא זה שתופנה על ידי הקבלן. 

  
קבלן לא יבצע עבודה כלשהי, כולל עבודות התארגנות, מדידה או כל פעילות אחרת, אלא לאחר ה

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"י המזמין וע"י כל גורם אחר, והדבר אושר בכתב על ידי בשנקט 
  המפקח.

  
המנהל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להטיל על הקבלן קנסות בגין אי קיום הוראות 
בטיחות מטעמו או על פי כל דין, בנוהל המפורט בחוזה. על מנת להסיר ספק מובהר כי פיגור 
בעבודה עקב ימי בטלה מכח צו הפסקת עבודה מטעמי בטיחות יחשב לכל דבר ועניין כפיגור 

  שבאשמת הקבלן.
  

  ממונה בטיחות לכלל שטח אתר העבודה כקבלן ראשי
קרובה אפשר שיתבצעו ע"י קבלנים אחרים עבודות הקבלן יודע כי באתר עבודתו ובסביבתו ה

שונות כגון עבודות עפר, איטום, חשמל, צנרות נוספות ועוד. חלק מעבודות אלה אפשר ויתבצעו 
נה בטיחות מטעמו שהינו באמצעות ממו -במקביל למהלך ביצוע העבודות ע"י הקבלן. הקבלן 

טיחות באתר, לרבות הבטיחות על היה אחראי על כל הבי - מוסמך משרד העבודה על פי החוק 
עבודות קבלנים אחרים. בהתרחש כל סטיה מכללי הבטיחות שלו ושל קבלנים אחרים על הקבלן 

קויי הבטיחות ילהתריע למבצעים שאינם עומדים בתנאי הבטיחות והפעולות שיש לנקוט לתיקון ל
ית על חשבונו חברה חיצונ ולוודא שאכן הליקויים יתוקנו וכן לדווח למזמין. כמו כן יעסיק הקבלן

לבטיחות אשר תגיש דו"חות לפחות אחת לשבוע על מצב הבטיחות והפעולות הנדרשות לתיקונים 
  ולוודא שאכן ננקטו הפעולות הנדרשות.

) לא תשולם 00.01.05בעבור ביצוע כל הנדרש למילוי הדרישות בסעיף הבטיחות שלעיל (סעיף 
הוצאות למילוי הדרישות הללו ככלולות במחירי היחידה לקבלן כל תמורה נוספת ורואים את כל ה

  השונים בכתב הכמויות.
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  אתר העבודה - 00.01.08
  

והינו כל השטח  משני צידי הנחל "אתר העבודה" נשוא מפרט זה נמצא בתוך אסמ"ר "אפעה" 
כל שטח  כולל, ) והשטחים הסמוכים לו2'ה 16הנכלל בתוך גבולות תוכנית אתר "אפעה" (תמ"א 

  ך הגישה לאסמ"ר אפעה וסביבתו, בהתאם לתוכניות כביש הגישה לאתר.דר
  
  
והינו כל השטח " אסמ"ר "אפעה שטח תכניות העבודה" נשוא מפרט זה נמצא בתוך מתחם"

ת מ' מחוץ לגבולו 500 -כ עדו שע"פ התכניות 4 אסבסטהעבודה של תא גבולות הנכלל בתוך 
   עבודות של כביש חוצה נחל אפעה)(כך שנכלל גם שטח ה 4של תא אסבסט  העבודה

  
  תיאור העבודה  - 00.01.09

  
, של דרך חציית נחל אפעה והסדרת דרכים 4מפרט זה עוסק בהקמתן של תשתיות בתא אסבסט 

   .סמ"ר "אפעה"בכניסה לא
  
  ;עבודות עפר -
  עבודות בטונים; -
 עבודות סלילה; -
 ;עבודות איטום ביריעות פלסטיות, בד גיאוטכני -
 ;ודות צנרת ומתקנים נילוויםעב -
 ;עבודות דיפון -
  .עבודות גידור -
  

וכן כל העבודות הכלולות בתוכניות, במפרט המיוחד ובכתב הכמויות, ועבודות העזר ואספקת כל 
  חומרי העזר הדרושים לביצוען.

  
  

  היקף המפרט - 00.01.10
  

הכרח כי כל עבודה לתוכניות ועל כן אין זה מן ה יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה
  המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה במפרט זה.

  

  התארגנות הקבלן לביצוע – 00.02

  כללי – 00.02.00
  

לאחר קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן תכנית התארגנות ותכנית עבודה הכוללת מיקום  מיד
גישה לאזורים דרכי קוח) אזורי אחסון ציוד וחומרים, יהמשרדים (אם לא ניתן מיקום ע"י הפ

אלו, דרכים לשינוע חומרים בתוך מתחם העבודה ואל השטחים לפינוי עודפי עפר. הכל תוך שימת 
החומר  דגש על בטיחות ותוך ציון הספקים משוערים לשינוע החומרים, הובלת המים להרטבת

זו  להידוק, אחזקת הדרכים למניעת אבק, בורות וכו', שלבי הביצוע ותזמון שלבים אלו. תכנית
  תוגש לאישור המפקח ועל הקבלן לפעול לפי הנחיותיו במידה וידרשו שינויים בתכנית.

מחנה הפיקוח במקומות המאושרים לפי תכנית ההתארגנות ו/או לפי הוראות הפיקוח והמבנים 
המתאימים על הריהוט והציוד והחיבורים לתשתיות יוקמו בתוך שבועיים קלנדריים מיום קבלת 

  .ה""צו התחלת עבוד
מובהר כי ייתכן ותידרש התארגנות בשני מוקדים שונים או יותר, בהתאם לאזורי העבודה 
הנכללים במסגרת מכרז זה, וכוללים הן את אזור הכניסה לאסמ"ר, הן את דרך החצייה של נחל 

  ממערב לנחל אפעה. 4אפעה והן את אזור הקמת התשתיות לתא אסבסט 
  

של  00.02ט כאן, גם את כל המרכיבים המפורטים בסעיף ההתארגנות תכלול, בנוסף לכל המפור
  המפרט הכללי.

  
עבור כל מפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד, ומחיר ההתארגנות על כל מרכיביה כלול במחירי 

  היחידות האחרות.
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  קרקעיים-מתקנים תת - 00.03

  
  כללי - 00.03.00

  
ים מתקנים שונים וקווי צנרת, חלקם הקבלן יודע כי באתר העבודה ובסמוך לאתר העבודה קיימ

  רקעיים, שייתכן ולא סומנו בתכניות או שסימונם אינו מדויק.ק-תת
  

למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי (סעיף קטן ב'), גם אם הקבלן לא קיבל מידע על מתקנים 
דבר אינו מסיר מאחריותו המלאה של הקבלן על שמירת שלמותן המלאה של ה –קיימים 
ת הקיימות. לפני תחילת עבודתו מחויב הקבלן לוודא קיומם ומיקומם המדויק של התשתיו

  מתקנים וקוים כאלה, לסמנם ולנקוט בכל הפעולות הדרושות למניעת פגיעה בהם.
  

היה ונגרם נזק למתקן כלשהו במהלך העבודה, יתקן הקבלן את הנזק לאלתר, על חשבונו, בדרך 
  ובאופן שיורה לו המפקח.

  
  יסוף גזמערכות א

להלן, הקבלן מודע לכך שבשטח קיימות תשתיות  00.03.02בנוסף לכל המפורט בסעיף זה ובסעיף 
ל הקבלן עבודה עהויש להיזהר מכל פגיעה בהם. לפני תחילת  - קרקעיות-עיליות ותת - לאיסוף גז

  את כל העבודות בקרבתה.  הגז איסוף לתאם עם מפעיל מערכת
הגז המסומנות בתכנית התנוחה הינן במיקום משוער בלבד (לא  וףאיס הקבלן מודע לכך שמערכות

על פי מדידה באתר), ובאחריותו לוודא מיקומן המדויק, לסמנם ולנקוט בכל הפעולות הדרושות 
  למניעת פגיעה בהם.

  
  קרקעיים-גילוי מתקנים תת – 00.03.02

  
עיים יבוצעו אך ורק קרק-קרקעיים או התחברות אל מתקנים תת-עבודות של גילוי מתקנים תת

  בנוכחותו של המפקח, ולאחר שמועד העבודה תואם עימו מראש ואושר על ידו.
המפקח רשאי בכל עת להורות על הפסקת העבודה במידה ונוכח כי הביצוע אינו תואם את המפרט 

  או מסכן חיי אדם, מתקנים קיימים או את הסביבה.
  
  

  תנאי הביצוע- 00.04
  

  מים - 00.04.01
  

של המפרט הכללי, באחריות הקבלן ועל חשבונו, לספק את המים הדרושים  00בפרק  כאמור
לביצוע העבודה ולדאוג לכל הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות 

  הדרושה בכל עת, בצורה סדירה ותקינה.
  

גרום זיהומי בכל מקרה לא יורשה שימוש במי שפכים, קולחים או סוגי מים אחרים העלולים ל
  קרקע.

  
  

  הגנה על חלקי עבודה - 00.04.05
  

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את המבנה מכל נזק העלול 
 להיגרם על ידי מפולת אדמה, מפולת פסולת, פגעי אקלים ורוח, סחף קרקע, זרימות של מי ניקוז,

ם וכדומה, עד סוף תקופת הביצוע ועד למסירתו ביוב ושפכים, שטפונות, תנועת כלי רכב ואנשי
  למפקח.

  
כל נזק, במידה שייגרם כתוצאה מגורמים אלה או מגורמים אחרים, בין אם הקבלן נקט באמצעי 

  תוקן על ידי הקבלן מיידית, על חשבונו, ולשביעות רצון המפקח.י -הגנה נאותים ובין אם לא 
  

וחלקן אף בתוך תחום נחל  לגדות נחל אפעהוך לקבלן ידוע כי חלקים מן העבודה נעשים בסמ
של פסולת  סוללות/ערימותכבישים/למתקנים קיימים, כגון , לערמות טפל משופעות, אפעה עצמו

ביתית, פסולת אסבסט, יריעות איטום קיימות, קווי גז, קווי סניקה וקווי גרוויטציה, דרכים, 
  גדרות וכדומה.
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לרבות מתקנים פעילים,  בודות בסמוך למתקנים קיימים,הקבלן מתחייב לנקוט משנה זהירות בע
  למנוע פגיעה בהם ולהביא בחשבון בעבודתו את אופן תפקודם של המתקנים הקיימים.

על הקבלן לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים על מנת למנוע פגיעה 
  קיימים. במבנה, בעובדים או בציוד כתוצאה מהעבודות בסמוך למתקנים

    
  םתיאום עם גורמים אחרי - 00.04.07

  
 לקבלן ידוע כי העבודה נעשית באתר שבו קיימות מערכות הנדסיות אחרות, ובהן תנועה ופעילויות

. , ובכלל זה תנועה ערה של משאיות וצמ"ה בכל שעות היממהשל אנשי תפעול וקבלנים שונים
כל האפשר הפרעות לפעילויות הללו. הוראות הקבלן מתחייב לעשות כל עבודותיו באופן שימנע כ

סעיף זה במפרט הכללי, לגבי "גורמים אחרים" (שיתוף פעולה, תיאום, הכרעה במקרים של 
  חולנה גם לגבי המתפעלים והקבלנים הפועלים באתר.ת -חילוקי דעות) 

  

  לוחות זמנים – 00.04.08
  

  עיכוב עבודות - 00.04.08.03

  
קורת של המשרד להגנת הסביבה ובשלבי עבודה יודה נעשית תחת בהקבלן יודע ומסכים כי העב

  שונים עשויה להידרש עצירת העבודה למשך של עד מספר ימים, לצורך קבלת אישור הביקורת.
  

 עד לקבלן לא תהיה כל תביעה בקשר לעצירת העבודה עקב כך, והוא ימשיך בביצוע העבודה
  להשלמתה מיד עם קבלת אישור להמשך העבודה.

  
  ביצוע לפי מסמכים - 00.04.10

  
  , תחייבנה את המזמין ואת הקבלן אך ורק תוכניות הנושאות עליהן את לצרכי הביצוע  00.04.101

  לביצוע" או "טוב לביצוע" וחתומות על ידי המתכנן. " -הכתובת                   
  תובת "למכרז".אין לבצע כל חלק של העבודה לפי תוכניות שעליהן הכ                  

      
  המופיע במהדורה חדשה של תוכנית, יחייב את הקבלן מיום שקיבל את  כל שינוי  00.04.102

    ם אם לא הודגש השינוי בתכנית.ג –התוכנית                   
  

 וא –לביצוע העבודה ואשר לא נמסרו לקבלן תכניות ביצוע שלהם  פרטים הדרושים  00.04.103
  הכין את תכניות הביצוע שלהם,לחייב הקבלן  -שהתוכניות להם אינן מפורטות דיין                   

  ישות להעבירן למפקח להערות ולאישור, ולגשת לביצוע רק לאחר שתוקנו בהתאם לדר                  
  המפקח ואושרו על ידו.                  

    
  . מיד עם קבלת התכניות ומסמכי םהקבלן הוא האחראי הבלעדי למידות ולרומי  00.04.104

  ן החוזה, עליו לבדוק את הרומים ואת התאמת המידות וסכומיהן בכל תכנית ובי                  
  אמה כנית לתכנית. כל שגיאה בביצוע הנובעת מטעות ברומים ובמידות או מאי התת                  
  הקבלן בלבד. בין המידות, תוצאותיה יחולו על                  

  
  לעניין ביצוע - עדיפות בין מסמכים - 00.04.11

  
במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מפרט זה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 

  (המסמך הראשון עדיף על האחרון):הקדימויות הבא 
  
  . חוקים ותקנות של מדינת ישראל1
  . הוראות החוזה2
  דה זו (יופצו ע"י המפקח בתחילת העבודה). הוראות בטיחות של עבו3
  . תכניות העבודה (הנושאות חותמת "לביצוע") 4
  )2. המפרט המיוחד (נספח 5
  )4. כתב הכמויות (נספח 6
  )2. אופני מדידה מיוחדים (נספח 7
  ) 1. המפרט הכללי (נספח 8
   . "הוראות יצרן" של יצרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים9
  

  ירושו של המפקח הוא המוסמך והקובע.פ -במקרה של אי הבנה או חסר בתיאור 
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  הקשר עם קבלנים אחרים – 00.06
  

  ההתקשרות – 03600.0.
  

  סעיף זה במפרט הכללי לא יהיה בתוקף בהקשר של ההתקשרות נשוא מפרט זה.
  
  
  תמורהה – 4.0600.0
  

  רות נשוא מפרט זה.סעיף זה במפרט הכללי לא יהיה בתוקף בהקשר של ההתקש
  
  

  : תוכניות עדות וספר מתקןתיעוד המבנה – 00.12
  

  וספו גם הסעיפים המפרטים כדלקמן:, יתו00של המפרט הכללי פרק  00.12לסעיף 
  

  כללי – 00.12.00
  

  הקיים שינויים במצב - 00.12.00.01        
  

אז ביצוע מדידת הרקע , עשוי להיות כי משנעשות בו פעילויות שונותמאחר והאתר הינו אתר 
  לתכנון אירעו שינויים בשטח, הן בכל שטחי התא לביצוע והן בגוף הפסולת הקיים.

במסגרת  על הקבלן לבצע מדידה בשטחים שבהם מתוכננת להתבצע עבודהלפני תחילת העבודה, 
לוי והמתקנים בהתאם. תוכניות המדידה יחוזה זה ולעדכן את הרומים ואת עומקי החפירה/מ

  ת להיות חתומות בידי מודד מוסמך ומאושרות על ידי המפקח בשטח.צריכו
  

  לא תשולם כל תוספת בעבור ביצוע המדידות ורואים אותן כנכללות במחירי היחידות האחרות.
  

לא תשולם כל תוספת בעבור שינויים בביצוע שיידרשו כתוצאה מן העדכון, למעט שינויי  כמו כן,
  על פי מחירי היחידה הנקובים בחוזה.כמויות (במידה ויהיו) שישולמו 

  
  

  העבודה מדידות במהלך - 00.12.00.02      
  

רואים את כל המדידות הנדרשות במהלך העבודה לצורך ביצועה המושלם על פי המפרט 
והתכניות, או לצורך חישובי כמויות, או כל מדידה שנדרשה על ידי המפקח, ככלולות במחירי 

  ן לבצען באמצעות מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח.היחידות האחרות, ועל הקבל
  

לא תשולם כל תוספת בעבור מדידות מכל סוג ולכל צורך שהוא לפני תחילת העבודה, במהלכה או 
  עם סיומה.

  
  "תכניות עדות" - 00.12.01

  
הקבלן יכין בגמר העבודה, על ניר מודפס וכן ועל דיסקט בתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות 

), באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו. תכניות אלו תסופקנה As made( עדות"
  למפקח לפני קבלת העבודה והן תוכנה לאחר הביצוע.

  
הגשת תוכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה על ידי המפקח. התוכניות תכלולנה, בנוסף לכל 

כפי שבוצעו כגון: מפלסים מדודים  המפורט בסעיף זה של המפרט הכללי, גם את כל פרטי העבודה
לאחר ביצוע בכל אותן נקודות שבהן נמסר גובה מתוכנן, שיפועים, מיקום ורומים של צנרת 

, דרכים וכל אלמנט חלקי עבודה למילוי בהידוק מבוקרומתקנים, סוללות, רוחב קודקוד הסוללה, 
  נוסף שיידרש על ידי המפקח.

  
  "תכניות עדות" למתקנים והמערכות הבאות:בשלבי ביניים של העבודה יש להכין 

  
  אחר הנחתם ולפני ל - רוויטציונית וסניקה ג -כנית רומים (חתכי אורך) לכל קווי צנרת הניקוז ת -
  כיסוי התעלה,  
  
  ,(לפני הנחת חרסית איטום) גמר עבודות עפרתכנית רומים בקרקעית/דפנות/סוללות ב -
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  פני פריסת היריעות,ל - וםהנחת חרסית איט תכנית רומים ושיפועים בקרקעית בגמר -
  
  ניקוז מחצץ,התכנית רומים בקרקעית בגמר הנחת שכבת  -
  
  ש בשלבי ביניים על ידי המפקח.כל מערכת או מתקן נוסף שיידר -
  

  "תכניות עדות" תהינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך.
  

הכנת התוכניות והקבצים הממוחשבים, מדידה, ה - כל העבודה הדרושה למילוי הנדרש בסעיף זה 
  עיבוד הנתונים וכו' תהיה על חשבון הקבלן, ולא ישולם עבורה בנפרד.

  
  

  חומרים – 00.13

  של המפרט כדלקמן: 00, יתווסף לפרק 00.13סעיף נוסף, 
  

  התאמה לתקנים - 00.13.01
  

חייב לעמוד חומר או מוצר שלגביו נדרשת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשהם 
  בקריטריונים אלה גם אם הם גבוהים מדרישות של תו תקן או סימן ההשגחה המתאים. 

  
  

  םבדיקת חומרים ואישורי - 00.13.02
  

  על מנת לוודא עמידה בדרישות המפרט, רשאי המפקח לדרוש ביצוע של בדיקות מעבדה 
  ם, גם אם לא צוין לחומרים שלגביהם נדרשת במפרט או בתכניות עמידה בקריטריונים כלשה

  במפורש כי נדרש לערוך בדיקות אלו.
    

  כל ההוצאות בגין בדיקות של חומרים יחולו על הקבלן, ולא תשולם בעבורם כל תוספת.
        

  
  תעודות אחריות - 00.13.03

  
הקבלן ימציא למזמין תעודות אחריות מטעם היצרנים והספקים, לצנרת, ליריעות איטום, לבד 

  זרים ולכל מוצר שישתמש בו. הקבלן יוודא שתעודות אחריות אלו יוסבו למזמין.גיאוטכני, לאבי
  
  

  ספיםבדיקות ואישורים נו - 00.13.04
  

  ות בחוזה, מתחייב הקבלן כדלקמן:בנוסף לכל ההוראות וההתחייבויות המפורט
  

  לעבוד לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראותיהם, גם אם הללו לא נכללו במפרט זה. .א

ותי השדה ושרותי הביקורת של היצרנים השונים, כדי שילוו את העבודה להזמין שר .ב
  ויפקחו עליה ולבצע את העבודות לשביעות רצונם.

  

לקבל אישורי היצרנים לטיב הביצוע ולהמציא למפקח תעודות האישור מטעם שרותי  .ג
  השדה של היצרנים.

  

קוז, האביזרים, לקבל אישור המפקח לגבי כל החומרים, חרסית איטום, חול וחצץ לני .ד
הצנרת וציוד השאיבה  הגידור, היריעות, הבד הגיאוטכני, כוורות הגאואב, הבטונים,

ל אלה, לרבות השתמש בהם ולספק למפקח מפרטים טכניים ונתונים לגבי כלשבכוונתו 
הנדרשות לגבי היריעות ולגבי מוליכויות הקרקע, לפחות שבועיים לפני תוצאות הבדיקות 
  ולהשתמש בחומר. שבכוונתו להתחיל

  

להביא לאישור המפקח כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות לפני  .ה
  התחלת הביצוע.
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כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של מי מסעיפים א' עד ה' (כולל) יחולו על הקבלן ועליו 
  בלבד.

  
  

  שונות - 00.14
    

  קמן:של המפרט כדל 00, יתווסף לפרק 00.14סעיף נוסף, 
  

  שילוט לפרוייקט - 00.14.01
  

  הקבלן יציב, על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שלט מתכת, במקום שעליו יורה המפקח.
  

  עם סיום העבודה יפנה הקבלן את השלט למקום שעליו יורה המפקח.
  

ובה מ', מותקן על מסגרת בצורת "ח" בג 1.5*1.8מ"מ, במידות של  2השלט יהיה עשוי מפח בעובי 
מ' מעל פני הקרקע. המסגרת תהיה עשויה מצינורות ברזל מבוטנים ביסודותיהם באדמה  2.8

למפרט  11ס"מ. כל הפרופילים וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו על פי הנחיות פרק  70בעומק של 
  ובהתאם להוראות המפקח.

  
  

  על גבי השלט יצוינו:
  
  שם מזמין העבודה וסמלו; -
  
  ודות המבוצעות;מהות הפרוייקט והעב -
  
  פרטי הקבלן; -
  
  ;ניםפרטי המתכנ -
  
  פרטי המפקח ומנהל הפרויקט; -
  

  הנוסח המדויק של הכתובת יימסר לקבלן על ידי המתכנן.
  

  לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו בנכלל במחירי העבודות.
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  4תא הטמנה אסבסט  עבודות פיתוח –' אחלק 

  סת סביבה והידרולוגיה)(אפיק הנד

  

  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

  סגרות חרש (לעניין גדרות)מ – 19פרק 

  עבודות סלילה – 51פרק 

  ווי מים, ביוב ותיעולק – 57פרק 

  עבודות איטום ביריעות – 68פרק 

  
  

), כולל 4עבודות פיתוח תא הטמנה אסבסט  – א' הערה: כל הוראות חלק זה (חלק
המיוחדים, מתייחסות אך ורק לעבודות שיבוצעו ע"פ תכניות  אופני המדידה

   עבודות פיתוחביצוע של דרולוגיה" ליאפיק הנדסת סביבה וה"
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  עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
  

  של המפרט הכללי יש לתקן, להשלים ולהוסיף כדלקמן:  02בפרק 

  

  כללי - 02.01

  תחום הפרק - 02.01.00
  

 במשטחים, תעלות, דפנות מדופנות, במתקנים, בשוחות, –הבטון  פרק זה מתייחס לעבודות
הנדסת סביבה  - של "אפיק בבלוקים בתמיכות לצינורות ובכל מקום המפורט בתכניות או במפרט

  .והידרולוגיה"
  
  

  תכונות וסיווג הבטון – 02.03
  

  כללי - 02.03.00
  

  סוג הבטון - 02.03.00.01
  

  , על פי הרשום בתכניות.03 -או ב 04 -יה ביה בטון מזוין   02.03.00.01.01
  .20 -בטון שאינו מזוין יהיה ב              

        לפחות. 40 -בטון טרומי מזוין יהיה ב                        
  

  פרוט הדרישות   02.03.00.01.02
        

  );250מנט פורטלנד רגיל (צ -סוג המלט                         
  ; 0.4 -מים צמנט יחס               
    ק"ג/מ"ק;  360 -כמות צמנט              
  מ"מ. 25 -גודל האגרגט הגדול ביותר              

  
  

  זמן התקשרות הבטון - 02.03.00.02
  

  שעות. 4אם לא הוגדר אחרת על ידי המפקח, זמן ההתקשרות של הבטון יהיה 
  
  

  שקיעת הבטון - 02.03.00.03
  

לצורך. על הקבלן לתאם את השקיעה המותרת עם המפקח ולקבל שקיעת הבטון תשתנה בהתאם 
  אישורו לכך.

  
  

  ייצור הבטון - 02.04
  

  כללי - 02.04.00
  

  .601באתר יהיה בטון מובא בלבד, לפי ת"י  ג. הבטון היצוק
  

  בטון מובא - 02.04.01
  

  יות להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט וכמותו, כמו ז. על הקבלן
  וסוגי האגרגטים, כמות המים והתוספים.    
   הספק חייב להשתמש ב"סופרפלסטיסייזר" בתאום עם המפקח ובאישורו.   
  המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. הבדיקות יכללו בד"כ    
  בדיקות חוזק, אטימות וזמן התקשרות.   
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  טפסות - 02.05
  

  פן הביצועאו - 02.05.08
    

  הטפסות יבנו כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה  מרחק הטפסות מפלדת הזיון:   02.05.08.01
  סוי קטן כס"מ. במקרה שבו מופיע עובי  5הקרוב ביותר לבין פני הלוח יהיה לפחות                     
  ביצוע התבניות. ילפניותר בתכניות, יש לקבל את אישור המפקח לעובי זה                     

  בוע לן לקבמקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים מפני היציקה ("קוצים"), על הקב                      
  "מ.ס 5ה אותם כך שעובי כסוי הבטון בינם ובין המשך התבניות ביציקה הבאה יהי                      

  
           . השימוש בלוחות או בטפסות אחרות     תהיה מעץ לבוד (דיקטים) הטפסות לבטון   02.05.08.02
      ת,   יותר באישור המפקח בלבד. הטפסות בצידן הפנימי תהיינה מהוקצעות וחלקו                    
   ציקה.שלמות ונקיות, ללא פגמים או חורים. יש למרוח את הטפסות בשמן לפני הי                    
  ל מי שסות תהיינה צמודות אחת לשנייה בכל הכיוונים על מנת למנוע נזילות הטפ                    
  צמנט החוצה בין החיבורים.                    

  
  להשתמש בחוטים שזורים (חוטי ברזל) לחיזוק טפסות דרך הבטון הטרי. חל איסור   02.05.08.03

  רכן מש בצנוריות פלסטיות קשיחות, דלצורך חיזוק הטפסות חייב הקבלן להשת                      
                              ם.       יוחדימניתן להחדיר מוטות לחיזוק בין הטפסות. הידוק המוטות יבוצע בהדקים                       
  קסי.ום אותן בטיט אפולאחר פרוק התבניות והוצאת המוטות מהצנוריות יש לסת                     

  
  ס"מ בשפות הטפסות, לקיטום  2x2במידת  משולשיםיש להרכיב סרגלים    02.05.08.04

  המקצועות, גם אם פרט זה לא מסומן בתוכניות.                      
  

   בלן להשתמש בטפסות מפולסות בהתאם, על הקבעת יציקת בטון ברצפות   02.05.08.05
  נדרשים. הפילוס יבוצע בעזרת מכשור אופטי (מאזנת).לשיפועים ה         

  
  את הטפסות והזיון לפני היציקה מאבק ומכל פסולת אחרת. לאחר  על הקבלן לנקות   02.05.08.06
  יקוי לן. נהניקוי יש להגן על התבניות ופלדת הזיון על ידי כסוי ביריעות פוליאתי                    
  בשים.יות והזיון יעשה בלחץ אויר או שבזמן היציקה יהיו הטפסות והזיון התבני                    

  
  

  פלדת זיון - 02.06
  

  כללי - 02.06.00
  

  הכיפופים  תהיה מצולעת או מעורגלת, ע"פ הוראות התכניות. הפלדה לבטונים   02.06.00.01
  לדת בנין מפותלת.והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים. אין להשתמש בפ                    

  
  זמן במההצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פירוקה  90% -תהיה ב קשירת הפלדה   02.06.00.02
  ור היציקה. המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת הטפסות. בשום מקרה אין לסג                    
  טפסות לפני קבלת אישור מהמפקח.                    

  
  מחלודה, משמנים מאבק. פלדה תהיה נקיהה   02.06.00.03

  
  מיקרון  35על ידי תהליך גלוון חם. עובי שכבת הגלוון  הפלדה תהיה מגולוונת   02.06.00.04
  פחות.ל                    

  
  לפלדת הבניין, על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדה כך  הקבלן יכין מבודדים   02.06.00.05
  מרים שהפלדה תהיה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות. המבודדים יהיו מחו                     
  פלסטיים בלבד.                   

  
  יורכבו בכל מצב גם אם הפלדה נושאת את עצמה  מבודדים בין התבניות והפלדה   02.06.00.06
  ניות.וזאת על מנת להבטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתב                    
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  יציקת הבטון - 02.07
  

  כללי  -  02.07.00
  

  על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא  מועדי יציקות:  02.07.00.01
  גבי מועד תותר יציקת בטונים ללא תאום מראש עם המפקח וללא קבלת אישורו ל                          

  היציקה.                           
  

  הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שקיבל אישור יציקה מהמפקח,  אישור יציקה:  7.00.0202.0
  ערות המפקח בכתב, ביומן העבודה. הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שביצע את כל ה                          
  וקיבל אישורו מחדש.                          

  
  קבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח : הנוכחות המפקח בזמן היציקה  02.07.00.03

  במשך זמן היציקה.                           
  

  הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של הבטון הטרי:   02.07.00.04
  אישורו לעודות משלוח של מפעל הבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה תימסר ת                           

  של המפקח לפני שפיכת הבטון לטפסות.                           
             

  ן בדיקות בטון, לרבות לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו על ידי מכו בדיקות בטון:      02.07.00.05
  התקנים, או מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר על ידי המפקח.                         

  אחר לבאחריות הקבלן להזמין את נציג המכון לפחות יומיים לפני היציקה                          
  לעיל. 02.07.00.01שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף                          

  
  ציפוף וריטוט  -  02.07.04

  
  לסעיף זה יתווספו הנחיות כדלקמן:

  
  . לא תותר יציקה ללא מרטטים. הקבלן א. בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים)

  מרטטים במצב עבודה. 2יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו      
  

  את פני כל הבטונים יש להחליק בכף פלדה.    
  

  ב. ליציקת רצפות יש להשתמש במרטטי סרגל. ההחלקה הראשונה תבוצע מיד לאחר הריטוט ע"י 
  ספר פעמים בלוח העץ על מס"מ. יש לעבור  10X60 -א פחות מלוח עץ מלוטש (פצקה) במידות ל    
  פני בטון הטרי עד אשר פני הבטון יהיו ישרים וחלקים. החלקה סופית תבוצע בהליקופטר,     
  בפינות ובמקומות שאין גישה להליקופטר יש להחליק בכף פלדה (מלץ).    
  

  מפולסות בהתאם לשיפועים  ג. לצורך יציקת רצפות בטון ישתמש הקבלן בשבלונות מתכת
  הנדרשים ובעזרת מכשור אופטי (ניבליר).    
  

  אשפרת הבטון והגנתו - 02.08
  כללי  -  02.08.00

  לסעיף זה יתווספו הנחיות כדלקמן:
    

  ימים מיום היציקה (לא כולל את יום היציקה).  7תהיה  תקופת האשפרה      02.08.00.01
        

  פני הבטונים והטפסות ביריעות של פסולת כותנה מורטבת.את  יש לכסות     02.08.00.02
              יש לדאוג שפני הבטון יהיו רטובים ומכוסים במשך כל תקופת האשפרה ביריעות                
  פוליאתילן וברדיד אלומניום על מנת להגן עליהם מפני תמיסות ואבק.                       

  נה צמודות לפני הבטון ומעוגנות היטב כך שלא יתאפשר מגע של היריעות תהיי             
  "מ ס 30אבק או תמיסות עם פני הבטון החדש. היריעות תונחנה בחפיפות של                        
  לפחות.                        
  מיקרון לפחות. 250עובי היריעות יהיה                         

  י פעל  ”Water Based Curing Compound“מיד לאחר הורדת הכיסויים יש להתיז                          
  הוראות היצרן.                         

  מי האשפרה יהיו מי שתיה בלבד. מי האשפרה:      02.08.00.03
                   על  , והובלת המים מנקודת האספקה אל האתר תבוצע על ידי ובאחריות הקבלן                       
  חשבונו.                       
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  גימור – 02.16
  

  ן:של המפרט כדלקמ 02, יתווסף לפרק 02.16סעיף נוסף 
  

  כללי - 02.16.00
  

  יצוקים באתר וטרומיים יבודדו כדלקמן (גם אלה הבאים במגע עם  פני הבטונים,   02.16.00.01
  ה שאינם באים במגע עם עפר):עפר וגם אל                       
  א. החלקת פני הבטון על ידי מילוי כל השקעים והרחקת החספוס הגס.                      
  הולה מצה מב. ניקוי יסודי של שטח הבטון, קיצוץ חוטי הקשירה, רחיצת הבטון בחו                      

  ושטיפה יסודית במים.                          
  וש שכבות מיקרון) ושל 50ג. משיחת פני הבטון בשכבת יסוד של "אפיקטלק" שקוף (                      

  מיקרון). HE) "1000 55של "אפרולסטיק                          
  
  

  פקיים א -תקנים ובכל המקצועות ס"מ, יבוצע בכל המ 2*2 מקצועותקיטום    02.16.00.02
  ואנכיים.          

  
   ס"מ מעל 3-2יהיו בגובה  JKרשתות מרחביות /פני בטונים במילוי בכוורות גאואב  6.00.0302.1

  טח שהיציקה יגורפו בעזרת מגרפה במטרה לקבל פני  , ובגמרהרשת/ראש הכוורת                     
  בגימור גס.                     

  
  

  בדיקות טיב בטון– 02.17.00
קחת בדיקות טיב הבטון במהלך היציקה. תדירות על פי תקן ו/או לפי הקבלן מתחייב על חשבונו ל

  דרישת המפקח.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (המשך בעמוד הבא )

18 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  מסגרות חרש -   19פרק 
  של המפרט הכללי יתווסף סעיף חדש כדלקמן: 19לפרק 

  
  עבודות גידור - 1908

  או שווה ערך גדר דגם "שדרות" 19081
  

וכן בכל מקום המצוין בתוכניות ביצוע של גידור דגם  4א אסבסט לאורך סוללה היקפית של ת
הקבלן יבצע גידור מרשת מגולוונת ומרותכת, דגם "שדרות" של "יהודה רשתות" (או  - שדרות

  שווה ערך). המפקח רשאי להורות על ביצוע גדר "שדרות" במקומות נוספים.
  

   רשת גדר
מ' קטע  2מ' (בפריסה) מהם  2.48בגובה  שתות")גדר רשת עשויה חוטי פלדה קשה (דגם "יהודה ר

מ"מ עשויה חוט  150/50 מעלות. הרשת במבנה משבצות של 45 מ' קרן עילית בזוית 0.48ישר ועוד 
מ"מ. לאורך הגדר יש קורת הקשחה דקורטיבית (דגם "יהודה  4.5משוך של פלדה בקוטר 

צרת ומרותכת לפי תקן ישראלי "מ. הרשת מיומ 5עשויה שלושה חוטי רוחב בקוטר  - רשתות")
  .580מס' 

  החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי, חשמלי התנגדותי, מותאם לעובי החוטים.
  

  עמודי הגדר 
בכיפת   מ"מ אטומים בחלקם העליון 2.35בעובי דופן  80/40עמודי הגדר עשויים פרופיל מלבני 

  .מ"מ 2.0אלומיניום בעובי 
  

  עמודי תמך
בגדר ולכל עמוד ראשון ואחרון עמוד תמך אחד בציר הגדר. לכל עמוד פינה שני  לכל עמוד חמישי

 מ"מ. 2.35מ"מ בעובי דופן  60/40עמודי תמך בצידי הגדר. עמודי התמך עשויים פרופיל מלבני 
עשוי פלדת אל חלד. המרחק בין ציר עמוד  3/8עמודי התמך מחוברים לעמודי הגדר בבורג בקוטר "

  מ'. 1.2הגדר לעמוד התמך 
  

  עמודי פינה 
מ"מ ומעליו שתי קרניים  2.35מ"מ בעובי דופן  70/70עמודי הפינה בגדר עשויים פרופיל מרובע 

מ"מ וירותכו ריתוך חשמלי מלא  2עשויות אותו סוג פרופיל. הקרניים אטומות בדיסקית בעובי 
  מסביב. המרווח שבין הקרניים בפינה נסגר בריתוך רשת דוגמת רשת הגדר.

  
  מודי קפיצה ע

ון מ"מ ומעליו שתי קרניים בכיו 2.35מ"מ בעובי דופן  80/40עמודי הקפיצה עשויים פרופיל מלבני 
אחד, והמרווח בין הקרניים הוא מרווח בגובה הקפיצה. הקרניים אטומות כמו עמודי הגדר בכיפת 

הגדר לסגירת ס"מ, במרווח בין הקרניים מרותכת רשת כמו רשת  15אלומיניום. בכל קפיצה מעל 
  המרווח.

  
  ביסוס העמודים והתמיכות 

 .200 -ס"מ בבטון ב 40ס"מ ובקוטר  60סוד בעומק של י -ביסוס העמודים  .1

ס"מ או  30ובעומק  4נים מראש בקוטר "בקדחים המוכ -עיגון על גבי קיר בטון  .2
 בפלטקות וברגי פיליפס (מותנה בסוג הקיר).

 מ'. 3.00המרחק בין מרכזי העמודים  

 
  בזרי חיבור א

שתות") עשויים פלדת אל חלד דגם "יהודה ר 1תופסנים (סימן  6 -הרשת מוצמדת לכל עמוד גדר ב
ס"מ  15 -מ"מ. החיבור בין המודולים נעשה בחפיפה ובצמוד לעמוד הגדר ולא רחוק מ 3.0בקוטר 

עובי ב חלד -ם פלדת אלמהדקי מגע (דגם "יהודה רשתות") עשויי 12 -מעמוד הגדר תוך שימוש ב
  מ"מ. 1.5

  
  ריתוך 

  כל ריתוך נעשה לפני תהליך הגלוון.
  

  גלוון
נים בטבילה באבץ חם לפי תקן חלד) מגולוו -כל חלקי הגדר (למעט החלקים העשויים פלדת אל

  , המשלוח נעשה בשינוע ייעודי למניעת הידבקות.918ישראלי מס' 
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  שילוט - 511908
  

  ט להלן:גדר ייקבעו שלטי אזהרה, כמפורהעל פני 
  
  

  בנוסח הבא:מ"מ מגולוון  2יקבעו שלטים עשויים פח י -מ'  40במרחקים קבועים של 
  

  ס"מ 60×40   -  גודל השלט
  ס"מ לפחות 3ל אות  תהיה בגודל כ -  גודל אותיות

  רקע לבן, כיתוב אדום או כיתוב לבן על רקע אדום.     – צבע
  נחיות מזמין העבודה.: הכיתוב יהיה ע"פ הבעברית, ערבית ואנגלית   – כיתוב

  
  מזמין העבודה. המקובל על ועליו כיתובס"מ,  40*60ט דומה במידות של וייקבעכל שער על גבי 

        
  לקראת ביצוע). –מול הפיקוח  הכיתוב (הקבלן ישלים פרטי

  
  
  
  גילוון – 611908
  

יהיו וכדומה, למיניהם, הברגים, החיבורים והצינורות העמודים כל חלקי ואביזרי הגידור 
בביהח"ר לפני  מיקרון לפחות, 80, בעובי של 918מגולוונים באבץ חם לפי תקן ישראלי מס' 

. כל הריתוכים יעשו לפני תהליך הגלוון. חיבורים בשטח יהיו בכל מקום שניתן על ספקתם לאתרא
  .יש לבצע תיקון ידני באמצעות גילוון קר - ידי ברגים. בנקודות בהם מחוייב ביצוע ריתוך בשטח
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  סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 
  

  של המפרט הכללי יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן: 51בפרק 
  

  כללי – 51.01
  

  מובהר כי כל האביזרים והציוד יהיו מוגני התפוצצות.
  

  תחום הפרק - 51.01.00
  

  פרק זה מתייחס לכל העבודות הקשורות בחפירה/חציבה, ביצוע דרכים וסוללות.
  

  בוצעו:בין השאר י
  

בדרכים בתעלות הניקוז בקרקעית  אסבסט,חפירת/חציבת חומר קרקע מקומי, בתא ה -
  , בתעלות ההגנה, ובכל מקום המופיע במפרט ובתוכניות.תאה

לשטח מוגדר במרחק  אסבסטחפירה ופינוי של עודפי עפר ובולדרים (אם ימצאו) מתא ה -
   ק"מ מחוץ לגבולות התוכנית של אתר "אפעה". 2של עד 

  יישורם החלקתם והכנה לאיטום,, 4דרת מדרונות בדופן תא אסבסט הס -

  מילוי בשכבות והידוק מבוקר של עפר מקומי,  -

  מילוי בשכבות והידוק רגיל/מבוקר של חרסית איטום,  -

  אספקה ופיזור של חצץ/חול בשכבות ניקוז, -

  תעלות ניקוז ותעלות צנרת, -
  

  ות.וכל העבודות כמתואר בתכניות, במפרט ובכתב הכמוי
  
  

  חומרים, מוצרים ומלאכה- 51.01.07
   – מוקדמותבדיקות  51.01.07.02

  
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות המוקדמות המפורטות בסעיף זה במפרט הכללי, וכן כל 
בדיקה נוספת הנדרשת על מנת להוכיח עמידות החומרים בדרישות המפרט והתכניות (בכלל זה 

    ). מוליכות הידראולית
  

דיקות תבוצענה ע"י מכון התקנים הישראלי או על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת, הב
  שתאושר מראש על ידי המפקח.

  

בדיקות איפיון של חומרים מובאים מחוץ לאתר, יהיו גם הם על חשבון הקבלן ויסופקו לאישור 
  המפקח ויועץ הקרקע, לפני אספקת החומר לשטח.

  
  

  צפיפות שדה מנת עיבוד לבקרת 51.01.07.03
  

מנת העיבוד תוגדר כשטח שהקבלן הידק באותו יום באתר, באותה מערכת ציוד ואשר מקור 
  החומר, תכונותיו ועיבודו אחידים. 

  
שטח מנת העיבוד לצורך בדיקות צפיפות השדה (של יש לתקן ולהוסיף כי  51.01/01בטבלה מס' 

מ"ר לכל  2,000 -בדפנות ובדרכים  לות, בקרקעיות,תשתיות, מילוי עפר, ומצעים) יהיה בסול
  שכבה, ולא פחות מבדיקה אחת לכל שכבה לכל סוללה.

  
  מ"ר לכל שכבה. 800בשכבות מלוי חרסית איטום המשמשות לאיטום, שטח מנת העיבוד יהיה 

               
  מדידה וסימון - 51.01.08

  
  ה הבאה:לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסק ערעור על גבהים: 51.01.08.03

  בכל מקרה לא יתקבל ערעור בקשר להפרשי גבהים הנובעים מהפרשים עקב שינויים במצב השטח 
  הקיים כולו.
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במסגרת חוזה זה ולעדכן את  לבצע מדידה בשטחים שבהם מתוכננת להתבצע עבודהעל הקבלן 
  הרומים, את עומקי החפירה/מילוי והמתקנים בהתאם.

  
  המדידות ורואים אותן כנכללות במחירי היחידות האחרות.לא תשולם כל תוספת בעבור ביצוע 

  
התאם לסעיפים המתאימים בכתב להלן, וב 51.00.06.02בסעיף חישוב הנפחים יבוצע לפי המפורט 

  הכמויות.
  

לא תשולם גם כל תוספת בעבור שינויים בביצוע שיידרשו כתוצאה מן העדכון, למעט שינויי 
  פי מחירי היחידה הנקובים בחוזה. כמויות (במידה ויהיו) שישולמו על

  
בכל מקרה, לא יאושרו בגין הנ"ל כל תביעות כספיות מצד הקבלן או דרישות להארכת משך ביצוע 

  הפרויקט.
  
  

  עבודות הכנה ופרוק  - 51.03
  

  כללי  - 51.03.00
  

  בנוסף לכל העבודות המפורטות בסעיף זה במפרט הכללי, כולל סעיף זה גם:
), בכל מקום בבסיס הסוללות( דרת השטח בבסיס השטחים המיועדים למילויעבודות טיפול והס

  בו קיימות ערימות עפר מקומיות בשטח עליו אמור להתבצע בסיס סוללה.
  :הטיפול בשטח יכלול

, שיטוח בשכבות, יישור והידוק תוך הרטבה עד קבלת שטח פיזור ערמות עפר קיימות -
 בשטחים עליהם מיישמים עבודות מלוי.  - 20%מיושר ואחיד בשיפוע שאינו עולה על 

קצה סוללת המילוי תונח על גבי  – טיפול בחיבור קצה סוללת המילוי עם קרקע טבעית -
  .ס"מ לפחות מתחת פני הקרקע הקיימים 50מטר ועומק של  3שתית אופקית ברוחב 

  
  

  סילוק פסולת ועודפי עפר  51.03.08
  

, )ובכביש החוצה את נחל אפעה 4אסבסט (מעבר לנדרש עבור מילוי בתא עודפי עפר  .ג
תא של  "העבודה מתחם"מחוץ לגבולות יסולקו ע"י הקבלן אל שטחים לעודפי עפר 

בתוך גבולות . הסילוק יהיה לשטחים לעיל 00.01.08כמוגדר בסעיף  ב"אפעה" 4אסבסט 
(הכוללת שטחים משני צידי נחל אפעה וקטע  2/ה/16א "אסמ"ר אפעה לפי תכנית תמ

אל תוך תאי הטמנה שבינהם) גם לשטחים שמעברו השני של נחל אפעה כולל גם הנחל 
מרחקים הכל על פי ה -אפעה שמעברו השני של נחל "אפעה"  סמ"רפעילים בתחום א

 – עודפי העפרסילוק של כל ההנחיות להמופיעים בסעיפים המתאימים של כתב הכמויות. 
, והקבלן יהיה דעתו הבלעדי של המזמין ע"פ שיקולהיו י - כולל קביעת הכמויות לכל יעד 

  .יומחויב לפעול על פי הוראות
מדידת מרחקי ההובלה תהיה מדידה בקו אווירי, ללא כל התייחסות לתוואי דרך 

  הנסיעה, טיב הדרך ושיפועיה.
   .בשטח כמו כן, באחריות הקבלן  לפזר את העפר בשכבות ובשיפועים לפי הוראות המפקח

קו משטחי העבודה, לשטח עודפי        יחפרו ויסול -ס"מ  30דלם עולה על בולדרים ואבנים שגו .ד
  יפוזרו האבנים בשכבות מסודרות לפי הנחיות המפקח. בהם ,כנ"לעפר 
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  עבודות עפר - 51.04
  

  כללי- 51.04.00
  

  לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה:
  

, אסבסטיעדיה, ביניהם: לתא ההוראות סעיף זה מתייחסות לכל סוגי החפירה/חציבה לכל 
לתעלות פתוחות, לתעלות צנרת, להסדרות ניקוז/איגום נגר עילי, ולכל חפירה/חציבה שהיא. 
החומר החפור ימוין, יועמס יובל ויפוזר בשכבות, לפי הנחיות המפקח באתר ולפי הנדרש 

  בתוכניות. 
  ע.החפירה תבוצע בהתאם לרומים ולשיפועים המצוינים בתוכניות לביצו

  
 30במהלך עבודות החפירה והמילוי יסלק הקבלן את כל האבנים והבולדרים שגודלם עולה על 

  לעיל.  51.03.08ס"מ, משטח העבודה כולו, ע"פ הוראות סעיף 
  
  

  בטיחות חפירות - 51.04.02
  

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי, יבטיח הקבלן את עובדיו וכל אדם המבצע עבודות בתוך 
ך לתעלות, שוחות, גוף הפסולת עצמו, בורות וכל פרט בעומק מפני הקרקע/פני הפסולת. או בסמו

באחריות הקבלן להדריך את העובדים ולוודא קיום כל נוהלי הבטיחות ותנאי הבטיחות הנדרשים 
  בביצוע פעולות בעומק מפני הקרקע.

  
דים ועוברי אורח על הקבלן יסמן, יגדר וינקוט כל פעולה הנדרשת על מנת להתריע בפני העוב

  קיומן של תעלות פתוחות או של בורות או מתקנים תת קרקעיים.
  

  V: 1.5H 1 –חפירות זמניות יבוצעו ע"פ שיפוע 
  V: 3 H 1 –חפירות קבועות יבוצעו ע"פ שיפוע 

  
  

  מילוי בעפר- 51.04.09
  

  לסעיף זה במפרט הכללי יתווספו ההנחיות הבאות: כללי: 51.04.09.00
  

 גדלי גרגר המבטיח מילוי וסתימת מגווןכללי יהיה מחומר מקומי מנופה ומדורג, עם המילוי ה .א
  חללים.

לפני התחלת ביצוע המילוי, יש לפזר ערמות עפר מקומיות, לשטח, ליישר ולהדק את השטח  .ב
 .20% עד קבלת משטח מיושר ואחיד, בשפוע שאינו עולה על

בוצע על פי הפרטים המופיעים בתכניות, טיפול בחיבור קצה סוללת המילוי עם קרקע קיימת י .ג
 לעיל. 51.03.00ועל פי המופיע בסעיף 

חומר המילוי יאושר מראש ע"י המפקח על פי תוצאות בדיקות מעבדה ובמהלך הביצוע ולפי  .ד
 דרישת המהנדס.

החומר למילוי עבור הסוללה יהיה תוצרי החציבה הקיימים (החומר ה"טפל") אשר יעמוד  .ה
 בדרישות הבאות:

 .45%ול נזילות מקסימום גב .1.ה

 .16%אינדקס פלסטיות מקסימום  .2.ה

 .60%תפיחה חופשית מקסימום  .3.ה

ס"מ לצפיפות יחסית של  20המילוי בחומר מקומי חפור יבוצע בבקרה מלאה בשכבות בעובי  .ו
 מהצפיפות המקסימלית. 92%

 .להלן 51.04.14.05" כמפורט בסעיף חרסית איטום תהודק ל"צפיפות הנדרשת .ז

 מדרון קיים יבוצע במידרוג. מילוי כנגד  .ח

בכל מקרה לא יעשה שימוש בעפר הכולל חומר חישוף, שאריות צמחיה, או שמקורו משכבת  .ט
 הקרקע העליונה של השטח הקיים באתר.
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  מלוי במדרון -51.04.09.06

או סוללה חדשה המתחברת לסוללה קיימת, או  20%סוללה הנבנית על מדרון ששיפועו מעל 
השכבות יונחו ויהודקו תבוצע במידרוג. בשני שלבים (בכל שלב חלק מהרוחב),  שבנייתה מבוצעת

בצורה אופקית. על מנת "לחבר" את שכבות המילוי המהודקות אל המדרון הקיים, יחדרו שכבות 
במדרגות שרוחבן מקו המדרון פנימה  המילוי המהודקות אל הקרקע הטבעית תוך ביצוע חפירה

  ם.ח שלא תעורער יציבות המדרון הקיימקרה על הקבלן להבטיבכל  מטר. 0.5יהיה לפחות 

החומר המופק מחפירת המדרגות יונח ויהודק בהמשך לשכבות חומר המילוי החדש ובמפלסיהן 
  לישה. ג-של שכבות אלו, באופן שתובטח תאחיזה ואי

  ההידוק של המילוי על מדרך המדרגות יהיה כהידוק השכבות המקבילות.
  

  לם כל תוספת בגין עבודות מלוי וחפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצוע.בכל מקרה לא תשו
 

  כבישה והידוק - 51.04.14
  

  הידוק שטחים  - 51.04.14.01
מקומות המפורטים ב 4תא אסבסט לפי הוראות סעיף זה במפרט הכללי, יבוצע הידוק שתית ב

 להלן:

 -יישום חרסית איטום) כל השטח המיועד לאיטום ביריעות, בגמר עבודות עפר (לפני  -
בקרקעית, דופן פנימית של הסוללות ובתעלות איסוף התשטיפים, הן בשטחים אופקיים 

 .4אסבסט ), בתא 1:3והן בשטחים משופעים (

 .אספלט/תחת לדרך המצעיםמ -בקטעי סוללה חפורה  היקפיתכל שטח ראש סוללה  -

מתחת חיבור קצה (כולל שטח החפירה  היקפית בקטעי מילויכל שטח בסיס סוללה  -
 . לפני תחילת יישום המילוי – סוללת המילוי עם קרקע קיימת)

מחדש  לפני המילוי -בבסיס ה"מדרגות" שיחפרו בהתחברות לדופן סוללה/מדרון קיימים  -
 לצורך התחברות.

  
  .מבוקרהשתית תהודק הידוק 

בטל ביצוע של ל המפקח רשאי להורות על ביצוע של הידוק על פי סעיף זה במקומות נוספים, או
  ינים במפרט, בהתאם לממצאים שיתגלו במהלך העבודות.הידוק במקומות המצו

  
  דלהלן.  51.04.18עיצוב פני השטח ייעשה לדרגת הדיוק הנקובה בסעיף 

  
יפונו מהשטח ע"פ הוראות אלו יחפרו ו -במקומות בהם מגיעים בשתית למצבורי אבן/בולדרים 

  .בוצע מילוי עפר עד פני השתית המתוכננתדלעיל ובמקומם י 51.03.08סעיף 
  
  

   – צפיפות 51.04.14.02
    הידוק מבוקרדרגת הצפיפות הנדרשת באתר, בכל אחת משכבות המילוי, תהיה על פי טבלת 

  שבסעיף זה במפרט הכללי, אלא אם נאמר אחרת בתכניות או במפרט המיוחד.  
  

  טבלת הידוק מבוקר שבמפרט הכללי יבוצע:לדרגת הצפיפות על פי  הידוק מבוקרא.             
              

  מהצפיפות המקסימלית. 92%לצפיפות יחסית של  –בסוללות  של מילויבשכבות  -                 
  מוחזר בתעלות צנרת שמתחת ובחציית סוללות ודרכים, של מילויבשכבות  -                 
  לות עיגון ליריעות איטום,בתעעפר ובמילוי חול  -                 
  כל מקום אחר המפורט בתכניות ובמפרט,ב -                 

  
    

  יבוצע להלן, 51.04.14.04כמוגדר בסעיף  הידוק מבוקר לדרגת ה"צפיפות הנדרשת" ב.             
  ותעלות ניקוז תשטיפים  4אסבסט , בקרקעית תא מילוי חרסית לאיטוםבשכבות                  
  .שבתוכה    
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  4אסבסט איטום תשתית תא  51.04.14.05
  
  , יאטמו כמפורט להלן: וותעלות ניקוז התשטיפים בתוכ 4אסבסט קרקעית ודפנות תא  

  
  היה חרסית לאיטום, מובאת, בעלת התכונות המפורטות בסעיף יחומר המבנה  -

  ס"מ/שניה.   1 × 10 -7 -להלן, ובעלת מוליכות הידראולית קטנה או שווה ל 51.18.01
  

  המוליכותם תחילת העבודה על הקבלן לבצע לפחות שתי בדיקות מעבדה להוכחת ע -              
  של החומר המיועד לשמש במערכת האיטום. במהלך הבדיקה תאופיין  ההידראולית                
  ת המוליכות (להלן: "הצפיפות הנדרשת") על מנת לקבל א הצפיפות הנדרשת                
  ההידראולית המוגדרת במפרט.                

  
  בשכבות האיטום, כדלקמן:מהודק גמר עבודות העפר ייושם החומר החרסיתי במילוי ב -              

  ם בשכבות בהידוק רגיל על גבי הדפנות, ובשכבות בהידוק מבוקר בקרקעית ובשטחי                
  ס"מ/שניה. 1 ×10 -7 -או שווה לטנה עד קבלת מוליכות הידראולית ק -אופקיים                 

  
  יטום יעובדו ליצירת שיפועים על פי הרומים המופיעים בתוכנית התנוחה.פני שכבת הא -              

  
     

  הכנת השטח במקומות המיועדים לפריסת יריעות 51.04.14.06
  

לא ומיטבי לצורך פריסת יריעות האיטום. השטח הקבלן יכין את השטח המיועד לאיטום, באופן מ
  צריך לקבל את אישור המפקח, כמתאים לפריסת יריעות עליו. 

הקבלן יוודא סיום הכנת השטח לצורך פריסת היריעות בלו"ז סמוך ככל הניתן למועד פריסת 
לם בכל מקרה לא ישוהיריעות, זאת על מנת להימנע ככל הניתן מהצורך בהכנה חוזרת של השטח (

גם אם הצורך הוא עקב עבודות  )כאלו עבור עבודות הכנה חוזרות לאותו השטח, באם יידרשו
  האיטום או התייבשות הקרקע.

  

פני השטח בגמר עבודות העפר, במדרונות פנימיים של הסוללות ודפנות המיועדים  .א
י לאיטום, בשטחי חפירה ובשטחי מילוי, וכן חומר חרסיתי המשמש כמצע ליריעות, על גב

על  להלן ויוחלקו על ידי מפלסת ותוך הידוק 51.04.18מדרונות ודפנות, יעוצבו על פי סעיף 
ידי מכבש למצב שבו לא תהיה תזוזה של העפר ועד קבלת משטח אחיד וחלק ללא  
"גלים", בליטות או סימני גלגלים, כנדרש לצורך קבלת אישור המפקח לפני פריסת 

  היריעות עליהן.
  

, המיועדות לפריסת יריעות 4אסבסט ם שתיושם בקרקעית ודפנות תא פני חרסית איטו .ב
  עוצב, תוחלק ותובא למצב המתואר בסעיף א' לעיל.ת –עליה 

  

בכל מקרה כל שטח מדרון או קרקעית המיועד לאיטום יהיה נקי לחלוטין מאבנים,  .ג
  מרגבים, משורשים ומכל עצם העלול לפגוע בשלמות היריעות.

  
  

ותעלות בשטחים שאינם מיועדים לפריסת  ב והחלקת משטחים ודפנות סוללותעיצו  51.04.14.07
  יריעות:

  
במילוי ובחפירה, במקומות שאינם מיועדים  דפנות חיצוניות של סוללות ודפנות של תעלות,

  לק.וחבודות המילוי עד קבלת משטח אחיד יעוצבו ויוחלקו בגמר ע - לאיטום
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  סטיות מותרות- 51.04.18
  

  של המפרט הכללי מבוטלת ומוחלפת בטבלה הבאה: 2נספח מס' הטבלה שב
  שארים בתוקפם).נ -(ההערות שם וכן סעיפים המופיעים בטבלה ושאינם מופיעים בטבלה שלהלן  

  
  

סטיה מותרת 
  במישוריות (מ"מ)

 

  
  סטיה מותרת מהרום המתוכנן 

 (מ"מ)

  
  מקום

  
 

 20(מאה) פלוס  100מינוס  (שלושים) 30
 (עשרים)

 בגמר חפירה  4אסבסט ת ודפנות תא תחתי

פני החרסית לאיטום/מצע ליריעות, לפני  (עשרים)  20(אפס) פלוס  0מינוס  (עשרים) 20
 הנחת יריעות איטום

 30(שלושים) פלוס  30מינוס  (שלושים) 30
 (שלושים)

 פני סוללות / דרכים

 או דפנות חפורות שיפוע חיצוני של סוללות (מאה) 100מינוס או פלוס  (ארבעים) 40
 דופן פנימית של תעלות פתוחות (ארבעים) 40מינוס או פלוס  (עשרים) 20
 דופן חיצונית של תעלות פתוחות (מאה) 100מינוס או פלוס  (ארבעים) 40
 תחתית של תעלות פתוחות (עשרים) 20מינוס או פלוס  (עשרים) 20
 ראש שכבת הניקוז (חצץ שטוף)פני  (חמישים) 50(אפס), פלוס  0מינוס  (חמישים) 50
  

  :לטבלה הערות

למרות הערכים המופיעים בטבלה לעיל, בשום  עובי שכבות במערך האיטום והניקוז: -
מקרה לא יפחתו עובי שכבת החרסית המשמשת לאיטום או הגנה ליריעות, וכן עובייה של 

דקת. לשם כך צץ שטוף, או חול מן העובי המוגדר בתכניות בכל נקודה נבח –שכבת ניקוז 
" של AS-MADEיבצע הקבלן, על חשבונו, מדידות של הקרקעית ודפנות התא, ויכין מפת "

כל שטח הקרקעית והדפנות בגמר עבודות העפר, בגמר יישום שכבות החרסית איטום 
  ובגמר יישום שכבת הניקוז. 

יות תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שהסטיות המותרות לא יכולות להיות קונסיסטנט -
  מניעת שינויים בכמויות המילוי/חפירה.ל -לכיוון אחד, על פני כל השטח 

  
  

  מצעים ותשתיות - 51.05
  

  כללי- 51.05.00
  

  לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה: 
  

  מצעים
  "מצע לכבישים, רחובות ושדות  1886דרישות הטיב והדירוג של החומר יהיו בהתאם לת.י. 

  במפרט הכללי  51.05יבות את הקבלן כל דרישות הביצוע הכלולות בפרק תעופה". כמו כן מחי
  .)51לסלילת כבישים ורחבות (

  
  מחומר מחצבה  ,ס"מ. המצע יהיה מסוג א' 25יסלל שכבת מצע בעובי ת -בכל מקום שיידרש 

  .100%מדורג ("אבן  גרוסה") ויהודק בשכבה אחת לדרגת צפיפות של 
  
  

  לרבות דיפון)עבודות ניקוז ( -   51.07
  

   ממולא  בטון- GEOWEB דיפון ב עבודות - 51.07.06
בקצות תעלות ההגנה ובכל מקום המופיע בתכניות ממולא בטון יבוצע  GEOWEB דיפון בכוורות

  או שעליו ינחה המפקח בשטח.
   

   סוג הדיפון  510681
  

 7.5בעומק  רותמחוספסות ומחור HDPEאו שווה ערך, עשויות  GEOWEBיעשה שימוש בכוורות 
  תאים למ"ר. 40ס"מ ובצפיפות של 
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  הכנת השטח   510682
  

  או שווה ערך, ייושר ויפולס באמצעים מתאימים על  GEOWEB שטח המיועד ליישום בכוורת 
  מנת להצמיד את הכוורת אליו, עד לקבלת שטח אחיד ללא בליטות שעולות מעל  פני השטח 

  ס"מ או יותר. 5 -ב
 שטח לדיפון הוא גובה סופי (המופיע בחתכים הרוחביים) פחות גובה הכוורת להכנת גובה סופי 

  כולל את מילוי הבטון.  
  

  יש לקבל אישור המפקח למצב הכנת השתית לפני הנחת הכוורות והבד הגיאוטכני.
  

  התקנת יחידות הכוורת או שווה ערך   510683
  

  '/מ"ר.גר 200במשקל יונחו על גבי בד גיאוטכני לא ארוג  GEOWEBכוורות   - 
  ת סיכות מגולוונות של אקדח סיכות סמוכות ישודכו באמצעו GEOWEBכל שתי יריעות    - 

  ע"פ הנחיות היצרן (כתוצאה מהחיבור יווצר תא חדש). 0.5פנאומטי בגודל  "     
  
  

  גון יע  510684
  

  ות מברזל מצעות יתדיבוצע בקצה העליון ובקצה התחתון בא GEOWEB -כוורות ה גוןיע -
ראש כל יתד. ב   ATRA-CLIPמ', עם  אביזר 0.65מ"מ ובאורך  12מצולע לא מגולוון בקוטר   

 40ס"מ בין יתד ליתד (כל תא שני בכוורת מסוג  49היתדות בקצוות יתקעו במרווחים של  
ס"מ.  120 -תאים למ"ר) יתדות נוספות יתקעו לאורך ולרוחב שטח הפריסה במרווחים של כ

ילוי יש לבדוק את כל היתדות ולוודא תקיעה סופית עד למצב שבו הראש הפלסטי לפני המ
  מתהדק על הכוורת.

  
  עבודות בטון  510685

      
    2ס"מ (כולל  9.5סה"כ   יהיה –בתעלה  GEOWEB  -בתוך כוורות ה עובי שכבת הבטוןא.      

  ס"מ מעל גובה הכוורת).          
  
 תהיה. שקיעת קונוס של תערובת הבטון 02 -יש לצקת בכוורת בטון ב - סוג תערובת בטון   ב.     
ו בטון וכן כמות ואופן נטילת הדגימות יהיל . בדיקות החומרים118צול. הבטון יהיה לפי ת"י  5

  . 26,118,601לפי ת"י 
  הבטון יהיה עם פיגמנט ע"פ גוון הקרקע בשטח.          

  הגימור יהיה גס ומחוספס.          
  

  לאורך שני צידי הכתפיים (העליון והתחתון) של קטע הדופן המדופן  -  ורות היקפיותק .א
   מילוי החריץ בוצע גימור  ע"י החדרת  הכוורות לקרקע ועיגונן כמפורט בפרטים, תוךי

  בבטון עם פיגמנט.
  

        בתחילת ובסוף כל קטע מדופן, תבוצע קורת בטון (עם פיגמנט)  על פי המופיע בפרטים        
  שבתכניות.        

  
  

 HDPEאיטום שתית ביריעות  – 51.09

  
  , להלן,  של המפרט המיוחד.68בפרק  יוחלףתת פרק זה של המפרט הכללי 

  
  

  יקוזחומרי קרקע לאיטום ונ – 51.18
  

  של המפרט הכללי, 51תת פרק זה  של המפרט המיוחד יתווסף אל פרק 
  

  כללי - 51.18.00
  

  לכיסוי, ולאיטום בכל מקום שהוא, תהיינה נקיות מחומר חישוף, משורשים א. כל שכבות הקרקע 
  ושיירי צמחיה.      
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  (מתחת ליריעת איטום  4אסבסט ב. איטום בחרסית מובאת יבוצע בתחתית ובדפנות תא 
  ). בתאסינתטית     
  טיב החרסית יהיה כמפורט בהמשך וכן בתכניות המתאימות.    
  

  תהיינה עשויות מחצץ שטוף (על גבי הקרקעית, בתעלות איסוף  4סבסט אג. שכבות ניקוז בתא 
  של  התשטיפים ובכל מקום המופיע בתוכניות), או חול דיונות נקי על גבי הדפנות המשופעות    
  .4תא אסבסט     
    
  

  טיב החומרים - 51.18.01
  

  יות, ובכל תעמוד בכל דרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתכנ חרסית לאיטוםא. 
  הפרמטרים המפורטים בטבלה שלהלן:    
  

  דרישות עבור
 חרסית  לאיטום 

  
 יחידות

  
 הפרמטר

  
 

 1 מוליכות הידראולית  ס"מ/שניה  10^- 7 -קטן/שווה ל
 2 10#חומר עובר נפה  % 90 - גדול מ
 3 200#חומר עובר נפה  % 30 - גדול מ
 4 אינדקס פלסטיות % 15-40

A-6   אוA-7 - 5 לפי א.א.ש.ט.ו מיון 
CH   אוCL -   6 הגדרת החומר 

  
  מ"מ. 5החרסית תהיה נקייה מכל חלקיק/רגב/אבן בגודל העולה על 

  
 המוליכות ההידראוליתעם תחילת העבודה על הקבלן לבצע לפחות שתי בדיקות מעבדה להוכחת 

   שתהצפיפות הנדרשל החומר המיועד לשמש במערכת האיטום. במהלך הבדיקה תאופיין 
  על מנת לקבל את המוליכות ההידראולית המוגדרת במפרט.   "הצפיפות הנדרשת") להלן:(
  

  יאושר רק בתנאי כי שתי הבדיקות יראו עמידה בכל הדרישות שבטבלה לעיל. מקור החרסית
בהמשך לאחר אישור המקור, על הקבלן להוכיח עמידת החרסית בדרישות הנ"ל, ע"י ביצוע של 

  מ"ק של חרסית מובאת. 5,000לכל בדיקת מעבדה אחת 
  

  יעמדו בכל דרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתכניות, ובכל  ב. חומרי הניקוז
  הפרמטרים המפורטים להלן:    
  

  חצץ שטוף לשכבת ניקוז:
  
  ס"מ/שניה, 0.1 - וליכות הידראולית: שווה או גדול ממ -  
  
  ס"מ, 2-5גודל אבן:  -  
  
  הגדרה: חצץ שטוף. -  
  

  חול לשכבת ניקוז בדפנות:
  
  ס"מ/שניה, X 1  10  -3   - יכות הידראולית: שווה או גדול ממול -  
  
  2% -פחות מ - 200#, 10% -פחות מ - 100#, 80% -חות מפ - 60#, 100% - 10#פה:   אחוז עובר נ -  
  
  

   אישור חומרים - 51.18.02
  

  כתב על ידי המפקח רק לאחר שהקבלן א. אישור סופי לחומר האיטום והניקוז המוצע יוצא ב
  יעביר תוצאות של כל הבדיקות הנדרשות, והמפקח ישתכנע כי החומר המוצע אכן עומד     
  בדרישות.    

  ב. המפקח רשאי לדרוש ביצוע בדיקות נוספות, כולל לאחר הבאת החומר לאתר, על מנת להוכיח 
  עמידת החומר בדרישות.    
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  אופן הביצוע - 51.18.03
  

חרסית לאיטום תובא ממקור שמחוץ לאתר, לאחר שהחומר ייבדק ויאושר על ידי  .א
  המפקח.

  

בעת חפירת החומר באתר השאילה, יש להקפיד על ניקיונו מאבנים ומשאריות עצים,  .ב
ענפים, רגבים ומכל עצם העלול לפגוע בשלמות היריעות. במידת הצורך יש לבצע  שורשים

  חישוף השטח לפני חפירת החרסית.
  

תיושם במילוי בשכבות בהידוק  –החרסית בשכבת האיטום בקרקעית ובשטחים אופקיים .ג
 1×7-01 - קטנה או שווה למבוקר ל"צפיפות הנדרשת" לקבלת מוליכות הידראולית 

  ס"מ/שניה.  

י בשכבות בהידוק רגיל תיושם במילו -החרסית בשכבות האיטום המיושמות על מדרונות  .ד
 x101-7 - ליכות הידראולית קטנה או שווה לבל מול"צפיפות הנדרשת" על מנת לק

  ס"מ/שניה.  
  

  פני שכבת האיטום יעובדו ליצירת שיפועים על פי הרומים המופיעים בתוכניות. .ה
  

  חצץ שטוף וחול לניקוז יובא ממקור שמחוץ לאתר. .ו
  

פיזור חומרי הניקוז יבוצע בזהירות רבה ותוך הקפדה על מניעת פגיעה ביריעות האיטום  .ז
  לשכבת הניקוז. שמתחת

  

בכל עת הפיזור ייעזר מפעיל הציוד המכני המפזר באדם נוסף שיתמקם בקרבת מקום  .ח
  הפעילות ויכוון את מפעיל הכלי באופן שימנע פגיעה ביריעות. 

  

בעת הפיזור יש להתקדם בכיוון אחד בלבד, ותוך דחיפה של חומר הניקוז על ידי הציוד  .ט
יה רק במקומות שבהם כבר פוזר החומר. בשום המכני באופן שתנועת הציוד המכני תה

  פנים ואופן לא תתבצע תנועת כלים ישירות על גבי יריעות איטום או בדי גיאוטקסטיל.
  

עוביין של כל השכבות במערך האיטום והניקוז לא יפחת בשום נקודה מן העובי המצוין  .י
  בתכניות.

  
  

  
  (המשך בעמוד הבא )
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  קווי מים ביוב וניקוז - 57פרק 
  

  יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן:של המפרט הכללי  57בפרק 
   

  
  כללי - 5700

  
  כללי - 57001

  
  פרק זה מתייחס לכל עבודות הצנרת שיבוצעו במסגרת עבודה זו, ובכללן  - תחום הפרק  570011
   ורט, צנרת סניקה, וכל המפ4אסבסט בתא  תשטיפים צנרת ומתקני תשטיפים, צנרת ניקוז             
  בתכניות ובמפרט.            

  
  מובהר כי כל האביזרים והציוד יהיו מוגני התפוצצות.

  
  קנים בסעיף זה במפרט הכללי יש להוסיף תקנים אל רשימת הת -  תקנים - 570012

  מחייבים כדלהלן:                        
  

מצולב ומחבריהם  ילןבנושא: צינורות פוליאת 1519ישראלי  תקן -

 בלחץ של מים קרים וחמים, הלהובל

  : צינורות פוליאתילן להובלת מים בלחץ,4427ישראלי  תקן -

  
  

  תכניות עדות - 57002
  

הקבלן אחראי להכנת תכניות עדות בשלבי ביניים של ביצוע צנרת גרויטציונית, על פי הוראות 
  של המפרט המיוחד. 00.12סעיף 

  
  אישור לכיסוי הצנרת ומילוי התעלות.התכניות יוכנו ויוגשו לאישור המפקח כתנאי למתן 

  אחריות ליציבות - 57003
  

  לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה:
  

הקבלן יהא אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות 
ודת ולמתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנתיים מיום מתן תע

  ההשלמה.
  
  

  דיפון ותימוך - 57004
  

  לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף הפסקה הבאה:
  

הקבלן אחראי לבצע על חשבונו תמיכות, דיפון, חיזוק וכל הנדרש על מנת לשמור על קירות של 
  תעלות וחפירות מכל סוג שהוא במצב יציב ותקין. 

  
חפירה, סוג הקרקע/פסולת, תנאי הקבלן יבצע תמיכות ומגונים בהתאם לנדרש על פי עומק ה

  אופן שיאפשר עבודה בטוחה ללא חשש התמוטטויות.ב -הניקוז ומזג האוויר ודרישות העבודה 
  
  

  עבודות עפר  -  5701
  

  בסעיף זה חציבה תיחשב כחפירה, ולא תשולם בעבורה כל תוספת.
  

    כללי - 57010
  

קרקעיים פעילים בשטח -תת תשומת ליבו של הקבלן מוסבת בזה לאפשרות קיומם של קווים
תבוצע חפירה בידיים  - העבודה. באחריות הקבלן לבדוק ולאמת תוואי קווים אלה. באם נדרש 
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לצורך זה. במקרה של פגיעה כלשהי בצנרת או באלמנטים קיימים יחזיר הקבלן את המצב 
  לקדמותו, תוך תיקון הנזקים על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

  
  

  ע החפירהביצו - 57011
  

  לסעיף זה במפרט הכללי יתווסף סעיף המשנה הבא:
  

  ט. חפירה של התעלה בכל רוחב שיידרש על מנת להגיע לעומק המפורט בתכניות תוך שמירה על 
  יציבות הדפנות.     

  
  

  חפירת תעלות לצינורות - 57012
  

  לסעיף זה במפרט הכללי יתווספו ההוראות הבאות:
  
סעיף יבוצע בתעלות הידוק מבוקר של השתית, על פי הוראות עם גמר עבודות החפירה  

  המפרט המיוחד.  של  51.04.14.01
   

  
  צינורות ועטיפתםליצירת תושבת  - 57014

  
  כל העבודה תיעשה לפי הוראות סעיף זה במפרט הכללי, אולם החפיר יועמק מתחת לתחתית  
א תרופד בחול פירה הנוספת, להמתוכננת של הצינור לפי המידות המופיעות בתוכניות והח 

  מחצבה, אלא כדלקמן:
  ס"מ מתחת לתחתית הצינור: 20לצינור בעובי  תושבת
  ס"מ,  1.5-3ודל בג שטוףבחצץ  -מנוקב)  HDPE(צנור  4אסבסט לנקזים בתא  •
   נקי בחול דיונות –לכל יתר הצינורות  •

  
  בתכניות מעל ראש הצינור:לצינור מעל התושבת, בכל היקפו ועד הגובה המופיע בפרטים ש עטיפה
 ס"מ,  1.5-3ודל בג שטוףבחצץ  -מנוקב)  HDPE(צנור  4אסבסט לנקזים בתא  •
בעל חוזק לחיצה בלא  CLSM -לצנרת המונחת לאורך סוללה/כביש או בחצייתה: מילוי ב •

  מגה פסקל. 6יום לפחות  28כלוא בגיל 
  .בחול דיונות נקי – לצנרת המונחת בשטח פתוח •

  
  לתאי בקרהמצע  - 57015

  
  מצע מבטון רזה.ס"מ  10הנחת תחתית תאי הבקרה הטרומיים תהיה על גבי 

  
  

  מילוי מוחזר - 57016
  

  בגודל שטוף יהיה כולו בחצץ  4בתא אסבסט  HDPE-המילוי לצנורות הניקוז המחוררים מ  570161
  בתוכניות, מעל לצינור ועד לגובה המצוין  ס"מ מתחת 5, לכל רוחב החפיר, ס"מ 1.5-3            
  תחתית התעלה.            

  
  :וורים) יהיהי(הע המילוי ליתר הצנורות  570162

  בוצע י - , ובתוואי החוצה סוללהלאורך ובמקביל לסוללותבסוללה,  עבור צינור המונח              
  עד מפלס  -  ׂ מגה פסקל 6יום לפחות  28 ׁבעל חוזק לחיצה בלא כלוא בגיל  CLSM -במלוי               
  וג אס"מ מצע ס 55-ס"מ מתחת רום שול כביש מתוכנן. השלמת המילוי תהיה ב 55מינוס               
  מיושם בשכבות מהודקות הידוק מבוקר.              
  י המפורט פמעל החול יהיה המילוי בעפר מקומי, על  - עבור צינור המונח בשטח פתוח              
  ."מס 15פרטים שבתוכניות, בשכבות של ב              

  
   כל המילוי המוחזר בתעלות צנרת עיוורת שמתחת, בצד, לאורך, במקביל ובחציית סוללות  570163
  .הסוללות/כבישבהידוק מבוקר. כך גם בצנרת הקשורה למתקנים השונים שבתחום  יהיה             

  
  דלעיל. 1.04.14.025סעיף לפי  - הצפיפות הנדרשת בהידוק מבוקר  570164
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  עבודות בטון - 5702
  

  כללי - 57020
  

על מוטות הזיון לא יהיה בשום מקרה קטן  כיסוי הבטון -למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי 
  ס"מ. 5 -מ
  
  

  לליכ -קווי צינורות  - 5703
  

  זקפים לסימון קווים - 57036
  

מתכת מגולוון שיותקן על גבי עמוד,  ל ידי שלטע -קווים תת קרקעיים יסומנו בכל נקודות הקצה 
  על פי הוראות הפרט המופיע בתוכניות ועל פי הוראות המפקח.

  
  

  קווים מחומר פלסטי - 5707
  

  כללי - 57070
  

  לסעיף זה במפרט הכללי תתווסף ההערה הבאה:
  

  .(HDPE  PE-100)סעיף זה במפרט המיוחד מתייחס לקווים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 
  

שטיפים, צנרת סניקה, זקפי צד, תקווי איסוף  -לכל היעדים, ביניהם  ,4ורות בתא אסבסט כל הצינ
  הלן:ליהיו מצינורות פוליאתילן כמפורט  - זקף שאיבה ועוד

  
 וא פלעדפלסים" או תוצרת " ,)HDPE  PE-100(מפוליאתילן בצפיפות גבוהה  הצינורות יהיו א.

      שווה ערך, בקטרים המצוינים בתוכניות.   
  הצינור יהיה בצבע שחור, עמיד בפני קרינה אולטרה סגולה.    
  

  כמפורט להלן: SDRב. הצינורות יהיו בדרג/
  SDR 11 -מ"מ  200ראשי, קוטר  גרויטציוני קו מאסף תשטיפים -    
  SDR 11  -מ"מ  002משניים, קוטר  גרויטציונים תשטיפים קוים מאספים -    
  SDR-11 -במתקנים, זקף צד ובזקף שאיבה  צינורות אלכסוניים  -    
  של תא  ה היקפיתסוללהכביש החוצה את נחל אפעה ועל לקו כבוי אש על סניקה צנרת  -    

   SDR-17  -  , בהתאמהמ"מ 160-ו 110טרים בק  - 4אסבסט      
      

  (מגרעת  המוטות יהיו עם "פזה". הצינורות הגרביטציונים יובאו לשטח במוטות ולא בגלילים. ג
  ).(וזאת כדי להקטין בתוך הצינור את הבליטות/גרדים הנוצרים בעת ריתוך פנים פנימית) בקצה    
  
  צינורות כיבוי אש וסניקה יובאו לשטח בגלילים על גבי תופים באורך המקסימלי הניתן . ד

   להובלה.     
  

  חיבורים ומחברים - 57071
  
  אביזרי חיבור מתוצרת "פלסאון" או שווה ערך על ידי  יחוברו ביניהם בסניקה HDPEינורות א. צ 

  אטמוספרות. הצנרת תחובר באביזרי ריתוך בשיטת   16מתאימים ללחץ עבודה של ש     
  אלקטרופיוז'ן.     

  
   יחוברו ביניהם על ידי ריתוך, למעט במקומות שצוינו בתכניות בגרביטציה HDPEצינורות  קטעיב. 
      יות, זקף צד, זקף ניקוי, שוחות ועוד). במקומות אלה ואחרים שפורטו בתכנ (כגון: הסתעפויות,     
  המחברים נדרשים להיות משימוש חרושתי ובעלי תכונות זהות לפחות לאלו של הצינורות      
  המחוברים על ידם.      
       
  יטות וגרדים.באופן שיתקבל צינור חלק ואחיד, ללא בל פנים הצינור ינוקה מעודפי ריתוך     

  
  ג. בעת החיבור יש לנקות היטב את פנים הצינור ואת הדופן החיצונית. 

  

32 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

                ד. החיבורים יבוצעו אך ורק בציוד ובאופן (טמפרטורה וכד') המאושרים על ידי יצרן הצנרת.   
  

  תם. לפני ה.  אביזרים בזויות שאינן חרושתיות, יוכנו בבית מלאכה ויגיעו לשטח מוכנים בשלמו
  הכנתם, על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכנית פריסה על פיה יש בדעתו לייצר את הזוית      
  הלא סטנדרטית.      

  
   DINיתאימו לתקן יהיו מצופים פוליפרופילן האוגנים  אטמ'. 16ו. האוגנים יתאימו ללחץ של  

  .DN 16מעגל חורים לפי ו    
  

 אטמים וברגים .י

  
נים יתאימו למים ולביוב האטמים יהיו עשויים מסיבים סינטטיים, בין אוג אטמים

מ"מ גודל מעגל החורים יתאים לתקן האוגנים  3. עובי האטם יהיה NBRמקושרים בגומי 
   במפרט זה.

  או ש"ע.  C-4324האטמים יהיו מסוג "קלינגר" 
טמים לאטימה בין האגנים ישמש אטם אחד בלבד. אם לא תיקבע דרישה אחרת, יהיו הא

מהטיפוס הטבעתי, כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה 
זהה לקוטר הפנימי של הצינור. האטמים יהיו מיצור חרושתי ויתאימו לטמפרטורת מים 

מעלות צלסיוס. אסור בהחלט לחתוך את האטמים ע"י מכות פטיש על גבי האוגן.  120עד 
  קיים בהחלט. אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.בעת ההרכבה יהיו האטמים נ

  
ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס. הברגים (כולל אומים ודיסקיות) טיבם  הברגים

יהיו מצופים קדמיום. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר הנכון. אורך הברגים לכל מגוף 
ג מהאום בשיעור של יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם, יבלוט קצה הבור

יחת הברגים תיעשה במצולב ותהיה חוטים. מת 3 -חוט תבריג אחד לפחות, אך לא יותר מ
  הדרגתית ואחידה.

  
  

  הנחה - 57074
  

לעיל. יש להקפיד על ניקוי החפיר מכל  5701 עבודות עפר להנחת הצינורות מתוארות בסעיף
  בצינור או לשבש  את מישוריות הנחתו. עצמים חדים, אבנים וכל עצם העלול לפגוע פגיעה מכנית 

  
  

  גושי בטון לעיגון - 57076
  

  בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף זה, גושי בטון יהיו מבטון שסוגו מפורט בתכניות.
  

  בדיקות זרימה - 57079
  

  תבוצע על ידי מילוי של תעלות הניקוז  4אסבסט שבקרקעית תא  בדיקת זרימה לנקזים 570791
  שבקרקעית במים ובדיקת זרימה במוצא מכל תעלה.             

  הבדיקה תבוצע לאחר גמר הכנת התעלה, כאשר הצינור בתוכה והיא מלאה בחצץ.             
  הבדיקה תבוצע לכל אחד מצינורות הניקוז.             

  
  של המפרט הכללי. 57077יבוצעו על פי סעיף  בדיקות לחץ 570792
   על פי המפרט - דיקה יהיה על פי הוראות היצרן, ובהיעדרן של הוראות כאלה לחץ הב             
  הכללי.             

  
  במפרט הכללי. 57078תבוצע על פי הוראות סעיף  בדיקת לחץ לקוים גרוויטציוניים 570793
  בעת ביצוע הבדיקה יש לוודא סגירתם של פתחי הניקוי.             

  
  

  שטיפת הקוים - 570710
  

לאחר גמר הבדיקות ולפני מסירת העבודה על הקבלן לבצע שטיפה של כל הקווים, ולהחזיקם 
  נקיים לחלוטין עד מסירת העבודה כולה.
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  מחורר HDPEצינור ניקוז  - 570711
  

בקוטר  מחורצים SDR  001-HDPE PE-11 נורות פוליאתילן בצפיפות גבוההימצ נקזים .א
  .4אסבסט תא קרקעית ביפים שבתעלות ניקוז התשט, יותקנו מ"מ 200

דוגמת "א.א.ח.  בבית מלאכההצינורות המחורצים יגיעו לאתר כשהם כבר מחורצים חרושתית או 
  פלסט בע"מ" או שווה ערך.  

 הצינורות יסופקו לשטחהצינורות יהיו בעלי תו תקן, מתוצרת "פלסים" או "פלעד" או שווה ערך. 
לכל אורכם, בחירוץ מאורך, בהיקף הצינור, באופן  ים כנדרשצכשהם מחור בית המלאכה/מהמפעל

  .3903 -03שתואם את דוגמת פרט החירוץ המופיע בתכנית 
נקי משאריות גרדים. לא יתקבלו צינורות מחורצים ידנית בשטח בכל מקרה החירוץ צריך להיות 

   באופן שאינו תואם את כל המפורט לעיל.
                              

   טפו ביריעת בד גיאוטכני לא ארוג עשוי מפוליפרופילן, במשקלררת שבזקפי הצד, ייעצנרת מחו. ב
  . O90יקרון/מ 110  –גר'/מ"ר, גודל חור  200    
  סופקו לשטח מהמפעל כשהם מחוררים י -הנדרשים בתכניות להיות עטופים בבד צינורות     
  .ה בתפירהכנדרש ועטופים ביריעת הבד.  חבור בין יריעות הבד יהי    
  לא ייעטפו בבד גיאוטכני.    האסבסטצינורות מחוררים בתחתית תא     

  
  . בעת הביצוע יש להקפיד על נקיון הבד הגיאוטכני, ומניעת חדירת חול אל תוך התעלה ואל ג

  הבד עצמו.    
  בעת האיחסון יהיו הצינורות והבדים הגיאוטכניים מוגנים באופן שימנע חדירת אבק או     
  חול אל תוך הבד או הידבקות עליו. בדים שאינם נקיים לחלוטין מחול לא יוכנסו לתעלה.    
  
  דלעיל יינתנו לכל הצינורות. 5701, כמופרט בסעיף שטוףשל חצץ  ועטיפה תושבת. ד
  
  

     תאי בקרה - 5708
    

  – כללי  57081
  

על פי הוראות סעיף   כל משטחי הבטון ומתקני הבטון הטרומי והיצוק באתר ייצבעו פנים וחוץ
   ג'. 02.16.00.01

  
   ניקוז/תאי בקרה לביוב  57082

  
  א. האמור בסעיף זה מתייחס לתאי בקרה ולשוחות גם יחד, גם אם מצויין אחרת בטקסט.

  כל האמור בסעיף בא להוסיף או לשנות את הרשום במפרט הכללי. בנושא שלגביו אין פירוט      
  בעו הוראות המפרט הכללי.יק - בתכנית או במפרט המיוחד     

  
  ב. תאי בקרה ושוחות יותקנו בקווים גרויטציוניים ובנקודות שונות כמסומן בתכניות. השוחות 

  פתחי איוורור, אטמי "איטופלסט" בין החוליות,  יכללו מדרגות יצוקות מבוטנות לפי התקן,    
            ומחברי צינורות גמישים מסוג איטוביב או "פורשדה".        

                
  ג. תאי בקרה עגולים או מרובעים יהיו כמסומן בתוכניות תאים טרומיים תוצרת וולפמן או שווה 

  . 1חלק  5988ויתאימו ת"י  ,ערך   
  

  , 489") לפי ת"י 8(כינוי " 104.1.2ס"מ ממין  60ד. המכסים ומסגרותיהם בשטח פתוח יהיו בקוטר 
  כינוי ( 104.1.3("כינוי בינוני"). בכבישים ובמדרכות יהיו המכסים ממין  104.2.1והתקרות ממין     
  (כינוי "כבד"). שטח המגע שבין המכסה למסגרת יימשח במשחת  104.2.2") והתקרות ממין 25"    
  סיכה ("גריז").    
  

  ה. תחתיות השוחות יגיעו מהמפעל לאתר עם פתחים קדוחים מדויקים בדפנות לפי המיקום 
  והרום הנדרש בתוכניות, ובהם מורכבים מחברי שוחה מסוג "איטוביב" או "פורשדה".     

  
  ו. כל חלקי המתכת שאינם שקועים בבטון (מסגרת למכסה) ינוקו היטב וייצבעו בשכבת יסוד 

  מיקרון ובשתי שכבות לכה סינתטית "איתן". 5"אפוגל" (בז') בעובי     
  

   - 1:4בד בעזרת מילוי צמנט משופע רציף בשני שפועים ז. התחתית בתאי הבקרה לביוב תעו
  מהדפנות כלפי נתיב הזרימה. 1:2    
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  של המפרט המיוחד, דלעיל. 5701למתקני הבקרה יהיו על פי הנחיות סעיף עבודות עפר ח. 
  

  : המדרגות תהיינה מדרגות רחבות מבוטנות בדופן החוליה, עשויות ליבת פלדה שלבי ירידהט. 
  , ומורכבות בדפנות בשתי עמודות אנכיות 631ה פלסטיק, מתאימות לדרישת ת"י מצופ     
  מ' יותקן סולם עם כלוב  3.75ס"מ. בתאים שעומקם עולה על  33לסרוגין, במרווח אנכי של      
  מפיברגלס תוצרת "פלסמת".     

  
  

  מתקנים שונים  - 5709
  

  כללי - 57090
  

ת והתשטיפים יבוצעו כמפורט בתכניות, ולא כולם מתקנים שונים הקשורים למערכות הצנר
  מפורטים להלן במפרט המיוחד. 

  
בכל ספק באשר לאופן הביצוע של מתקן כלשהו, ובמקרה שבו לא קיימת הוראה בתכניות או 

תכניות הביצוע שלהם, להעבירן למפקח להערות   הכין את חייב הקבלן ל -במפרט המיוחד  
  חר שתוקנו בהתאם לדרישות המפקח ואושרו על ידו.ולאישור, ולגשת לביצוע רק לא

  
  שרוול שאיבה – א
  

מונח שקוע  –מ"מ  630בקוטר   HDPEבדופן המערבית של התא ימוקם שרוול שאיבה מצינור
  בדופן התא, על פי הפרטים המופיעים בתכניות.

  
  בלוקי בטון מזוין  - ב
  

לפי המפרט המיוחד והתוכניות כל בלוקי הבטון המזוין לעיגון צנרות ומתקנים יבוצעו 
המתאימות. בלוקי הבטון הבאים במגע עם יריעות האיטום יחוברו ליריעות האיטום לפי הפרטים 

   המפקח בשטח.  המופיעים בתוכניות, הכל תחת השגחה צמודה של 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (המשך בעמוד הבא )
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  עבודות איטום - 68
  
  

  כללי - 6800
  

  תחום הפרק - 68000
  

מתייחס לעבודות ההתקנה של מערכות איטום וניקוז העשויות מחומרים סינתטיים, פרק זה 
  כדלקמן:

  
  ,4בתא אסבסט  -  HDPEאיטום ביריעות  -
  ,4תא אסבסט ב -בד גיאוטקסטיל  -
  

  וכל יתר עבודות האיטום בחומרים אלה כמפורט בתכניות ובמפרט.
  

  משטחים לאיטום - 68001
  
  מ"מ).  1.5בעובי  HDPEת איטום אחת (יאטם ביריע - 4תא אסבסט   -
  

    התקנת מצע ליריעותהכנת השתית ו - 6801
  

  הידוק השתית - 68011
  

  דלעיל. 51.04.14השתית תהודק כמפורט בס' 
  

  מצע ליריעות - 68012
  

  יריעות איטום יונחו על גבי מצע מחרסית איטום מהודקת, כמפורט בתכניות. 680121
  

      יהיה מפורר היטב ונקי לחלוטין משורשים, מאבנים           ליריעותחומר חרסיתי כמצע   680122
  מ"מ, ומכל עצם העלול לפגוע בשלמות היריעות.  5ומרגבים בגודל העולה על               
                      דלעיל, ויעוצב בדרגת הדיוק  51.04.14חומר המצע יוחלק ויהודק כמפורט בסעיף               

  דלעיל. 51.04.18נדרשת בסעיף ה              
  

  יהיו פני השטח חלקים ונקיים מאבנים, מרגבים, משורשים ומכל עצם  לאחר הידוק המצע 680123
     כלים העלול לפגוע ביריעות, ללא "מדרגות" בין משטחים וללא חריצים וסימני נסיעה של             
  מכניים.             

  
  גבהים התאמת - 68013

  
של כל שטח הקרקעיות  ”As Made“לפני התחלת הפריסה תבוצע מדידה של הקרקעית ותוכן מפת 

המשטח לתוכנית ולחתכיה, וכי נתוני הידוק הקרקע מתאימים   והסוללות על מנת לוודא התאמת 
  לנדרש במפרט.

  לא יוחל בפריסת היריעות לפני קבלת אישור המפקח לתאימות הקרקעית לתכניות.
  
  

  יריעות האיטום - 8026
  

  כללי - 68020
  .68כל היריעות ללא יוצא מן הכלל תעמודנה בכל דרישות המפרט המיוחד המפורטות בפרק 

  
  טיב יריעות האיטום - 68021

  
  מ"מ, מיוצרות מחומר   1.5(פוליאתילן בצפיפות גבוהה), בעובי  HDPEהיריעות תהיינה מ  680211
  ), 2%מנו חומר בתול (כמות חומר ממוחזר נקי לא תעלה על מ 95%גלם שלפחות              
  בגוון שחור.            

  
  מ' מיוצר במקור ללא חבורים. 7רוחב גליל מינימלי, ללא ריתוכים, יהיה              
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   , שלמות, ללא פגמים, קרעים וחורים, עמידות בפני נוזלים וקרקעהיריעות תהיינה חדשות 680212
  צוני תוקפניים, עמידות בפני נברנים ובפני קרינה אולטרה סגולה ומתאימות לשימוש חי             
  בתנאים האקלימיים המוכרים בארץ.              

  
  נדרשות לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים בטבלה הבאה: היריעות 680213

    
  

  ערך נדרש 
 (ממוצע מינימלי)

  
 יחידות

  
 שיטת הבדיקה

  
  התכונה

  
 

1.5 
 לקה/מחוספסתח

 עובי 5199ASTM D מ"מ

 צפיפות ASTM D1505 ג'/סמ"ק 0.94
 תכולת פיח ASTM D1603 % (מקסימום) 2.8

 פיזור פיח ASTM D5596 שיעור 1,2קטגוריה 
  
22 

  
 קילוניוטון/מ'

ASTM D638/D6693 
Type 4, Dumb-bell @ 2 

ipm 

  
  חוזק מתיחה בכניעה

)yield stress( 
  
40 

  
 'קילוניוטון/מ

ASTM D638/D6693 
Type 4, Dumb-bell @ 2 

ipm 

  
  חוזק מתיחה בקריעה

)Break stress( 
  
12 

  
% 

ASTM D638/D6693 
Type 4, Dumb-bell @ 2 

ipm 

  
  התארכות בכניעה

)yield elongation( 
  
700 

  
% 

ASTM D638/D6693 
Type 4, Dumb-bell @ 2 

ipm 

  
  התארכות בקריעה

)Break elongation( 
 )Tear resistanceהתנגדות לקריעה ( ASTM D1004 Die C וטוןני 187
 )Puncture resistanceהתנגדות לניקוב ( ASTM D4833 ניוטון 480
 5397ASTM D- Stress Crack Resistance שעות 300

  

  הערות לטבלה:

. כל בדיקה ערכים מינימליים המותרים בבדיקה אחתהערכים המופיעים בטבלה הינם  .א
ערך שהינו נמוך מהערך שבטבלה,  –במי מהפרמטרים שבטבלה  –ה יתקבל בודדת שב

  תיחשב בדיקה שנכשלה.

במידה ויידרשו בדיקות נוספות, שאינן נכללות בהגדרות לעיל, יותרו סטיות מהערכים  .ב
  .GRI-GM13המצוינים בטבלה ע"פ המוגדר במפרט 

  

  בשלבים כמפורט להלן: טיב היריעות ייבדק 680214

  
  יצרן סטנדרטיים שיוגשו עם מסמכי ההצעה (לפי סעיף  על פי מפרטי -א. בשלב המכרז              

                  68023.(  
  

  ות על פי דוגמא - ב. לאחר קביעת הקבלן הזוכה במכרז ולפני הוצאת צו התחלת עבודה              
  ).680261בארץ (לפי סעיף יריעות שיסופקו על ידי הקבלן ויבדקו במעבדה                   

  
  היריעות  על פי נתוני -ג. לאחר הבאת היריעות לאתר העבודה ולפני תחילת פריסתן              

  ב') ודוגמאות שיילקחו מן   680251בתעודות בדיקה של יצרן היריעות (סעיף                  
  ).680262לפי סעיף היריעות שהובאו לאתר ויבדקו במעבדה בארץ (                 

  
           ות שיילקחו מן היריעות שנפרסו        על פי דוגמא -ד. במהלך פריסת היריעות בשטח              

  ).680263ויבדקו במעבדה בארץ (לפי סעיף                   
  

  ד.המיוח של המפרט 680260בדיקות של היריעות במעבדה בארץ יערכו לפי הוראות סעיף              
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   אישור של המנהל או המפקח לטיב היריעות, בכל אחד מן השלבים לעיל, יהווה תנאי             
  הכרחי למעבר לשלב הביצוע הבא.             

  
  הוות אישור כנ"ל יהיה תמיד אישור מותנה, שיתייחס לשלב הנבדק בלבד, ואין בו כדי ל             
  טיב היריעות, ליצרן היריעות, לגוף המבצע או לטיב הביצוע.אישור כללי ל             

  
  הימנעות המנהל ממתן אישור באחד או יותר מן השלבים דלעיל יהווה עילה מספקת              
  י לפסילה של  היצרן, היריעות, המבצע או כל גורם אחר בקשר לעבודות האיטום על פ             
  שנה קרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן היריעות או את קבלן המ. במ68024סעיף              
  המבצע בגורם אחר, לשביעות רצון המנהל וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.             

  
  

   מקור היריעות ומבצע העבודה  -  68022
  

  המנהל.עונים אישורו של ט -מקור היריעות ומבצע העבודה (קבלן משנה, מנהל עבודה) 
  

  לכל העבודה ישתמש הקבלן בגוף מבצע אחד בלבד, וביריעות ממקור אחד בלבד.
  

היריעות יהיו ממפעל ומסוג שבו בוצעו פרוייקטים של איטום בריכות שפכים או אתרי פסולת 
  בארץ או בעולם בהיקפים שלא פחותים מהפרוייקט הנדון.

  
ל העבודה בשטח יהיו בעלי נסיון של מבצע העבודה (הקבלן המבצע את עבודות האיטום) ומנה

  לפחות שנתיים בביצוע עבודות איטום בחומרים ובשיטות המוצעים במכרז זה. 
  
  

  מסמכים לאישור מוקדם - 68023
  

להצעתו במכרז יצרף הקבלן את כל המסמכים המפורטים להלן, לצורך אישור מוקדם (מותנה) של 
  היריעות ושל הגוף המבצע.

  
וגשו במכרז רשאי המנהל לפסול את מקור היריעות ו/או את סוג היריעות על סמך המסמכים שי

ו/או את הגוף המוצע לביצוע עבודת האיטום ו/או כל חומר, שיטה או קבלן הקשורים לעבודות 
  האיטום.

  
לא פסל המנהל את הגורמים כאמור לעיל, רואים את ההצעה בנושא היריעות כמאושרת עקרונית 

אישור זה ניתן לאפשר זכייה במכרז של ההצעה שאושרה ולהמשיך  באישור מותנה. על סמך
  בהליכי בדיקת היריעות ויתר הנושאים המפורטים בסעיף זה. 

  
ע בכל מקרה, אין אישור של המנהל על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצו

  העבודה.
  

  ):שים לב להערה בהמשךרשימת המסמכים לצירוף להצעה במכרז (
  

  דונם  5,000א. הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג היריעות המוצע על ידו בוצעו לפחות 
  של שטחי איטום בפרוייקטים דומים. יש לצרף טבלה המפרטת פרוייקטים רלוונטיים בארץ      
  ם הפרוייקט, מהות הפרוייקט, שנת ביצוע, שטח איטום, מקו  ובעולם, עם הפרטים הבאים:     
  מזמין העבודה ופרטיו (כולל איש קשר).     

  
  ב. מפרט טכני סטנדרטי של היצרן ליריעות המוצעות, המאשר עמידת היריעות בדרישות 

  לעיל. 68021המפורטות בסעיף     
          

  ג. מפרט טכני סטנדרטי של היצרן המפרט את שיטות הפריסה, החיבור והריתוך של היריעות, את 
  ציוד המומלץ ואופן בקרת החיבורים.ה    
  
  כן יש לצרף הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך ורק על פי שיטות אלו (למעט במקומות    
  שלגביהם נאמר אחרת בתכניות או במפרט המיוחד).    

    
  ד. פרטי הגוף המבצע את עבודות האיטום ביריעות, כולל שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח 

  משנה ובין אם הוא מנהל עבודה מטעם הקבלן הראשי. אם הוא קבלןבין     
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  ה. אישור היצרן לגוף המבצע הנ"ל, כי הינו מורשה לבצע את עבודות האיטום, ההלחמה והריתוך 
  בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו.    
  

  ו. תיעוד יצרן היריעות המתאר את מערכת אבטחת האיכות ובקרת האיכות של היריעות.
  

ר משתתף המציע את אחד אשעל אף האמור, מפורטת להלן רשימת יצרני יריעות  ה:הער
מהיצרנים הללו אינו נדרש לצרף להצעתו את המסמכים הנזכרים בסעיפים קטנים א', ב', 

), אלא רק לציין בהצעתו את היצרן (מתוך הרשימה שלהלן) 68023ג', ו' של סעיף זה (
  המוצע על ידו:

- GSE  

- NAUE  

- JUTA  
  
  
  פסילת ההצעה לאיטום - 68024 

  
המנהל או המפקח רשאים לפסול או לא לאשר את מקור היריעות, את שיטות הביצוע ו/או את 
הגוף המבצע בכל שלב משלבי המכרז והעבודה, במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם 

  מתאימים או אינם מתבצעים כראוי.
  

רן היריעות או את קבלן המשנה המבצע בגורם אחר, במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצ
  לשביעות רצון המנהל וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.

  
  

  הביצוע - 68025
  אחריות היצרן וטיב היריעות 680251

  
א. לפני תחילת העבודה בשטח ימסור  הקבלן למפקח התחייבות לכתב אחריות של היצרן   
  ) שנים.7שימוש בהן, למשך שבע (לעמידות היריעות בתנאי ה      

  כתב האחריות, חתום על ידי היצרן, יימסר מיד עם סיום העבודות.                  
  

     ב. כל גליל המגיע לאתר ילווה בתעודת מעבדה של היצרן הכוללת את מס' סדרת הייצור      
                  )BATCHת והוא מאושר לביצוע. ) ומוכיחה שהגליל נבדק פרטנית, עמד בדרישו  

  
  זו רשימת הבדיקות שתוצאותיהן יפורטו בתעודה הנלווית לכל גליל תהיה דומה ל                  
   תכלולוב',  68023המופיעה בדף המפרט הטכני של היצרן שהוגש לאישור על פי סעיף                   
  של המפרט המיוחד. 680213לה בסעיף לפחות את כל הפרמטרים המופיעים בטב                  

  
  ר המאש ג. בסיום העבודה יימסר למפקח על ידי הקבלן אישור חתום על ידי יצרן היריעות              

   יותיוכי פריסת היריעות, חיבורן, בדיקות איכות והעבודה כולה בוצעו על פי הנח                  
  ולשביעות רצונו.                  

  
  

  הוראות כלליות 802526
  

  ה  א. על הקבלן לספק את היריעות ולהביאן לשטח האתר זמן מספיק לפני תחילת הפריס             
  את  המתוכננת, כך שניתן יהיה לקחת דוגמאות מן היריעות, לשלחן לבדיקות ולקבל                 
  תוצאות הבדיקות.                 

  
  דלעיל, ואושרו  68023ה, כפי שהוצעו על ידי הקבלן כאמור בס' ב. שיטות הביצוע והבקר  

  על ידי המנהל, לא ישתנו במשך כל תקופת הביצוע.                 
  

    העבודה ויפקח עליה ברציפות במשך כל   נציג מומחה של יצרן היריעות ילווה את ג.              
  תקופת ביצועה, מדי יום ביומו.                 

  
  ד. על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע של העבודה באופן שתיווצר תשתית אטימה              

   הטמנה/בריכות התשטיפים. הקבלן אחראי לכך כי לא תושםתא  /4אסבסט לכל תא                  
  ת גומה או מחוררת, ושלא יווצרו חורים או פגמים ביריעה עד קבלפבאתר יריעה                  
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  העבודה על ידי המזמין.                 
  רכם דהקבלן גם אחראי לכך שכל החיבורים של יריעות יבוצעו וישמרו כך שלא תהיה                  
  דליפה של נוזלים לקרקע או לסביבה.                 
                   

  על ידי הקבלן יחד עם נציג  וברציפות  ה. כל החיבורים, ללא יוצא מהכלל, ייבדקו פיסית   
  שור היצרן. הבדיקות כולן יבוצעו בנוכחות המפקח שיהיה הגורם המוסמך למתן אי                  
  סופי לטיב הביצוע.                  

    
לבים כל חיבור שנבדק ואושר סופית יסומן בצורה בולטת שתאפשר זיהוי ובדיקה בש                  

  ם יותר.מאוחרי      
  

ו. כל יריעה שתובא פגומה לשטח העבודה וכל יריעה שתיפגם או תימצא פגומה במהלך   
  תוחלף מיד על ידי הקבלן ביריעה חדשה, תקינה, העומדת בדרישות המפרט. -הביצוע        

  
  ז.  העובדים יהיו מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות דומות.   

  דם בשטח יהיה אותו אדם ששמו הוגש עם מסמכי המכרז. החלפתו בא מנהל העבודה                   
  אחר תהיה טעונה אישור המנהל.                   

  
  

  : היריעות תיארזנה בגלילים ובהם תימתח היריעה על גבי גליל מרכזי. אריזה ושינוע 680253
  הגלילים יהיו סגורים ברצועות קשירה.             
  היינה באמצעות חגורות הרמה ומנוף, או באמצעות משטחי עץ.ההעמסה והפריקה ת  

  
  בפריקה ובאחסון עד לשימוש, יונחו היריעות במקום מוגן בפני אפשרות פגיעה מכנית    

  בהן, מכל סוג שהוא.             
  

  פריקת הגלילים באתר תתבצע רק לאחר תיאום מראש עם המפקח ובנוכחותו.             
  
  

  של היריעות ורשת הניקוז תוגש לאישור המפקח לפני תחילת             ת פריסהתכני 680254
  הפריסה בשטח. אישור המפקח לתכנית יהווה תנאי הכרחי לתחילת ביצוע עבודות              
  הפריסה.             

  
  לפי  תהיה על גבי מצע שיעובד כך שתמנע תזוזת עפר מתחת ליריעה, הכל פריסת היריעות 680255
  דלעיל.  6801הנחיות סעיף              

  
  ם, כל גליל יעבור בדיקה ויזואלית לפני פרישתו כדי לוודא שהיריעה היא ללא פגמי              
  חתכים, בליטות או שטחים פגומים.              

  
  על  לעיל), ותוך שמירה 680254אך ורק בהתאמה לתכנית הפריסה (ס'  הפריסה תיעשה  680256

  הכללים הבאים:               
  

  א. בסוללה יש לפרוס את היריעה עם כיוון המידרון ולא על "קו גובה" כדי למנוע   
  מאמצים מיותרים על החיבורים.       

  
  ב. יש להצמיד את היריעות היטב אל הקרקע ולהימנע מקיפולים המפריעים לריתוכים.  

  
  %).5 -תוחות אלא חופשיות במקצת (כ ג. בעת הפרישה, היריעות לא תהיינה מ  

  
  ד.  לכל אורך המדרון מראשו ועד התחתית, תיפרס תמיד יריעה מגליל אחד בלבד.             

  בור בין שני גלילי יריעות, במימד הרוחב שלהן.לא יהיה חי  -לאורך מדרון                   
          

  
  חיבורי יריעות 680257

  
  יריעות זו לזו ואל מתקנים יבוצעו רק בשעות שבהם טמפרטורת הסביבה  א. חיבורי             

  מעלות צלסיוס.  35 -(האויר) אינה גבוהה מ                  
  

  מעלות  35 -המפקח רשאי להורות על הפסקת העבודות גם בטמפרטורות נמוכות מ                  
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  של  ת וכד') אינם מאפשרים, לדעתו, ביצוע נאותבאם תנאי מזג האויר (רוח, לחו                  
  החיבורים או של הבדיקות.                  

  
                .    ב. בשום מקרה אין לבצע חיבורים בתנאים של אבק או של רטיבות (גשם או טל כבד)             

  
  וש ין שני פסי הריתוך. שימג. היריעות תחוברנה בריתוך בלבד, תוך יצירת מינהרה ב             

  בשיטת האקסטרוזיה יהיה רק במתקנים ובמקומות שבהם אין אפשרות לבצע ריתוך                 
  כפול.                

      
         ד. ציוד ההלחמה (הן לריתוך הכפול והן לאקסטרוזיה) יהיה זה המומלץ על ידי יצרן   

  דלעיל. 68023ורט בסעיף היריעות, ואושר כמפ                  
  

  ה. בזמן הריתוך הכפול יש להשגיח בקפידה על:  
  טמפרטורת ההלחמה, -        

  לחץ הגלגילות, -       
  מהירות ההלחמה, -       
  נקיון היריעות. -       

  
הכל בהתאם לעובי היריעה, לטמפרטורת ההתכה של החומר ולתנאים הסביבתיים        
  ת הביצוע.השוררים באתר בע       

  
  ו. בזמן ההלחמה באקסטרוזיה יש להניח תיל נחושת בין השכבות המולחמות במרחק של       

  חמה, למטרת בדיקת ההלחמה (אלא אם אושר מראש ס"מ פנימה משפת ההל 1-2 -כ                 
  לבצע בדיקות "ואקום" במקום בדיקות מחולל ניצוצות).                 

    
  מ"מ לפחות, ויסופק על ידי   4וי המשמש בהלחמה באקסטרוזיה יהיה בעובי ז. סרט המיל  

  יצרן היריעות כדי שיהיה זהה בהרכבו ובטמפרטורת ההתכה שלו ליריעות.                  
  

ח. יש לבצע ריתוכי ניסיון באתר לפני התחלת העבודה, על מנת לקבל נתונים המתאימים   
  מכשירים.לתנאי המקום לשם כיול ה       

  
  

  בקורת טיב לחיבורים 680258
  

  פן א. כל החיבורים ללא יוצא מהכלל יבדקו פיזית על ידי הקבלן בנוכחות המפקח באו             
  רציף, מיד עם גמר ביצועם. יש לסמן כל תפר שנבדק באופן בולט.                  

  
  לבים הבאים (ותבוצע לכל אחד מן ב. בדיקת אטימות החיבורים תכלול את כל הש             

  החיבורים שבוצעו בשדה):                 
  

  בדיקה ויזואלית, -                 
  

  ל פי הוראות היצרן,ע -ריתוכים: בדיקת לחץ אויר בתעלת הריתוך הכפול ל -                 
  

  צות או על ידי קופסת ואקום הלחמות באקסטרוזיה: בדיקה על ידי מחולל ניצול -                 
  ה (השיטה ואופן הביצוע צריכים להיות מוגשים מראש לאישור המפקח, והבדיק                    
  תבוצע רק בשיטה שתאושר על ידו).                    

      
   םגפעמים ביום (ולפי הוראת המפקח  3ג. בדיקת חוזק וטיב החיבורים תבוצע לפחות               

  ראשונה  דגימות תקינות לכל קו ריתוך). בדיקה 2יותר מכך, עד לכמות מקסימלית של                   
  דה תבוצע עם תחילת העבודה בבוקר, ובדיקות נוספות יבוצעו לאחר כל הפסקת עבו                 
          של למעלה מחצי שעה במשך היום.                   

  
    הקבלן.                מערך בדיקות זהה יבוצע במקביל עבור כל אחת מן המכונות המופעלות על ידי                  

  
  אחת): דגימההבדיקה תבוצע לפי הנוהל הבא (מפורט כאן עבור                   

  
  דוגמאות, 2כל נקודת דגימה ילקחו ב -                 
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  ס"מ (מידת האורך ניצבת לתפר, שיהיה במרכז  2.5x30דות של ו במיהדוגמאות יהי -                 
  הדוגמא),                    

  
  ל ידי מתיחה של שתי היריעות (באותו ע -אחת הדוגמאות ל - יכותיתאתבוצע בדיקה  -                 

  יון פי קריטרצד של התפר) בכיוון אל מחוץ לתפר, ובדיקה של נקודת הקריעה על                    
                   FTB (Film Tear Bond),  

  
  בוצע על הדוגמא הצמודה בדיקה כמותית, על ידי ת -בדיקה תקינות הבאם תוצאות  -                 

  מערך  70% -טנסיומטר, ותוך מדידת ערך הכניעה. הערך המתקבל צריך להיות גבוה מ                   
  חוזק המתיחה בכניעה של היריעה על פי נתוני היצרן.                   

  
  ל בדיקה שנכשלה, אם בבדיקה האיכותית ואם בכמותית, מחייבת חזרה על כ -                 

  גמא מ' מהדו 5פרוצדורת הדיגום והבדיקה על דוגמאות שילקחו במרחק של לפחות                    
  חדשה.ון של כל התפר שבין מיקום הבדיקה שנכשלה ונקודת הדיגום השנכשלה, ותיק                   

  
  תוקן התפר כולו, לכל אורכו.י -במקרה של כשלון נוסף                    

  
  יחשב כל הקטע שבינה לבין הבדיקה התקינה הבאה (מבחינת י -כשלה כל בדיקה שנ -                

  דורש ום, הל ביצוע הריתוכים על ידי אותה מכונת ריתוך) כקטע פגהסדר הכרונולוגי ש                   
  תיקון לכל אורכו.                  

  
  מן  ד. ינוהל מעקב ורישום מפורט, תוך ציון של מיקום ומועדי הבדיקה עבור כל אחת              

  הבדיקות המבוצעות בשדה.                  
    

  חדרת מחט לבדיקת אויר ואם על ידי אם על ידי ה -שבו בוצעה בדיקה ה. בכל מקום               
  יעה על ידי תלאי עשוי מיריעה זהה ליר יבוצע תיקון -חיתוך היריעה ולקיחת דוגמא                    
  ד, צס"מ מעבר לנקודת התיקון בכל  15המקורית. התלאי יהיה במידות של לפחות                    

  ס"מ בפינותיו.    12ומעוגל ברדיוס של לפחות                    
  התלאי יולחם באקסטרוזיה בכל היקפו ליריעה המקורית, וייבדק לאטימות.                   

  
  

  בדיקות מעבדה - 68026
  

  בדיקת היריעות תתבצע במעבדת מכון התקנים הישראלי בתל אביב או  שיטת הבדיקה: 680260
  כון הגומי והפלסטיקה בטכניון, בכפוף לאישור מראש של המנהל.במ             

  
  , ותלווה במסמך 680213כל בדיקה תכלול את כל הפרמטרים המפורטים בטבלה בסעיף              
  תוצאות חתום על ידי המעבדה.             

  
  

  , ללא 680213יף עמידה של הדוגמא הנבדקת בכל הקריטריונים המפורטים בטבלה בסע             
      יוצא מן הכלל, מהווה תנאי הכרחי לאישור היריעה.             

  
  לכל דוגמא שתישלח יינתן מספר סידורי מזהה.             

  
  ה הבדיקות כולן יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו ללקיחת הדוגמאות, מסירתן למעבד             
  ו ים שלא יגרום עיכובים בקידום העבודה. דוגמאות שיילקחוקבלת התוצאות בלוח זמנ             
  בשטח האתר יילקחו אך ורק בנוכחות המפקח.             

  
  

  ריעות, דוגמאות י 5 -ב') יבוצעו ל 680214בדיקות מוקדמות (סעיף : 1בדיקות מוקדמות  680261
  היריעות לאתר העבודה.מ', שיסופקו על ידי הקבלן לפני הבאת  1.0x1.0במידות              
  הדוגמאות יהיו חדשות, מיצרן היריעות ומן הסוג המיועד לשמש באיטום באתר.              

  
  

  ג') יבוצעו לדוגמאות שיילקחו  680214בדיקות מוקדמות (סעיף  :2בדיקות מוקדמות  680262
  איטום באתר.מגלילי יריעות שהובאו לאתר העבודה ומיועדים לשמש לעבודת ה             

  
   ) של היריעות תילקח לפחות דוגמא אחת. אם הסדרה כוללתBATCHמכל סדרת ייצור (  

42 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  יהיה לפחות    גלילים. גודל הדוגמא  15גלילים תילקח דוגמא אחת נוספת לכל  15 -יותר מ              
             1.0x1.0 .'מ  

  
  פקח להורות על לקיחת דוגמאות המ רשאיבמהלך הביצוע  בדיקות במהלך הביצוע: 680263
  נוהל המ"ר, לצורך בדיקת היריעות על פי  10,000נוספות, עד לכמות של דוגמא אחת לכל              
  ד'. 680214ולפי הוראת סעיף  680260שבסעיף              

  
  

  בד גיאוטקסטיל - 6804
  

  כללי - 68040
  ית ביריעות האיטום.בד גיאוטקסטיל ישמש כחיץ להגנה מפני פגיעה מכנ

  
ועמיד  ליפרופילןמפו), עשוי Needle-Punchedרוג, מיוצר בסיכות (א-הבד יהיה בד גיאוטכני לא

  , במשקלים המפורטים להלן:UVלקרינת 
  

  גר/מ"ר בתחתית התא, בתעלות התשטיפים. 700בד גיאוטכני במשקל 
חפורות בתפר עם קרקעית תאי גר/מ"ר על דופן  סוללה היקפית ודפנות  500בד גיאוטכני במשקל 

  הטמנה סמוכים.
  
  

  טיב הבד - 68041
  

  הבד יהיה בעל התכונות הבאות (לפחות):
  

 500סוג בד  700סוג בד   נתונים מכניים 
 500 700 משקל (גר'/מ"ר)

 4.3 4.9 עובי (מ"מ)
  חוזק פקיעה (קילופסקאל) 

(BURST RESISTANCE) ׁ  
3680 2520 

  ) התנגדות לניקוב (ניוטון
PUNCTURE RESISTANCE 

905 635 

 3070 4580 (ניוטון) CBRהתנגדות לחדירה  
  

  כל הנתונים הנ"ל יסופקו בפרוספקט רשמי של היצרן המוצע, ויגובו בתוצאות של בדיקות מעבדה.
  
  

  מקור הבד - 68042
  

ורו של יצרן הבד יהיה יצרן מוכר בתחום. אישור יצרן המוצע על ידי הקבלן טעון בכל מקרה איש
  המפקח.

  
  בכל העבודה נשוא מפרט זה ישתמש הקבלן בבד ממקור אחד בלבד, וממועדי יצור רציפים.

  
  

  מסמכים לאישור מוקדם - 68043
  

לא יאוחר משבועיים לאחר תחילת העבודות באתר יעביר הקבלן את כל המסמכים המפורטים 
  וף המבצע.להלן, לצורך אישור מוקדם (מותנה) של בד הגיאוטקסטיל ושל הג

  
על סמך המסמכים שיוגשו רשאי המנהל לפסול את מקור הבד, ו/או את הגוף המוצע לביצוע 

  העבודה ו/או כל חומר, שיטה או קבלן הקשורים לעבודות עם בד הגיאוטקסטיל.
  

לא פסל המנהל את הגורמים כאמור לעיל, רואים את ההצעה בנושא הבד כמאושרת עקרונית. 
רוש בדיקות מעבדה או כל בדיקה שהיא על מנת להוכיח עמידות הבד בהמשך רשאי המפקח לד

  בתנאים הנדרשים.
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  רשימת המסמכים לצירוף להצעה במכרז:
  

   א. הצהרה חתומה על ידי היצרן כי הבד המוצע הינו מתוצרתו, וכי בסוג הבד המוצע על ידו נעשה
  שימוש בעבודות דומות למטרות זהות.     

  
  ים רשמיים של היצרן הכוללים תוצאות של בדיקות מעבדה המוכיחות ב. מסמכים ופרוספקט

  לעיל. 68041עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף     
  
  

  יאוטקסטילגפסילת ההצעה לבד  - 68044
  

המנהל או המפקח רשאים לפסול או לא לאשר את מקור הבד, את שיטות הביצוע ו/או את הגוף 
דה, במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם המבצע בכל שלב משלבי המכרז והעבו

  מתאימים או אינם מתבצעים כראוי.
  

במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן הבד או את קבלן המשנה המבצע בגורם אחר, 
  לשביעות רצון המנהל וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.

  
  

  ביצוע - 68045
  

  אחריות היצרן וטיב הבדים 680451
  לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח ימסור הקבלן למפקח מסמכים לגבי הבדים כמפורט             
  בסעיפים קודמים.              

  
  אריזה ושינוע 680452
   הבדים יארזו בגלילים שיובאו לאתר וינקטו לגביהם בעת השינוע, הפריקה והאחסון             
  לעיל). 680253עבור היריעות (סעיף אותם כללים הנדרשים              

  
  בנוסף, יש לאחסן את הבדים במקום ובאופן שישמרו נקיים מבוץ, שיחים, אבק וכל              
  לכלוך או פגיעה שעלולים לפגוע בתכונותיהם.             

  
  

  פריסה וחיבור של בד גיאוטקסטיל  680453
  

  לא בניצב לו.בסוללה יש לפרוס את הבדים עם כיוון המדרון ו .א

  .בלבד תפירהחיבורי בדים זה לזה במימד האורך והרוחב שלהם יהיו על ידי  .ב
  התפר האורכי יעשה לאורך קצות הבדים שיחוברו ביניהם בצורת   

  
עם חוט פוליאסטר החזק דיו כדי לעמוד, לאחר התפירה, במתיחה של  הבמכונת תפיר

   ).Strip Tensile strengthניוטון ( 1100
  

בדיקות מעבדה מוסמכת להוכחת חוזק  5הקבלן יגיש לאישור המפקח מראש תוצאות של לפחות 
הביצוע יבוצעו בדיקות אקראיות בתפרים  המתיחה, מאפייני החוט והתפר האורכי. במהלך

  בדיקות. 10שבוצעו באתר. היקף הבדיקות ומיקומם יקבע ע"י המפקח ויעמוד על לפחות 
  

ס"מ, בצורת  10יבורים של בדים זה לזה במימד הרוחב שלהם יבוצעו תוך כדי חפיפה של ח .ג
 "רעפים".

  ללא קפלים. 5%עד  3%התקנת הבדים תעשה בצורה חופשית ובעודף של  .ד
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                     עיגון מערכת האיטום - 6805 
  
  

  כללי - 68050
האיטום  כל היקף שטחום והבד הגאוטכני שמעליהן, ב, יעוגנו יריעות האיט4בתא אסבסט 

  באמצעות תעלת עיגון. 
  

תעלת העיגון תיחפר בדיוק במידות המתוכננות, תוחלק ותהודק, עד לקבלת משטח העומד בכל 
  דלעיל. 6801הדרישות המפורטות בסעיף 

  
ה את התעלה המוכנה תיבדק על ידי המפקח ורק לאחר אישורו בכתב רשאי הקבלן להטמין ב

  היריעות.
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   –אופני מדידה 

  4א אסבסט ת עבודות פיתוח –' אחלק 

  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה)
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פרק אופני המדידה המיוחדים מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד לביצוע עבודות תשתית 
  "אפעה". באסמ"ר 4להקמת תא אסבסט 

  
  מדידה מיוחדים לפרקים הבאים של המפרט הכללי:בנספח מפורטים אופני 

  
  מוקדמות -  00פרק 
  עבודות בטון יצוק באתר -  02פרק 
  מתקני חשמל    -  08פרק 
  מסגרות חרש -  19פרק 
  סלילת כבישים ורחבות -  51פרק 
  קווי מים וביוב -  57פרק 

  
  וכן פרקים נוספים, שאינם כלולים במפרט הכללי:

  
  עבודות איטום -  68פרק 

  
  בפרקים אלו של המפרט הכללי יש לתקן, להוסיף ולהשלים כדלקמן:

  
  

  ופני מדידה מיוחדים של פרק המוקדמותא - 00.00פרק 
  

  כללי 00.00.00
  

  בנוסף על המפורט בכל סעיפי המשנה לסעיף זה במפרט הכללי:
  

  העבודות, (לפני תחילת י.   ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון במהלך כל שלבי הביצוע        
  , לרבות פירוקו וחידושו של הסימון.במהלך הביצוע ותוכניות עדות)            

  
  שך הכשרת דרכים זמניות, לרבות דרכים חלופיות לתנועה של רגלים ורכב, אחזקתן במ). 1יא (      

  .כל תקופת הביצוע, וביטולן לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני            
  לצרכי  כל ההוצאות על הקמת מבנים ארעיים). רואים ככלולים בכתב הכמויות גם את 2(         

  ל כהמפקח והמעבדה, ציודם, ריהוטם (כולל מזגן אויר ומתקן מי שתיה) ואחזקתם במשך             
  יים פינוים ותקופת הביצוע, הכל על פי דרישות המנהל  ולפי הוראותיו, וכן את פירוק המבנ            

  בגמר הביצוע.           
  

כל ההוצאות הכרוכות בהוכחה שהחומרים שמציע הקבלן עומדים בדרישות המפרט, כל  .יב
, הטיב והאיכות של החומרים עצמם, וכן בדיקות טיב הביצועההוצאות עבור בדיקות 
ל כככלולות במחירי היחידות האחרות, ולא תשולם ייחשבו  –הנדרשות על פי המפרט 

כל ההוצאות הקשורות בסיוע למעבדות, הן בכח אדם בלתי  כנ"ל גם לגבי תוספת בעבורן.
 מקצועי והן באמצעים למיניהם. 

 

 אספקת מים וחשמל. . יג
  

  סעיפי משנה נוספים יתווספו לסעיף זה במפרט הכללי:
 

  והוא יודע כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל ההוצאות  הקבלן מסכים  .כה
  הכלליות והמקריות הדרושות למילוי תנאי החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה        

  כתב הכמויות ויתר מסמכי  לפי כוונתם האמיתית ומובנם הנכון של התוכניות והמפרט,       
  בלבד ו -(הכוונה) צוין או נזכר במפורש במסמכים אלה ובין אם לאו  בין אם הדבר - החוזה       
  רך ההיגיון אפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לשם ביצוע שבד      

   ניתן העבודה. פריט או עבודה כלשהם, הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, כאמור, ואשר לא              
  ירם כלול במחירי היחידות האחרות.רואים את מח - מחיר מיוחד עבורם בכתב הכמויות               

                
  בכל מקרה בו לא צוין אחרת יכלול מחירו של פריט בכתב הכמויות את כל החומרים             

  , גומיםוהעבודות הנדרשות לביצוע הפרט בשלמותו, שימוש במכשירים ובציוד, מכונות, פי              
  כל ההובלות, העמסה  אחסנת חומרים וציוד ושמירה עליהם, בלאי ועודפי חומרים,             
  ופריקה.             
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אור הניתן לפריט או לעבודה כלשהי בכל אחד יוהוא מסכים, שכל ת הקבלן רשם לפניו  .כו
מסעיפי כתב הכמויות, אינו מתאר תמיד את הפריט או את העבודה בשלמותם וכי 

ים התיאור המלא נמצא למעשה בתוכניות ובמפרט של החוזה. כתב הכמויות משלים לעית
 את האמור במפרט ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

  
  , ואין לראות בהן כמויות מובהר כי כל הכמויות בכתב הכמויות ובתכניות נתונות באומדנהכז. 
  סופיות הדרושות לצורך ביצועה המושלם של העבודה. על הקבלן חלה החובה לוודא את       
  הכמויות הדרושות.      

  
  התשלומים יבוצעו אך ורק על פי כמויות שימדדו בפועל, לאחר ביצוען של העבודות כל       
  יןהשונות. מודגש בזאת כי לצורך חישוב הכמויות בחשבונות הקבלן, יחושב ההפרש בכמויות ב      
  מפות המדידה שנמדדו על ידי הקבלן לפני תחילת הביצוע  (בתנאי שיאושרו לפני תחילת       
  ד וע על ידי המפקח), ובין תוכניות העדות בכל אחד משלבי העבודה שנמדדו על ידי מודהביצ      
  מוסמך ובתנאי שאושרו על ידי המפקח לאחר ביצוע העבודה.       

  
  הנקובה בכתב הכמויות שבמפרט,  שונה מזו בכל מקרה בו כמות היחידות שבוצעו בפועל     
  קוב בהצעת הקבלן המהווה חלק מן החוזה והקבלן לא יהיה התעריף ליחידה זהה לתעריף הנ     
  יהיה זכאי לשינוי כלשהו במחיר היחידה.      

  
  הנדרשות בכל שלבי העבודה (לפני תחילת  עבודות הסימון והמדידהכח. מובהר בזאת כי כל 

  העבודות, במהלך הביצוע ותוכניות עדות) לא יימדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, ועלויות      
  אלה נכללות במחירי הסעיפים האחרים. הנ"ל מתייחס לכל הנדרש במפרט המיוחד      
  באשר לאילו מדידות נדרשות, למתכונת, כמות, מדיה, וכד'.     

  
  גלוי מתקנים תת קרקעיים, שלגביהם לא ניתן סעיף מיוחד בכתב הכמויות.כט. 

  
  
   התארגנות לביצוע 100.00.0
  

  כללי .0001.00.00
ות לביצוע לא תימדד בנפרד ולא ישולם בעבורה תשלום נוסף, מחירה יהיה כלול במחירי התארגנ

  היחידות האחרות של כתב הכמויות.
  
  

  רקעייםק- אופני המדידה ותכולת המחירים של גילוי מתקנים תת  00.00.03
  

גילוי מתקנים תת קרקעיים שלגביהם לא ניתן סעיף מיוחד בכתב הכמויות, כלול במחירי 
  ידות האחרות.היח

  
 

 אופני המדידה ותכולת המחירים של תיעוד המבנה   00.00.06
  

סימון כל עבודות ה -למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי  – )made-asתכניות עדות ( .א
והמדידה הנדרשות בכל שלבי העבודה (לפני תחילת העבודות, במהלך הביצוע ותוכניות 

ויות אלה נכללות במחירי הסעיפים עדות) לא יימדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, ועל
האחרים. הנ"ל מתייחס לכל הנדרש במפרט המיוחד באשר לאילו מדידות נדרשות, 

 למתכונת, כמות, מדיה, וכד'.

ספר המתקן של העבודה כולה  –למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי  –ספר המתקן  .ב
 ים. לא יימדד בנפרד, ומחיר הכנתו יהיה כלול במחירי הסעיפים האחר

אזי - במידה ויש סעיף בכתב הכמויות להכנת ספר מתקן לחלק ספציפי ומוגדר של העבודה
של  המופיעה בסעיף זההספציפית תימדד בנפרד הכנה של ספר מתקן אך ורק לעבודה 

ותהיה כלולה  בודות לא תימדד בנפרד, ואילו הכנת ספר מתקן לשאר העכתב הכמויות
 יוחד.של המפרט המלעיל בראשית סעיף קטן ג'  כאן כאמור-תבמחיר היחידות האחרו
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   אופני מדידה מיוחדים של עבודות בטון - 0200.00פרק 
  

  כללי - 0200.00
   

  שיטת המדידה – 02.00.00.02
כל פרט בטון אשר לא ניתן עבורו סעיף בכתב הכמויות, יחשב ככלול במחירי היחידות  האחרות 

ובכלל זה החפירה, המצעים, המילוי החוזר ליד מתקנים, וכולל את כל הנדרש לביצועו המושלם 
טפסות, הבטונים וזיונם, בידוד וצביעה, בטון רזה, ביצוע של מערכת הבדיקות לבטון, אשפרת 

  הבטון ושמירת תקינותו במהלך תקופת האשפרה וכל הדרוש  כדי לבצע את המבנה המושלם לפי 
  התוכניות ולפי הוראות  המפרט.   

  
על  - ונים מבטון מזויין אשר יש להם סעיף בכתב הכמויות, ימדדו קומפלט או במ"קאלמנטים ש

  פי המופיע בסעיף המתאים בכתב הכמויות ויכללו את כל המפורט בסעיף זה לעיל. 
  

  בניגוד לאמור במפרט הכללי לא ימדדו בנפרד, פלדת הזיון, בטון רזה, חלקים עקומים, חלקים 
ון, יצירת שטחי בטון חשוף, או כל פרט אחר, והמחיר יכלול את כל משופעים, החלקה של פני הבט

  מרכיבי העבודה כנאמר לעיל.
  
  
  

  ופני מדידה מיוחדים של מסגרות חרשא - 1900.00פרק 
  

  ות" או שווה ערךגדר דגם "שדר -1900.13
  

  הגדר תימדד במטר אורך גדר נטו, לפי מדידה בשטח בגמר התקנת הגדר.
קה והתקנה של גדר מגולוונת ומרותכת על כל מרכיביה כולל כל סוגי מחיר הגדר כולל אספ

העמודים, הרשת, אביזרי חיבור, מכסי סגירה וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כמפורט 
  במפרט המיוחד, ועל פי מפרטי יצרן הרשתות.

  
ל לוון, צבע וכהמחיר כולל גם חפירת הבורות לעמודים, אספקה וביצוע של בטון ליסודות, תיקוני ג

  עבודה נוספת הדרושה לביצוע מושלם של העבודה.  
  

אספקה והתקנה של גדר בכל מקום המופיע בתוכניות ובכל מקום עליו יורה גם המחיר כולל 
  המפקח בתחום "אתר העבודה".

  
  שערים יימדדו קומפ' לשער.

  
  

   ופני המדידה של סלילת כבישים ורחבותא - 5100.00פרק 
  
  

  תכולת המחירים  – 51.00.02
  
 :הובלות -ו 

(הכוללת שטחים משני  2ה' 16לפי תמ"א  אפעה אסמ"רכל ההובלות שבתוך תחומי גבולות תכנית 
בכלל זה נכללות גם הובלות כלולות במחירי היחידות האחרות.  צידי נחל אפעה והנחל שביניהם)

  אל ראש ודפנות תאי הטמנה שבתוך אתר אפעה.
  
  
  מדידות -  351.00.0
  

רואים את כל המדידות הטופוגרפיות ואחרות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ולצורך חישובי 
הכמויות ככלולות במחירי העבודות האחרות, והן יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. לפיכך, לא 

תשולם כל תמורה מיוחדת עבור ביצוע של כל המדידות הנדרשות על פי המפרט ו/או על פי 
פני תחילת העבודה, בשלבים שונים במהלכה, ובסיומה הסופי של העבודה, וכן דרישות המפקח, ל

  עבור הכנה והפקה של תוכניות ככל שיידרש, עיבוד הנתונים במחשב וכו'. 
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  קטע נסיוני - 51.00.04
  

  למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי לא ישולם בעבור כל קטע נסיוני שהוא.
   

  
  עבודות עפר 51.00.06

  
    כללי -06.010.51.0

  
  חפירה וסילוק של עודפי עפר אבנים ובולדרים 

  
  תימדד כחלק מעבודות החפירה.

  
   מחיר היחידה לחפירה

  
לצורך תשלום תימדד חפירה/חציבה בלבד. המחיר אחיד לכל חפירה/חציבה שהיא, מכל סוג 

עומק שהוא , בדרכים, ובתעלות הפתוחות, בכל 4אסבסט כולל בתא  , בערימות בולדרים,שהוא
  ובכל שיפוע ומדרון. 

בדופן חיצונית של סוללה/מדרון קיימים (לצורך הוספת מילוי) וכן חפירה  חפירת "מדרגות"
, וכן חפירה ופיזור ערימות עפר מתחת דיקור חיצוני של הסוללה ההיקפית לצורך החלפת קרקע

טיפול בבסיס הסוללה וכן  מקומיות לצורך טיפול והסדרת שטח בבסיס שטחים המיועדים למילוי
  כל אלה יחשבו כחפירה רגילה.  -בחיבור לקרקע קיימת 

  
כולל הרחבת החפירה ( יגון, לתעלת הניקוז ולתעלות צנרתחפירה/חציבה למתקנים, לתעלת ע

לא  - GEOWEBלמגלשים, להנחת כוורות , )לרוחב הנדרש על מנת לשמור על יציבות החפירה
  ים והתעלה.תימדד ומחירה כלול במחירי המתקנ

  
חפירה, דלעיל וכולל  51.04.00 -ו 51.04.09.00המחיר כולל גם מיון העפר לפי דרישות סעיפים 

שטחי מילוי בוכולל גם  –בכל מקום עליו יורה המפקח  –פריקה ופיזור בשכבות הובלה העמסה, 
ם ושל הסילוק ופיזור של העודפישטחי וכן בכביש החוצה את נחל אפעה וגם בכל  4בתא אסבסט 

, וכן בשטחי תאי הטמנה פעילים מעברו השני חומר פסול וסילוק אבנים ובולדרים משטח האתר
  דלעיל. 51.03.08לפי הוראות סעיף של נחל אפעה, הכל גם 

  
בכתב הכמויות המחיר כולל גם את כל ההובלות הדרושות בתוך גבולות העבודה  01.1.001בסעיף 

ק"מ מחוץ  1.5ל תוואי ובכל שיפוע, עד למרחק אווירי של וכן את כל הובלות בכ 4על תא אסבסט 
תאי הטמנה  תוךלכל מיקום עליו יורה המפקח כולל אל  – 4לגבולות החיצוניים של תא אסבסט 

  פעילים מצידו השני של נחל אפעה.
, וכולל גם את כל ההובלות ומילויבכתב הכמויות, המחיר כולל חפירה/חציבה  01.1.002בסעיף 

וסביבתו הקרובה וכן את מילוי העפר  לעיל 00.01.08העבודה" כמוגדר בסעיף מתחם בתחומי "
בשטחי  - לעיל) 51.04.09.00(לאחר שנבדק, מוין ונמצא עומד בדרישות המפרט המיוחד סעיף 

 וכן בכביש 4, בכל מקום המופיע בתכניות עבור תא אסבסט לפי רומיםהמילוי תוך פיזור בשכבות ו
, מלוי ו/או חריפים יותר 1:3שיפועים כולל בדפנות משופעות במלוי ה ה.החוצה את נחל אפע

בדופן חיצונית של סוללה/מדרון קיימים (לצורך הוספת מילוי) וכן מלוי מוחזר של  "מדרגות"
  החלפת קרקע. קרקע שנחפרה לצורך

  
למו מבוקר של מילויים ועבור כל אלה ישוהידוק /אינו כולל את עבודות ההידוק רגילהמחיר 

  .המחירים הנקובים בכתב הכמויות

  

הנדרשות לצורך ביצוע מלא ומושלם של  כולל גם את כל ההובלותמחיר היחידה לחפירה 
  העבודות.

                                                                                                            
ותידרש, בכל מקום עליו יורה המפקח בשטח. החפירה  המחיר כולל גם החלפת קרקע במידה

הנוספת לצורך ההחלפה תימדד ביחד עם החפירה הכללית ותשולם ביחד עם עבודות החפירה שעל 
  . פי סעיף זה

(לצורך החלפת קרקע והנחת מצעים), ישולם  שהן בחפירה חפירת "צלחת" בראש סוללותעבור רק 
  על פי הסעיף הנקוב בכתב הכמויות.
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של שטחים ותשולם כל תוספת עבור עיצוב עיבוד יישור והחלקה של כל אחת משכבות המילוי  לא
מיועדים לאיטום והן בשטחים הנשארים חשופים, הן בשטחים ה -ופקיים ומשופעים א – חפורים

ורואים את מחיר עבודות אלו ככלולות  ובמילוי והן בדפנות של תעלות או מדרונות חפורים
  ות האחרות.במחירי היחיד

  
  בשום מקרה לא ישולם בנפרד עבור טיפול כפול בעפר (עירום ארעי ושימוש לאחר מכן).

  בשום מקרה לא תשולם כל תוספת בגין עבודות חפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצוע.
  
  

  חישוב נפחים - .06.0251.00
  

מים המתוכננים בגמר חישוב הכמויות ייעשה, לפי ההפרש בין רומי הקרקע הקיימים  לבין הרו
עבודות העפר (לפני הנחת חרסית  איטום). אולם, בכל מקום שבו לא הגיעה החפירה בפועל לעומק 

  המתוכנן והמפקח אישר קבלת השטח, תחושבנה הכמויות לפי הרומים שבוצעו בפועל. 
  

  וע.בשום מקרה לא תשולם כל תוספת בגין עבודות מלוי וחפירה עודפות הנדרשות משיקולי ביצ
בשום מקרה לא יובאו בחשבון שינויי נפח, פחת עקב איבודים בזמן הובלה, הפרשים בין החישוב 

  התיאורטי לבין הכמויות במציאות, הפרש צפיפות ו/או כל סיבה אחרת.
  

למרות האמור בסעיף קטן א' של המפרט הכללי, יחושבו כמויות החפירה/חציבה והמילוי ביחס 
, חתומות על ידי מודד יערכו על ידי הקבלן לפני תחילת העבודהלתכניות מדידה מעודכנות ש

  מוסמך ומאושרות על ידי המפקח, ולא על פי המדידה שעל פיה הוכן התכנון.
  

לפי  נטו ק לצורך חישוב כמויות ההידוק והוא יימדדר נפח המילוי יימדד-ככתוב במפרט הכללי
  . החלל שיש למלא ללא כל תוספת

  
יימדד נטו בסעיף אחד ללא כל התחשבות  נפחהו עומק הכולל לפי התכניתעומק החפירה יהיה ה

  בשלבי עומק.
  
  

  חפירה בשטח מוגבל - .00.06.0351
  

למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי לא תשולם כל תוספת בעבור חפירה בשטח מוגבל 
בת המתבצעת בעבודת ידיים או כל חפירה אחרת המבוצעת בידיים. עבודות המבוצעות בקר

  מתקנים רואים אותן ככלולות במחירי המתקנים, גם אם נעשו בעבודת ידיים.
  
  

  חפירת תעלות - 06.0851.00.
  

חפירה ו/או חציבה לתעלות פתוחות כדוגמת תעלות  - למרות המופיע בסעיף זה של המפרט הכללי
  א תימדד בנפרד ותיחשב כחפירה רגילה.ל -הגנה או תעלות ניקוז מכל סוג שהוא 

  
  

  ומתקנים חפירת תעלות לקוים - 1.00.06.095
  

חפירה ומילוי עבור תעלה להנחת צינור או מיתקן או חלק מבנה אשר לא ניתן עבורם סעיף נפרד 
  בכתב הכמויות לא יימדדו, ורואים מחירם ככלול במחיר הצינור או המיתקן וכיו"ב.

  
  כלול במחירי הצנרת. מחיר חפירת כל התעלות שבתוכן יונחו קווי צנרת מכל סוג שהוא 

  
לעניין כל סעיפי הצנרת ותעלות הצנרת לא תימדד חציבה בנפרד, והיא תיחשב כחפירה הכלולה 

  במחירי הצנרת.
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  מילוי מובא – 06.1451.00.
  

  מלוי מובא מסוג חרסית לאיטום
מחיר יחידה לאספקה ומילוי מובא מסוג חרסית לאיטום, יימדד במ"ק, נטו, בהתאם לנפח 

רטי של החלל שימולא, ללא כל תוספת בעד הפסדי פחת או בעבור עבודות עודפות הנובעות התיאו
  משיקולי בצוע, וכיו"ב.  

  .רלמעט הידוק החומהמחיר כולל את כל המפורט בסעיף זה במפרט הכללי 
  

  המחיר כולל את כל ההוצאות שיהיו לקבלן בגין אספקת החומר לאתר.
  

יב, הגדרת החומר, מוליכות הידראולית וכל הנדרש להוכחת המחיר כולל גם את כל בדיקות הט
  עמידת החומר בדרישות הטיב המוגדרת במפרט המיוחד.

  
לא תשולם כל תוספת עבור עיצוב עיבוד יישור והחלקה של שכבות המילוי המובא לפי הוראות 

  המפרט המיוחד ורואים את מחיר  עבודות אלו ככלול במחירי היחידות האחרות. 
או בגמר עבודת כולל גם יישור, החלקה והכנה מלאה  של פני השטח מתחת ליריעות,  המחיר

עפ"י הוראות המפרט המיוחד. לא תשולם כל  תוספת עבור עיבוד יישור והחלקה של כל השיקום 
לעיל, ד  51.04.18 - ו  51.04.14.07 51.04.014.06   פיםשכבות האיטום מחרסית, לפי הוראות סעי

  ר עבודות אלה ככלולות במחירי היחידות האחרות.ורואים את מחי
  
  

  תשולם   -ו/או חריפים יותר  1:3תוספת עבור עבודת הפיזור של חרסית על גבי מדרונות בשיפועים 
כחלק מסעיף ההידוק כמויות. הבכתב  - על גבי מדרונות של חרסיתרגיל כחלק מסעיף ההידוק 

שמחירה כלול בסעיף ( עצמה ספקת החרסיתלא עבור אאך פעולת הפיזור,  ישולם  גם עבור
  . האספקה ומילוי של חרסית מובאת)

  
  

  מלוי מובא של חצץ/חול לניקוז
מחיר יחידה לאספקה ופיזור של מילוי מובא מסוג חצץ/חול לניקוז, יימדד במ"ק, נטו, בהתאם 

דפות לנפח התיאורטי של החלל שימולא, ללא כל תוספת בעד הפסדי פחת או בעבור עבודות עו
  הנובעות משיקולי בצוע, וכיו"ב.  

כולל המחיר כולל את כל המפורט בסעיף זה במפרט הכללי למעט הידוק החומר. המחיר לחצץ 
  .שטיפת החצץ

  
 חול דיונות נקי כמצע ועטיפה לצינורות עיוורים ו/או אספקהאו   CLSMאספקה, מילוי והידוק של 

כללים במחירי הצנרת, ולא נ - רים צינורות מחורבהיקף  ס"מ 3.0-1.5בגודל  שטוףויישום חצץ 
  .במסגרת סעיף זה בכתב הכמויותישולם עבורם 

  
המחיר כולל גם את כל  המחיר כולל את כל ההוצאות שיהיו לקבלן בגין אספקת החומר לאתר.

בדיקות הטיב, הגדרת החומר, מוליכות הידראולית וכל הנדרש  להוכחת עמידת החומר בדרישות 
  דרת במפרט המיוחד.הטיב המוג

  
המחיר כולל את כל ההוצאות שיהיו לקבלן בגין יישום החצץ/חול בהתאם לאופן הביצוע המפורט 

  לעיל. 51.18.03בסעיף 
  

המחיר כולל גם את כל בדיקות הטיב, הגדרת החומר, מוליכות הידראולית וכל הנדרש להוכחת 
  עמידת החומר בדרישות הטיב המוגדרת במפרט המיוחד.

  
ו/או  1:3 על גבי מדרונות משופעים בשיפועיםיר למילוי החול כולל גם את עבודת פיזורו המח

  ר.חריפים יות
  

      
  מילוי תעלות ובורות - 51.00.09

  
  למרות האמור בסעיף זה במפרט הכללי לא תשולם כל תוספת בעבור מילוי חוזר מכל סוג שהוא.

       
                                                       

52 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  הידוק וכבישה
  

  הידוק מילוי - 51.00.29
  

יימדד במ"ק, ויכלול כל הדרוש לביצוע מושלם של של מילויים ושל חרסית  הידוק רגיל/מבוקר
  העבודה  על פי הוראות המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתוכניות. 

  
של המפרט  00.04.01המחיר כולל גם אספקה והובלה של המים להרטבה, כמפורט בסעיף 

  המיוחד.
  

  של מילוי חוזר למבנים ולמתקנים לא יימדד ומחירו כלול במחיר המבנים  הידוק רגיל/מבוקר
      והמתקנים.

  
  מחיר הידוק מבוקר כולל גם לקיחת הדוגמאות וביצוע של מערכת הבדיקות כנדרש על פי המפרט.

  
מבוקר של שכבות מילוי מוחזר, של בתעלות צנרת מכל סוג שהוא לא יימדד בנפרד הידוק והידוק 

  , והוא ייכלל במחירי הצנרת.CLSMאו  השתית ושל מצע ומילוי חול
  
   

ישולם על פי הסעיף המתאים בכתב  4תא אסבסט  דפנותעל גבי של חרסית עבור הידוק רגיל 
   הכמויות.

ת בשיפועים על גבי מדרונו מחיר עבודת ההידוק הרגיל המחיר בסעיף זה יימדד במ"ק, ויכלול את
 עבור עבודת הפיזור - ו/או חריפים יותר. המחיר כולל גם תוספת למחיר אספקת החרסית 1:3של 

  עצמה על גבי מדרונות משופעים. 
המחיר יכלול גם אספקה והובלה של המים להרטבה, ולא כולל אספקת החרסית עצמה שמחירה 

  כלול בסעיף אחר בכתב הכמויות.
  

 ישולמו בסעיף הידוק רגיל של מילויים -  יים (בכל מקום ובכל שיפוע)יתר המילו הידוק רגיל של
  בכתב הכמויות.

  
  

  הידוק שטחים  -.00.06.1951
  

המחיר יימדד במ"ר של שטחים אופקיים ומשופעים כאחד, ויכלול כל הדרוש לביצוע עבודת 
  ההידוק על פי הוראות המפרט המיוחד.

ללי וכולל גם הרטבה או ייבוש כנדרש, וכולל כל המפורט בסעיף זה במפרט הכ המחיר כולל
  שמירת פני השכבה כנדרש וכולל גם הידוק חוזר במידת הצורך.

  
לא תשולם כל תוספת עבור עיצוב/עיבוד/יישור והחלקה של פני שתית החפירה/מלוי, לפי הוראות 

  המפרט המיוחד. רואים את מחיר עבודות אלה ככלול במחירי היחידות האחרות.
  

לעיל,  51.04.14.01עבודה מתייחס לכל העבודות בהן נדרש הידוק שטחים, כמפורט בסעיף היקף ה
  :למעט

  שולם כחלק ממחיר מטר אורך תעלה),מ - ׁמחוררת ועיוורת  (הידוקים בתחתית תעלות צנרת -
משולם  –ס חפירת "צלחת" בראש סוללות בחפירה (לצורך הנחת מצע סוג א') הידוקים בבסי -

  פירת ה"צלחת" בכתב הכמויות.כחלק מסעיף ח
ל המפרט המיוחד ש 51.04.14.07-ו 51.04.14.06טיפול בפני השטח על פי כל המפורט בסעיפים 

  כלולים במחירי היחידות האחרות.
  

  מצעים ותשתיות 51.00.07
  

  כללי - 51.00.07.01
  

  סעיפי משנה נוספים יתווספו לסעיף זה במפרט הכללי:
  

  ים הידוק מבוקר לדרגת הצפיפות הנדרשת בתכניות ו/או במפרט.א. מחירי כל המצעים כולל
  

  ב. מצע למיתקן או לחלק מבנה שלא ניתן עבורו סעיף בכתב הכמויות לא יימדד  ורואים אותו 
  ככלול במחיר המיתקן או המבנה.    
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  עבודות דיפון עבודות שונות,  51.00.12

  
  ווה ערך) במילוי בטון(או ש EOWEBG עבודות דיפון כוורת -51.00.12.07

  
לצורך תשלום ימדד מ"ר שטח נטו שבו תותקן הכוורת, וכולל שטח הכוורת שנכנס לתוך חגורות 

  העיגון, לא ימדדו שטחי חפיפה בכוורת.
המחיר יכלול אספקת ויישום הכוורת, חומרים נלווים, הכנת השטח (חפירה, מילוי וכו') וכולל 

  ות מגולוונות, יתדות, אביזר אטרקליף, אספקה ומילוי   אספקה ויישום של בד גיאוטכני, סיכ
 GEOWEB  - בתערובת בטון כולל הפיגמנט, נקזים ותפרי התפשטות וכולל ביצוע חגורות עיגון 

כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה על פי המפרט כולל ו וחגורות בטון בהיקף השטח המדופן
ף קטע מדופן ימדדו וישולמו כשטח כוורת שנכנס (חגורות בטון בתחילת וסו המיוחד והתוכניות.

  לתוך חגורת עיגון)
  
  

  ופני מדידה מיוחדים של קוי מים ביוב ותשטיפים א - 5700.00פרק 
  

  כללי
  

  עבודות עפר - 5700.03
  

והידוק או הידוק מבוקר   CLSM- וועטיפת חול  תושבתהידוק של השתית בתעלות צנרת, אספקת 
  ורות. שלהם כלולים במחירי הצינ

  
המילוי המוחזר למבנים, למתקנים ולתעלות צנרת, כלול במחירי המבנים אספקת העפר ועבודות 

  בנפרד. והצנרת ולא יימדד 
  סילוק עודפי עפר וחומר פסול, לא יימדד ומחירו כלול במחירי העבודות האחרות.

  
רה לצורך שמירה על גון: דיפון ותימוך, הרחבת החפיכ -חפירת תעלות צנרת וכל העבודות הנלוות 

 יציבות או נוחיות העבודה, סימון, שמירה על יציבות וכל הנדרש לביצוע על פי התכניות והמפרט
  לולים במחירי הצינור ולא תשולם בעבורם כל תוספת.כ -המיוחד 

  
  חציבה בתעלות צנרת לא תימדד בנפרד, ותיחשב כחפירה המחושבת ביחד עם מחיר הצינור.

  
  

  מובא מילוי - 5700.04
  

למרות האמור במפרט הכללי, לא ישולם בנפרד עבור מילוי מובא, מכל סוג שהוא, לצינורות 
יביא  - ולמתקנים. אם יידרש מילוי מובא, לאחר שהעפר החפור היה מטיב בלתי מאושר להחזרה 

  אותו הקבלן על חשבונו. 
  

לצינורות עיוורים ו/או ועטיפה  תושבתכחול דיונות נקי ושל    CLSMאספקה, מילוי והידוק של 
רי הצנרת, נכללים במחי -ות מחוררים בהיקף צינור ס"מ 1.5-3.0בגודל  שטוףאספקה ויישום חצץ 

  ולא ישולם עבורם בנפרד.
  
  

  מגופים ושסתומים – 5700.10
  

את האספקה וההתקנה של  כוללאו מגופים ואביזרים הדראולים /והאויר  שסתומילפרטי  המחיר
, אטמים, האביזרים, ספחים, המגופיםאל צנרת קיימת או חדשה,  יותהתחברוכל הצנרת, 

ש ובידוד וכל הדרו צביעה, עיגוני בטון, עבודות העפר, מחברים, אומים, ברגים, אוגנים, ברכיים
  לביצוע מושלם של הפרט בהתאם לתכניות ולפרטים המתאימים. 

  
  

  לניקוזתאי בקרה  - 5700.26
  

ר קומפלט לביצוע התא. המחיר כולל אספקה של כל החומרים, תאי בקרה, שוחות ימדדו במחי
האביזרים וחומרי העזר, וכן כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע מושלם של התא כמפורט 

  בתכניות ובמפרט המיוחד.
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 המחיר כולל אספקה והתקנה של התא עצמו (במידות על פי התכניות), קדחים לחדירת צנרת

מדרגות, מחברים  מרשת ניקוז שטח כמופיע בתכניות, , המכסים, תקרהומחברי שוחה גמישים
  מכל סוג על פי התכניות, הברגים ואביזרים הנדרשים לביצוע על פי התכניות.

  
המחיר כולל גם מחברי צינור גמישים מסוג "איטוביב" או "פורשדה", חומרי איטום בין חוליות, 

  חומרי בידוד וצבע.
  

דרשות: עבודות העפר כולל עבודות העפר לצנרת הקשורה לתא המחיר כולל את כל העבודות הנ
(חפירה ו/או חציבה, מצעים, הידוק מבוקר של השתית, מילוי מוחזר והידוקו בהידוק מבוקר), 
הבטון, בטון רזה, ביצוע הבדיקות, עיבוד הקרקעית באם נדרש, התקנת הצנרת והמגופים והכל 

  כנדרש על פי התכניות.
  
  

  צנרת קווי  -  5700.27
  
   משנית/, בתעלת איסוף תשטיפים ראשיתמ"מ 200ניקוז מחורר בקוטר   צינור. א
  

  . מחורר צינור ובה מונח מ"א של התעלההיא של המדידה 
צינור, חירור על פי המפרט, הובלה, פיזור, חפירה ו/או ההמחיר למ"א תעלה יכלול אספקה של 

תקנים, עמודי סימון סוף קו וכל הנדרש , הנחה, התקנה, מחברים, חיבור למשל התעלה חציבה
  לביצוע מושלם לפי התכניות ודרישות המפרט.

  
, בשני שלבים לרוחב ולעומק המופיע בפרטים שבתכניות המחיר כולל גם ביצוע החפיר במלואו

כמופיע בתכניות (חפירה ומילוי חוזר בחרסית וחפירה מחדש בתוך החרסית למידות הסופיות, 
ו בשיפוע הנקוב בתכניות), ניקוי ועיבוד, הידוק של השתית, ביצוע והידוק לרבות הדפנות לתוכ

מבוקר של חרסית האיטום, אספקת כל החומרים (למעט החרסית המשולמת בנפרד) כולל 
וי החפיר בחצץ, הכל לביצוע מושלם של הפרט ס"מ, מיל 3.0-1.5בגודל   שטוףאספקה ויישום חצץ 

  כמופיע בתכניות.
  

  שטיפה של הקו במים נקיים לאחר ביצועו ובדיקת זרימה בו כמפורט במפרט  המחיר כולל גם
  המיוחד.

  
  המחיר כולל גם עבודות סימון, איזון ומדידה הנדרשות.

  
אינו כולל את אספקת יריעת האיטום, הבד הגאוטכני כולל גם את עבודות ההנחה אך המחיר 

יריעות האיטום והבד מובאת, החרסית שבתחתית התעלה, והחרסית (מחירם מחושב בסעיפי 
  הגאוטכני).

  
  
לה בשול סוללת כביש חוצה נחל אפעה וסול בתעלה חמונצינור כיבוי אש פוליאתילן עוור:  צינור. ב

  .4היקפית של תא אסבסט 
  

  התשלום יהיה למ"א מדוד נטו בגמר עבודות התקנת הצינור בתעלה. 
ולל כל המחברים ואביזרי החיבור, וכולל הנחה והתקנה של הצינור בתעלה כ המחיר כולל אספקה,

אספקה וכן ס"מ, הידוק השתית,  120גם את כל עבודות החפירה/חציבה של תעלה לעומק עד 
אספקה מבוקר של השתית והידוק , CLSM- ו חול דיונות נקיבומלוי  תושבת, עטיפה והתקנה של 

וביצוע בדיקת לחץ, כנדרש  בשכבות. המחיר כולל גם שטיפת הקוהמילויים  כל הידוק מבוקר שלו
  במפרט המיוחד.

  
  

55 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  מתקנים ופרטים
  

  כללי
  

  כל המתקנים, בין אם פורטו להלן ובין אם רק ברשימת הכמויות, ימדדו "קומפלט". המחירים 
כוללים חפירה ומילוי והידוק מבוקר, אספקה והתקנה של כל המחברים, הספחים והאביזרים 

 אל יריעות האיטום. מתקני בטון מזוין כוללים טפסות, זיוןובידודם, אוגנים וברגים וחיבורים 
  בידוד וגימור. 

  
  כל האביזרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע מושלם של המתקן ייחשבו כלולים במחיר, בין אם 

    צוינו במפורש ובין אם לאו.
  

ולים במחירי צינורות מכל סוג שהוא, המהווים חלק מן המתקן, וכן בדיקות אטימות לצינורות, כל
  המתקנים השונים אלא אם כן נאמר אחרת.

  
  

  4אסבסט מתקנים ופרטים בתא   5700.28
  

  מ"מ 063א. זקף שאיבה מצנור בקוטר 
  תא.המדידה תהיה למ"א צינור המונח על גבי דופן ה

המחיר יכלול את כל הנדרש לביצוע פרט שרוול השאיבה כולו, ויכלול בין השאר את אספקת       
מתחת ולאורך  על גבי כל שכבות היריעה, בד ך החפירהצינור לאור ה והתקנתהנח, הובלתו, הצינור
. המחיר כולל גם ביצוע של כל הריתוכים והחיבורים, שהתקנתם כלולה גם היא במחיר – הצינור

אספקת אביזרי חיבור וחירור קטע מהצינור על פי התוכניות. המחיר כולל גם את אספקת 
כל כולל כל ה - התאמ"מ המונח על גבי תחתית  630ית וקטע הצינור בקוטר והתקנת אביזר הזו

  .3903-04תכנית לביצוע מלא ומושלם של הפרט המופיע ב יםהנדרשהעבודות והחומרים 
  

עצמו לאורך קרקעית התא ודופן הסוללה של תא אסבסט  עבור ביצוע ועיבוד עבודות העפר בחפיר
  ף נפרד בכתב הכמויות.ל פי סעיישולם לפי מטר אורך ע - 4
  

מוטות נירוסטה האורכי דוגמת מכסים, לוות לזקף החומרים והעבודות הנהמחיר אינו כולל את 
פיע גם בכתב ועליהם ישולם ע"פ סעיף ב' להלן (המו 3903-04 כפי שמופעים בתוכנית וכדומה

  הכמויות).
  
  

   פרט זקף שאיבהאביזרים ועבודות נלוות לב. 
   המחיר ימדד בקומפ'.

המחיר כולל את כל העבודות והחומרים הדרושים להשלמת אגן שאיבת התשטיפים ואביזרי זקף 
  .3903-04השאיבה כמופיע בתוכנית 

מ"מ על כל הנלווה אליו  063את האספקה והתקנת הזקף עצמו מצינור בקוטר  אינו כוללהמחיר 
  כמפורט בסעיף א' לעיל.

וכולל  תחתית הזקף על קרקעית התא,עיבוד של המחיר כולל את כל עבודות ההסדרה, התקנה ו
חצץ השלמת ביצוע החרסית בהידוק מבוקר בתחתית ובדפנות האגן וכולל אספקה ויישום של 

  ס"מ. 1.5-3.0שטוף בגודל אבן 
 ההמחיר כולל גם את האספקה והתקנה של כל האביזרים הנילווים לפרט ובכלל זה גם מכס

מתאם אוגן ומכסה עם קדח , חירור המכסה לפי פרט, קףבחלקו התחתון של הזלצינור השאיבה 
כל  אספקה והתקנה מלאה שלבראש זקף השאיבה, מוטות הנירוסטה בחלקו התחתון של הזקף, 

כל  כןו 3903-04השונים המופיעים בפרט שבתוכנית  והאביזרים קטעי הצנרת ואביזרי החיבור
מושלם של זקף שאיבת התשטיפים ו מלאהחומרים והאביזרים הדרושים לביצוע פרט העבודות, 

  .3903-04כמופיע בתוכנית 
  

  המתאים בכתב הכמויות. ם בסעיףומשול ,נכלל ואינ-הזקף בראש הסוללה בלוק בטון לעיגון
  

המשולמים כולם עצמן המחיר אינו כולל את אספקת החרסית, הבד הגיאוטכני ויריעות האיטום 
  בסעיפים אחרים.

  

56 



  (אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה) 4עבודות פיתוח תא אסבסט  –חלק א' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  3ג. הידרנט "
  קומפלט.הפרט ימדד 

, כולל 1433או "הכוכב" דגם  11מסוג "פומס" דגם   3המחיר כולל אספקה והתקנה של הידרנט "
ומתקן שבירה למניעת  4כיפת מגן, גלגל פתיחה, ומצמד שטורץ. המחיר כולל גם זקף בקוטר "

  .4פומס "-הצפה
מופיע המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע פרט מושלם של הידרנט כ

ק הבטון וכן את כל קטעי ואביזרי הצנרת הדרושים החל כולל את בלו -בתוכנית המתאימה
  מההסתעפות מצינור כבוי האש ועד ההתחברות למתקן השבירה.

  
   :M1/M2 מגופיםמפרטי ד. 

ובהתפצלות קו כיבוי  קיים כיבוי אשאל קו מתוכנן  כיבוי אשהתחברות של קו במפרטי מגופים 
מדדו בקומפלט כולל כל אביזרי הצנרת הנדרשים ובכללם ברגים, אוגנים, אומים, י, אש מתוכנן

וכל האביזרים שמוצגים עמודי תמיכה למגופים/שסתומים  T תדסקיות, מחברי צנרת, קשתו
  בפרט. 

  .שסתומי האויר ימדדו בנפרדומשטח הבטון וכן המגופים 
  תימדד בנפרד. –ים ביצוע עבודת ההתחברות עצמה בין קו קיים מתוכנן לקו קי

  
  
  

  ופני מדידה מיוחדים של עבודות איטוםא - 6800.00פרק 
  

  קנה של יריעות איטוםאספקה והת – 6800.01
  

  התשלום יהיה למ"ר של שטח נטו פרוס בשטח.
  

  לצורך תשלום יימדד שטח נטו של המשטחים המכוסים ביריעות, לרבות בתעלת העיגון בראש 
  רקעית התא.הסוללה, ובתעלות הניקוז בק

  
המחיר כולל אספקה והתקנה של החומרים, וכן כל חומרי העזר הדרושים, ריתוכים, הלחמות, 

  עיגונים, חיבורים למיתקנים, ביצוע של כל הבדיקות ותיקונים.
  

המחיר כולל ביצוע מלא של כל מערכת הבדיקות, בכל שלבי הביצוע, כמפורט בסעיפי המפרט 
  עבור הבדיקות שיבוצעו במעבדות ומחוץ לאתר העבודה.המיוחד, כולל הובלה ותשלום ב

  
  לא ימדדו חפיפות ועודפים שיושארו עקב דרישות הביצוע, או פחת מכל סוג או סיבה שהיא.

  
כולל הכנה סופית, במידת הצורך, של פני  , אבל כןהמחיר אינו כולל הידוק מבוקר של המצע

רט של המפ 6801 -ו 51.04.14.06פים החרסית המשמשת כמצע ליריעות הכל ע"פ הנחיות סעי
  המיוחד.

  
  
  

המחיר כולל גם את הכנת תכנית הפריסה וכולל תיעוד והגשה מלאה ומפורטת של כל תוצאות 
  הבדיקות וסימון מיקומן על גבי תכנית הפריסה.

  
  

  והתקנה של  בד גיאוטקסטיל אספקה – 6800.02
  

  התשלום יהיה למ"ר של שטח נטו פרוס בשטח.
  

  תשלום יימדד שטח נטו של המשטחים המכוסים בבד, לרבות בתעלת העיגון בראש לצורך 
  הסוללה, ובתעלות הניקוז בקרקעית התא והבריכה.

  
המחיר כולל אספקה והתקנה של החומרים, הוכחת התאמתם לדרישות המפרט, וכן של כל חומרי 

  העזר הדרושים, תפירה, עיגונים, חיבורים למיתקנים, וכדומה.
  

  דדו חפיפות ועודפים שיושארו עקב דרישות הביצוע, או פחת מכל סוג או סיבה שהיא.לא ימ
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  ביצוע של תעלת עיגון היקפית  - 6800.04
  

  עבור ביצוע של תעלת העיגון ישולם  כנקוב בכתב הכמויות והמחירים.
  

  התעלה תימדד במ"א, מדוד בציר התעלה.
  

הבד הגאוטכני בתוך התעלה (תמורה זו תשולם המחיר אינו כולל אספקה והתקנה של היריעות/
  לעיל). 6800.02 6800.01כחלק ממערכת האיטום, סעיפים  

  
 המחיר כולל חפירה של התעלה, עיבוד התעלה , ניקוי מאבנים , עבודות עיגון היריעות/בד (כולל

אספקה ושימוש בשקי חול במהלך העבודה), הידוק השתית, אספקה התקנה ומילוי מוחזר 
  דוק מבוקר של חול דיונות נקי ועפר מקומי במילוי התעלה.בהי
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  קונסטרוקציה –' בחלק 

  (לבני מהנדסים בע"מ) 

  

  

  עבודות עפר – 01פרק 

  צוק באתרימזוין עבודות בטון  – 02פרק 

  עבודות איטום – 05פרק 

  
  

קונסטרוקציה), כולל אופני המדידה  –' בהערה: כל הוראות חלק זה (חלק 
מיוחדים, מתייחסות אך ורק לעבודות שיבוצעו ע"פ תכניות "לבני מהנדסים" ה

לביצוע של מעביר המים   
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  עפר עבודות  -   01פרק 
  

   כללי 01.01
 

(עבודות פיתוח)  40(עבודות עפר) פרק  01כל העבודות יבוצעו בכפיפות להוראות פרקים  .א
 .של המפרט הכללי לעבודות בניה ולהנחיות שיפורטו להלן בפרק זה

 ציעל הקבלן להכין תכנית מפורטת לביצוע עבודות החפירה על סמך ההנחיות של יוע .ב
 .3נספח ראה , 209011 'דוח מס אגסי רימוןהביסוס 

 

 חתך הקרקע  01.02

  
מטר ממפלס  10.50חול חרסיתי עד לעומק  –חתך הקרקע בתחתית ערוץ הנחל קרקע טבעית 

 הבדיקה.

   

 ביסוס "ברפסודה" 01.03

ס"מ. יתכן הצורך בהעמקת  60בתוספת  רפסודהתחתית  חפירה כללית עד למפלס .1
טת מהנדס הקרקע באתר. לאחר בחינת תחתית החפירה מ' ע"פ החל 0.5-1החפירה בעוד 

ע"י מהנדס הביסוס ואישורה יבוצע הידוק של תחתית החפירה, ע"י מכבש ויברציוני ידני 
פירה תהיה . החAASHTO MODIFIED 98%(שישה מעברים לפחות), עד לצפיפות של 

 כללית והרפסודה תהיה במפלס אחיד.

ס"מ כ"א  20שכבות) בעובי  3לאחר הידוק השתית יבוצעו שכבות מצע סוג א' (לפחות  .2
ס"מ  60 -במקרה של העמקה מעבר ל. AASHTO MODIFIED 98%שיהודקו לצפיפות של 

 יש להשלים במילוי סוג א' בהתאם להנחיות לעיל.

  מתאימות.  ההידוק ילווה בבדיקות מעבדה .3

 כל עבודות החלפת הקרקע יבוצעו תחת פיקוח הנדסי צמוד. .4

(לאחר ביצוע מילוי  1:1יעשו בשיפוע  לשינוי בטון המונעים התחתרותחפירות מקומיות  .5
 . 20-, במהודק) ומרווח העבודה ימולא בבטון

 

  מילוי בגב מעבירי מים 01.04
  

מר מקומי חפור. המילוי יונח המילוי החוזר מאחורי קירות מעביר מים יבוצעו באמצעות חו
מהצפיפות  92% -ס"מ מקסימום ויהודק לצפיפות היחסית שלא תפחת מ 20בשכבות בעובי 

  .AASHTO MODIFIEDהיחסית המרבית על פי שיטת 
  .דוק ילווה בבדיקות מעבדה מתאימותההי

  כל עבודות המילוי יבוצעו תחת פיקוח הנדסי צמוד.

  

  )מטר 4מילוי מעל תקרת מובל המים (עם מילוי מעל גושי פוליסטירן מוקצף (קלקר) ל 01.05
  

מטרים, יונחו  4בכל המקומות בהם גובה מילוי הקרקע מעל המבנים הטמונים בקרקע הוא מעל 
ס"מ. הגושים יונחו לכל רוחב המבנה ובאורך כמסומן  150גושי פוליסטירן מוקצף (קלקר) בגובה 

 ס"מ כל אחת, 20מר מקומי לא מהודק, בעובי שכבות מילוי חו 3בתוכניות. מעל הגושים יונחו 
  מ"מ, ושכבות המילוי כמפורט בתוכניות. 0.5ילן בעובי תפוליאומעליהם יונחו שתי יריעות 

גושי הקלקר יונחו באופן שתמנע תזוזתם האורכית והרוחבית בזמן ביצוע עבודות המילוי בהתאם 
גושים. גושי הקלקר יהיו כדוגמת להנחיות יצרן הגושים, ותוך שימוש באביזרי חיבור בין ה

  מתוצרת חברת פוליביד או ש"ע מאושר. EPS-39גיאופום דגם 
  הגושים יעמדו בדרישות המינימאליות הבאות:

 ק"ג / מ"ק. 38 –צפיפות  .א

 קפ"ס. 100-1%חוזק לחיצה בדפורמציה של  .ב

 קפ"ס. 240-5%חוזק לחיצה בדפורמציה של  .ג

 .קפ"ס 275-10%חוזק לחיצה בדפורמציה של  .ד

 קפ"ס. 10,000 –מודול אלסטיות  .ה
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  עבודות בטון מזוין יצוק באתר  -   02פרק 
  

- ןבהוצאת הועדה הבי 02רק פ -לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 
  משרדית המיוחדת הוצאה אחרונה. תוספת למפרט הנ"ל:

  

  בטון מובא לאתר 02.01
  

מפקח למפעל הבטון המובא שיספק את הבטונים. על הקבלן לקבל את אישור המהנדס ו/או ה
הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך יצורו נעשה "בתנאי 

בקרה טובים" בלבד. הבטונים שיספק מפעל הבטון מובא יהיו בטיבם, באיכותם, בעיבודם, 
קח. המהנדס ו/או המפקח באטימותם ובשקיעתם לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ו/או המפ

יוכל להורות לקבלן להחליף את מפעל הבטון מובא במידה והבטונים לא יהיו לשביעות רצונו. 
במקרה של קבלת הוראה מהמהנדס ו/או המפקח להחלפת מפעל הבטון מובא יבצע זאת הקבלן 

מנים ה בלוחות הזיבמהירות ללא פגיעה בלוחות הזמנים, לא תתקבל כל תביעה או בקשה לדחי
  בשל החלפת מפעל הבטון מובא.

  

  סוג הבטון 02.02
  

ל כמפורט בתוכניות ובכתב , הכ118לפי תקן ישראלי  11, דרגת חשיפה 60-כל הבטונים יהיו מסוג ב
ובת הבטון תכיל מוסף על עמידים ואטומים למים. תער 60–הכמויות. הבטונים יהיו מסוג ב

מנפח  1%-2% -,כ  WT-200לי מסוג תוסף קריסט כדוגמת פלסטי ומוספים להגברת האטימות
ק"ג/מ"ק. יחס מים  350של לפחות (צמנט סיגים)  3CEMותכלול כמות צמנט  הצמנט או ש"ע,

  .      0.45צמנט בתערובת לא יעלה על 
  .ממ" 19אגרגט בגודל  6שקיעה "

  .עגרם למ"ק של סיבי פוליפרופילן מסוג פרופקס או ש" 600ברצפות תוספת 
  את אישור המהנדס לתערובת הבטון לפני תחילת עבודות הבטון.יש להגיש ולקבל 

  דרישות כדלקמן:תעמוד ב 60-התערובת המותאמת למבני מים לסוג בטון ב

) בגיל  26חוזק הלחיצה המינימלי הממוצע הנדרש בבדיקות המעבדה (שיבוצעו לפי ת"י  .1
  מגפ"ס. 38 ימים 28

  מ"מ. 30) לא יעלה על 5חלק  26 עומק חדירת המים בבדיקת מעבדה (שתבוצע לפי ת"י .2

  השימוש במוספים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס. .3

              

  תנאי בקרה 02.03
  

  . 118תנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוג הבטון לפי ת"י 

  

  הכנות ליציקה 02.04
בה לפני התחלת עבודות הבטון פעל הבטון יאושר מראש על ידי המזמין, על הקבלן לזמן ישימ

במשרדי המזמין בהשתתפות המפקח, המתכננים, טכנולוג הבטון ונציגי הקבלן לתיאום תערובות 
  סופי.

: בימי שרב וחום יש למנוע סמיכות 02בפרק  02.07.01הכנות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף 
י התאיידות מהירה של מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט את כל האמצעים להגנת הבטון מפנ

  המים מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית.
  צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח. 30לא תורשה יציקה בטמפ' העולה על 

  

  פלדות הזיון 02.05
  .3חלק  4466לפי ת"י  500- פ מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע

  כניות הקונסטרוקציה.ובהתאם למסומן בת 4חלק  4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י 
על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכות, שהפלדה, שהוא משתמש בה, עומדת 

  בכל דרישות התקן.
  ס"מ.  5כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה 

  

  עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום 02.06

כדוגמת  ותחלק ותחוץ המיועדים לקבלת שכבות, יעובדו בטפספני הבטונים בקירות ה .1
, ללא פגמים וללא רווחים במישקים אנכיים תבניות פלדה, או קהיתבניות מצופות פורמי
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ואופקיים. בקירות חוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום במישקים של תבניות ו/או 
טון מבליטות צמנט, הפסקת יציקה, יש להחליק באמצעות דיסק קרבורנדום את פני הב

שנוצרו במקום חיבור הטפסים, או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'. וזאת מבלי לפגוע בדרישה, 
שבמידה ופני הבטון לאחר פרוק הטפסים, לא יענו לדרישות לקבלת שכבות האיטום על 

  עבודות איטום. - 05הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק 

במחירי היחידה של  ותרים הנ"ל רואים אותן ככלוללמניעת כל ספק כל העבודות והגימו .2
  הבטונים על פי מכרז/חוזה זה.

  

  יציקת הבטון 02.07
  

שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה תהיינה  48הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות 
בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקה ביציקה 

של המפרט  02.07.02הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף לרבות 
  כניות ובכתבי הכמויות.והכללי ובהתאם לפרטי הפסקת יציקה כמפורט בת

דרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט. על הקבלן להכין יבעת ביצוע עבודות היציקה, י
  רטור הפעיל.ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויב

  משטחים משופעים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה.
התבניות ליציקות הבטון יהיו מעץ חדש ודיקט מצופה או מפלדה. חיבור התבניות בקירות לא 
יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי מוטות הברגה מהירה (דיבידג) מפלדה המתחברים בהברגה 

  מ"מ לפחות מפני הבטון. 25ך האביזר עד לעומק לאביזר פלדה אוטם מים באמצע הקיר. יש לחתו
לאחר פרוק התבניות, יסתמו השקעים בקירות בתערובת בטון בלתי מתכווצת אטימה למים מסוג 

  מתוצרת סיקה. 122סיקה טופ 
מדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן. לא יהמרחק בין התבניות י

ובי המתוכנן, והקבלן יחויב, במקרה כזה בפירוק התבניות ה להקטנת העיתורשה כל סטי
  ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

עצר ימ'. באם הבטון עלול לה 1.50גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 
ך בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צנרות, או דר

  משפכים, או דרך פתחים בתבניות.
 מסגרות, פחים לחבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת, העוברים דרך הקירות או דרך תקרות,

יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר 
מקבלן הצנרת את קטעי כניות. הקבלן ידאג לקבל והתחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לת

נורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת יהצ
  ובאישור המהנדס ו/או המפקח.

כל הקירות יוצקו כנגד תבניות מצופות פורמאיקה או תבנית פלדה לקבלת שטח פני בטון חשוף 
  וחלק ללא סגרגציה או חורים בבטון.

  

יש להתחיל את החלקת ההליקופטר עם תחילת  טון תבוצע החלקת הליקופטר.על פני רצפת הב
  סיון מוכח.יהחלקת ההליקופטר תבוצע ע"י אנשי מקצוע מעולים בעלי נ התקשות הבטון.

כל שטחי הבטון העליונים של הרצפות והתקרות במקומות שאין דרישה להחלקת הליקופטר, 
ק"ג למ"ר. השטחים יחוספסו כחצי שעה  1של  ייושרו בעזרת כף ברזל ובתוספת צמנט בכמות

  לאחר היציקה והיישור בעזרת גלגל שיניים.
ס"מ, גם אם הדבר אינו  X 2 2כל הפינות הגלויות של הקירות, הקורות והרצפה יקטמו במידות 

  כניות במפורש.ומסומן בת
  .כניות אחרתואלא אם צוין בת ס"מ 5יהיה הבטון על מוטות הזיון כיסוי 

כניות ויקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט בתהקבלן 
  כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים.

 מיקום ואורך חפיה של ברזלי הזיון יקבלו את אישור המהנדס. אורך חפיה של ברזלי זיון נמשכים
  כניות.ויהיה בהתאם להערות בת
ס"מ עם  5/5 ם המכילים מים יהיו מקוביות בטוןכיסוי הבטון במבני שומרי המרחק להבטחת

  קוצים מחוטי ברזל כדוגמת המשווקים ע"י "דומא".

  

62 



  קונסטרוקציה (לבני מהנדסים בע"מ) –חלק ב' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  תיקוני בטון פגום 02.08
  

אין  -אם התגלו בבטון, לאחר פרוק הטפסים, פגמים כמו קיני חצץ, חורים, סדקים, או כל פגם 
לא להרשות תיקונים, אם לפי שיקול  לתקן אותם אלא באישור המהנדס. הרשות בידי המהנדס

  דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה.
במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון הפגמים ייעשה 

  עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד.

    

  בדיקת מדגמים 02.09
  

ת לחוזק הבטון במעבדה מוסמכת לכל שלבי יציקת הבטונים. יש לבצע בדיקת מדגמים תקני
מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקנים.  תוצאות 

  הבדיקות יועברו ישירות למהנדס.

  

  פרוק תבניות והפסקות יציקה 02.10
  

שחרור הדרגתי  התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח. הפירוק יעשה תוך
  של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי למנוע נזקים לבטון.

  המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלקמן:
  

  הבטון).  עם התקשות ת עמודים וקירות רגילים (לתבניות צדדיות של קורו - שעות 24
  מטר. 3.0פתחן אינו עולה על לתבניות של תקרות בטון מסיבי שמ - ימים 4
מטר ושל קורות שמפתחן  5.0תבניות של תקרות בטון שמפתחן אינו עולה על ל - ימים 7

  מטר.  3.0 –קטן מ
  מטר. 5.0תבניות של תקרות שמפתחן עולה על ל -ימים  10
  מטר. 5.0אינו עולה על  לתבניות של קורות שמפתחן - ימים 14
  מטר, 5.0 -פתחן גדול מלתבניות של קורות שמ - ימים 21

  
  כניות.ויש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בת

  

  סימליות מותרותקדיוק וסטיות מ 02.11
  

  הסטיות המכסימליות המותרות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם שלהלן:
  

מס' 
  סדורי

התחום בו תיבדק   תאור העבודה והגדרת הסטייה
  הסטייה

גודל הסטייה 
  המקסימלי

  מ"מ 5  מ' 3 -כ  ה מהאנך בקוים קירות ועמודיםסטי  1
סטיה מהמפלס או מהשיפוע המסומנים   2

  בתוכניות
  מ"מ 5  

סטיה בגודל ובמקומות של פתחים   3
  ברצפות, תקרות וקירות

  מ"מ 5  

סטיה בעוביים של רצפות תקרות חתכי   4
  ועמודים קורות

  מ"מ 10  

  העמוד ממידות 5%    סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד  5
  מ"מ 1    מיקום עוגנים וברגים למכונות  6
  

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות 
  הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. 

  

  אשפרת בטון 02.12
  

 7הבטון תבוצע במשך צפות ותקרות ושל קירות ר –אשפרת הבטון של משטחי בטון אופקיים 
  ימים לפחות.

האשפרה תכלול הרטבה רציפה של פני המשטחים האופקיים והקירות על ידי המטרה, הזלפה 
פרוסות על פני הבטון למניעת התייבשותם המהירה או כל  "אשפרית"בצינור גן, הרטבת יריעות 

  יפות.שיטה שיבחר בה הקבלן באישור המפקח להבטחת החזקת הבטון במצב רטוב ברצ
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אשפרת משטחי הבטון האופקיים תתחיל מיד לאחר החלקת פני הבטון כאשר ברק המים נעלם 
מפני הבטון. בקירות ישוחררו הקשרים בין התבניות במועד מוקדם ככל האפשר לאחר היציקה 
עם התקשות הבטון ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח הנוצר בין התבניות לבין פני הבטון. 

  רה באחת השיטות כנ"ל.שפק התבניות תימשך האלאחר פרו
על הקבלן להקפיד על ביצוע האשפרה כנ"ל במיוחד בשל תנאי האקלים במקום למניעת סדיקת 

  אלמנטי הבטון ונזילות מים דרכם.
על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה כנ"ל ולהודיע על מינויו ועל שיטת האשפרה 

  שור המפקח לפני התחלת ביצוע יציקות הבטון באתר.שבחר בה למפקח ולקבל את אי
  . CURING COMPOUNDאין לבצע אשפרה באמצעות חומר אשפרה מסוג

  מחיר עבודות האשפרה כלול במחירי עבודות הבטונים.
  

  

 עבודות איטום   -   05פרק 

 

  דרישות כלליות 05.01
  

  אחרת., אלא אם נאמר 05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 
  

  אחריות הקבלן לאיטום 05.02
  

ן לכך שכל יהקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל הבני
ל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה ע

רטיבות על חשבונו לפי הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת ה
  הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות 
  מתאים.

  

  כללי 05.03
  

  טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. .1

יש לראות כאילו רשום לידו  בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום .2
  או "שווה ערך".

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן  .3
 חומרי האיטום.

  

  איטום רצפות ודפנות רצפות חיצוניות תת קרקעיות 05.04
  

  בטון רזה .1
ני ס"מ. הגמר יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפ 5יש לצקת בטון רזה בעובי 

  המשטח.
  

  רצפה –הכנת השטח  .2
לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את ביצוע האלמנטים שמשפיעים על האיטום, 

צינורות החודרים לאיטום, בורות, הנמכות, פינות וכו'. יש לסיים מראש את כל  :לדוגמא
האלמנטים שעלולים להווה הפרעה לאיטום. יש להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

לכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו'. על השטח להיות חלק, נקי ויבש לנקותו מ
  לקבלת האיטום.

  

  איטום .3
יריעות  , בעלות ציפוי מיוחד ודביק המגיב עם הבטון הטרי.HDPEאיטום במערכת יריעות 

  , יבואן ביטום או שווה ערך.GRACEמתוצרת  R300 PREPRUFEכדוגמת 
  

  הגנת האיטום  .4
  ס"מ. 3ר בעובי ק -ירות ותקרות משופעות, קל הגנת האיטום בק
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68 



  קונסטרוקציה (לבני מהנדסים בע"מ) –חלק ב' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

  

69 



  קונסטרוקציה (לבני מהנדסים בע"מ) –חלק ב' 
  

  
    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 
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  תפרים 05.05
    

  כניות והוראות המפקח.והקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בת

 15ס"מ עמיד עד  28 ברוחב DR – 27מסוג  בתפרי העבודה ברצפה יבוצע אטם גומי חיצוני, .1
 L 24 -Vוצע אטם גומי פנימי מסוג מטר גובה מים. בתפרי העבודה האנכיים בקירות יב

מטר גובה מים. קצוות האטם יחוברו בריתוך ליצירת  15ס"מ לעמידות עד  24ברוחב 
 קיון האטם בקירות, כל משך היציקה.ירצף. על הקבלן להקפיד על שמירת אנכיות ונ

  לצורך התקנת האטמים אין לחתוך או לחורר בהם חורים.

פה וכן משני צידי הקיר ייסתם התפר בחומר אוטם בכל התפרים מצידם הפנימי של הרצ .2
 ס"מ. 2X2 בחתך לרבות פריימר או שווה ערך, WF 3 PROתפרים מסוג סיקה פלקס 

וכן בהפסקת יציקה בקירות ורצפות יבוצע עצר  המובלבהפסקת יציקה בין יסוד לקירות  .3
 , יבואן גילאר.BENTORUBמים מתנפח, דוגמת 

ס"מ מדופן  6ה או הקיר ובכל מקרה במרחק העולה על העצר ימוקם במרכז עובי הרצפ
  האלמנט.

  

  איטום גגות וקירות 05.06
  

  , מולחמות ביניהן ומקובעות לקירות.ממ" 1.5בעובי  HDPEאיטום קירות וגגות בעזרת יריעות 
  .מס" 5, בעובי 30- הגנת איטום גגות ביציקת בטון ב

  .מס" 3הגנת איטום קירות ותקרות משופעות, קל קר בעובי 
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ונסטרוקציה ק –' בחלק מיוחדים לאופני מדידה 

  (לבני מהנדסים בע"מ)
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  01פרק  –אופני מדידה ותכולת מחירים 

  המדידה לתשלום
גושי פוליסטירן מוקצף (קלקר) למילוי מעל לתקרות מבנים הטמונים בקרקע ימדדו וישולמו 

  במ"ק. המחיר כולל את התקנתו כנדרש במקומות המתוכנן.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים  0601.
במפרט הכללי,  40, 01עבודות העפר יכללו בנוסף לאופני המדידה ותחולת המחירים של פרקים 

את עבודות החפירה, החציבה, המילוי, ההידוק, סילוק העודפים והכנת תכנית המדידה לאחר 
  הביצוע.

 "י הרשות.שהו למקום שפך מאושר עכלמחיר עבודות עפר כולל הובלה למרחק 

   
  

74 



 תנועה וכבישים (ת.ה.ן בע"מ) –חלק ג' 

    2022 מרץ /וחציית נחל אפעה  4א אסבסט ת –אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה/אפעה 

 
  

  

  

   וכבישים תנועה –' גחלק 

  בע"מ) )1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ((

  

  

), כולל אופני המדידה וכבישים תנועה –' גהערה: כל הוראות חלק זה (חלק 
המיוחדים, מתייחסות אך ורק לעבודות שיבוצעו ע"פ תכניות "ת.ה.ן" לביצוע של 

דרכים והסדרי תנועה   
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  נחיות כלליות ה
 

הרחבת כביש כניסה וסלילת כביש חוצה נחל אפעה. העבודה כוללת : ר העבודהתיאו .1
 עפר, מצעים, עבודות אספלט, עבודות ניקוז והסדרי תנועה. עבודות

ימים מיום  14וך תבשיטת גנט)  -(לוחות זמנים  צועיעל הקבלן להכין תכניות התקדמות ב .2
 לפני תחילת הבצוע.  ןולקבל את אישור מפקחלולהגישן קבלת צו התחלת עבודה 

יציב  יספק הקבלן, -בכל מקום שנדרש או שיידרש על ידי המשטרה ו/או משרד העבודה  .3
 ויחזיק במצב תקין שלטים, תמרורי אזהרה ומודיעין, אורות מהבהבים, תאורה 

המדריך ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור. כל האביזרים הנ"ל יתאימו לדרישות "
  בהוצאת משרד התחבורה. "דה בדרכים עירוניותלהסדרי תנועה באתרי עבו

וג סקרקעיים מכל -תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה, כי באתר העבודה מצויים קוים תת .4
הידרנטים וכד'. האלמנטים  ,שהוא בעומקים שונים, עמודים שונים, בריכות מים, ביוב

מזמין אחראי הנ"ל סומנו בתכניות לפי מיטב האינפורמציה שברשות המתכננים. אין ה
לכך שהמידע שבתכניות מדויק ו/או מלא ואין הוא אחראי לכל נזק שעלול להיגרם 

לוי ילאלמנטים הנ"ל, והקבלן יהיה אחראי לתאם עם הרשויות השונות את סידורי הג
והפקוח בזמן העבודה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמור על האלמנטים 

א גרם, יתוקן ע"י הקבלן ללא דחוי ועל חשבונו הבלעדי, והוהנ"ל לבל ייפגעו. כל נזק שיי
 לא יוכל לבוא בכל תביעות או טענות בקשר לכך. 

מודגש בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הקבלן כוללים גם את נקיטת כל האמצעים  .5
חוזה ובדפי הלבצוע העבודה המתוארים במפרטים הכללים הבינמשרדיים, במסמכי 

ב הכמויות. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות בגין הפרעות כתוצאה ההשלמה לסעיפי כת
 מהצפה ו/או בוץ ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים ולמנוע הפרעות אלו. 

 לעיל 2-5של כל העבודות שפורטו בסעיפים  ובביצועשא בכל ההוצאות הכרוכות יהקבלן י .6
 במחיר העבודה כולה.  התיחשב כאילו נכלל ןותמורת

: הוצאה במכוניות אל וירושפ - "פינוי החומר למקום שיורה המפקח"  ןשצויבכל מקום  .7
מחוץ לשטח למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית לכל מרחק שיידרש 

  בגבולות הרשות המקומית, כולל פזור החומר בשכבות לפי הוראת המפקח. 

 -ניות העבודה יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה לסעיפי כתב הכמויות ולתכ .8
ועל כן אין זה מן ההכרח שהעבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את 

 בהשלמה הנ"ל.  הנוסף ביטויה

באתר קבלנים נוספים עבודות שונות. עשויים לבצע במקביל לעבודות נשוא חוזה זה,  .9
 של הקבלן כלפי המזמין חייב הקבלן:  והתחייבויותימבלי לפגוע בכל יתר 

 ת הקבלנים האחרים במהלך העבודה במועדים שיקבעו ע"י המפקח. לשלב א .א

  להבטיח שתוף פעולה מלא עם הקבלנים האחרים.  .ב

 .במקביל לביצוע עבודות הקבלן באתר ימשיכו המשתמשים באתר בפעילותם השוטפת .10
לאפשר המשך  בויותיו של הקבלן כלפי המזמין חייב הקבלןיבלי לפגוע בכל יתר התחימ

 24פת, לוודא כי כל דרכי הכניסה ו/או היציאה פתוחות כל משך העבודה הפעילות השוט
  שעות ביממה, לפנות כל מפגע או מכשול מיידית עם פניית המפקח ו/או נציג המזמין.

כל הפעולות הנ"ל שיבצע הקבלן כלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן 
  בנפרד.

נות הקבלן יחושב ההפרש בכמויות בין מודגש בזאת כי לצורך חשוב הכמויות בחשבו .11
מפות המדידה שאישר הקבלן לפני תחילת הביצוע ובין תכניות העדות שנמדדו על ידי 

 ואושרו על ידי המפקח לאחר ביצוע העבודה.  מוסמךמודד 

יחושבו בהתאם למדידה בפועל של ו/או מתקני ניקוז כמויות הבצוע למערכות תשתית  .12
 ה על ידי המפקח. המערכות לאחר ביצוע שאושר

מדיה ו תכניותכין על חשבונו, על גבי על הקבלן לה - תכניות לאחר ביצוע ומדידת הכמויות .13
ת אלו יסופקו תכניו(AS-MADE). (להלן "התכניות") תוכניות עדות לאחר ביצוע  מגנטית

למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הבצוע. הגשת תוכניות אלו 
נאי לקבלת העבודה על ידי המפקח. התוכניות תראינה את המיקום והמפלסים הינה ת

המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות 
נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם של כל 

כניות אלו תהיינה חתומות על וכו', הכל לשביעות רצון המפקח. ת ת, הצינורוהמערכות
על פי תכניות אלו יחושבו הכמויות לעבודות שבוצעו על ידי הקבלן. . מוסמךמודד ידי 

 בתכניות יופיעו גם כל התמרורים, כולל כינויים וסמלם.
  ולאכל העבודות המתוארות בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן, מחירן כלול בסעיפי החוזה 

 ישולם עבורן בנפרד. 
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  דרי תנועה זמנייםהס .14
  

לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא יהיה אחראי  על הקבלן .א
אחזקת דרכי גישה אל כל האיזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ולביצוע 

באמצעות אביזרים תיקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י  ההתארגנות
  ח וכל גוף מוסמך אחר.המפקח המקצועי, המפק

הכנת תכניות הסדרי התנועה, אישורן ברשויות ובמשטרת ישראל תבוצע ע"י הקבלן  .ב
 והכנת התכניות ואישורן הן חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן.  

ופרוקם עם השלמת העבודה,  , אחזקתם במצב תקיןהסדרי תנועההכנת התכניות, ביצוע  .ג
  .עבורם בנפרד י היחידה ולא ישולםמחירביכללו במכרז 

 התמרור ,אספקת כל אביזרי השילוטהסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר  .ד
כנדרש על   , כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים,ואביזרי בטיחות השוניםוהצביעה 

ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע הזמניים פי תכנית הסדרי התנועה 
הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי  .ביום ובלילה -העבודות 

שיונות יהרשויות וקבלת רמהקבלן ועל אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים 
באחריותו הבלעדית של הקבלן, על וזמתו והעבודה מהרשויות המתאימות ייעשו בי

בלן מתחייב חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הק
תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות הלהקפיד על קיום הסדרי 

המוסמכות ועל  ביצוע מדוייק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם 
מטעם המקצועי נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח 

  .המזמין
במסגרת הסדרי תנועה, הפעלת צוות אבטחה כולל עגלות חץ תקניות, צבע כמו כן נכללים 

זמני, מחיקת סימונים בכבישים, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי 
  הבטיחות וכו'.
 החוברת: סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי הערה חשובה

להצבה משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינ
  בהוצאתה המעודכנת, בעת הביצוע., בדרך

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  .ה
רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, 

התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים זה הקבלן. במקרה כללא כל זכות ערעור של 
  דמי ניהול. 12%בתוספת  החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי

  ע"ח הקבלן במסגרת הסדרי התנועה. בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים  .ו

הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים  .ז
זמתו ובאחריותו ויעשו ביי -ות העבודה מהרשויות המתאימות מהרשויות וקבלת רשיונ

ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג  על חשבונו בלבדוהבלעדית של הקבלן 
  שהוא.

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות  .ח
רישותיהן עפ"י רשיון העבודה, שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדוייק של כל ד

משטרת וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות 
  ישראל ו/או נציג המזמין.

עבודות, בחציה לרוחב, בשלבים. במקום בו לא ה תעשנהבמקומות בהם יתאפשר הדבר  .ט
כל  ,כל מקרהעבודות התשתית, אך ורק בלילות. ב נהבוצעתתתאפשר עבודה בשלבים, 

תשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על הקבלן, עבודות פעולה של 
  הרשות המקומית.מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה ו

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות  .י
יחולו על  -ה ת אשר ייגרמו לו בגין אלכתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפו

מועד סיום בכדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג או לדחיה  הקבלן ולא יהיה בהם
  העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם  .יא
הביצוע הקבלן לא תאם מראש את  םלתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

  עם הרשויות המוסמכות.

 - מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפותבאותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן  .יב
כל במידה ותידרש ע"י הרשויות הפעלת שוטרים בשכר, . עפ"י הרשיוןייעשה הדבר 

. לא תוכר להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י הקבלןו/או העקיפות ההוצאות הישירות 
שלום בגין תשלום זה ורואים את הקבלן כמי שחישב עלות זו במחירי כל תביעה לת

  היחידה השונים.
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יחולו על הזמניים בזמן הביצוע, כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה  . יג
  וישולמו במסגרת הסדרי תנועה.הקבלן 

כל עבודות השילוט והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים בכתב  .יד
  ויות.הכמ

  

 עבודה על פי המפרט הכללי:  
  

ההתייחסות בחלק ג' כאן היא למפרט הכללי של נתיבי  – 4עמוד ב"הבהרה" למרות האמור בסעיף 
כל נושא שאינו מובהר או מפורט במפרט המיוחד (מסמך זה), ישראל ולא של משרד הביטחון. 

  נתיבי ישראל בע"מ. סלילה וגישור של חברתלעבודות  רואים אותו כמוסבר במפרט הכללי
  

  הנ"ל.בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא להנחיות המפרט הכללי  
  

   צפות בהן/להורידןההנחיות הכלליות הנ"ל לא צורפו למכרז ואם אינן ברשותו של הקבלן ניתן ל
   המפרט הכללי. - , מידע לספקיםW.IROADS.CO.ILWWמאתר חברת נתיבי ישראל בכתובת 

  אופני המדידה המיוחדים, במידה ולא צוין אחרת, הם כמופיע בסוף כל פרק במפרט הנ"ל.
  

  ת הבדיקות תבוצע בהתאם למפורט במפרט הנ"ל.מערכ
  

במידה  .ולא לגרוע ממנועל הרשום במפרט הכללי  להוסיףכל המופיע במפרט מיוחד זה בא 
  פרט המיוחד.י בהירות לגבי הנוסח, קובע הנוסח המופיע במוקיימת א

ו/או בא  מרכז "מפקח" הכוונה לנציג המזמיןבכל מקום בו רשום במפרט זה ו/או בשאר מסמכי ה
      כוחו.

  
מודגש בזאת כי עבודות העפר, מצעים ואספלט יבוצעו בהתאם לדו"ח תכינת מבנה מיסעות 

המצורף למסמכי  25.11.2022 אינג' דודו דאהר מיום –שהוכן ע"י חברת אגסי רימון בע"מ 
 .)3(נספח  המכרז

  

 תלילת כבישים ורחבוס
  

  הכנה ופרוקעבודות 
  

הפסולת  קוסילופרוק מלא  כוללותכל עבודות הפרוק המופיעות בתת פרק זה : הערה כללית
את  . לא תשולם כל תוספת שהיא בגין עבודות הפרוק והסילוק ורואיםלמקום שפיכה מאושר

  הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות והציוד הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 
  

  עפרעבודות 

מילוי מובא: המילוי המובא יהיה מבורות שאילה בתחום מטמנות אפעה, במקומות שיסומנו על 
    ושרו על ידי המזמין.אידי נציגי המזמין. לא תורשה חפירה במקומות שלא י

  

  תמצעים ותשתיבודות ע

  ל המצעים יהיו מסוג א'.כ
  עובי השכבות בכבישים כמופיע בתכניות ובחתכים טיפוסיים. 

  

  אספלטבודות ע
  

ציפוי באת פני המצע  לאחר ביצוע המצע וע"פ אישור המפקח בכתב, ירסס הקבלן: ציפוי יסוד
  . כרשום בתכניות ובכתב הכמויותבשיעור  יסוד

  
  וסוג האספלט כמופיע בתכניות.עובי שכבות האספלט : ת בטון אספלט ושכב

   
  עבודות ניקוז  

  
מ'   130 -במסגרת העבודה על הקבלן לבצע מעביר מים ארגזי באורך כ :אור העבודהתי

ראה פרק קונסטרוקציה. –מבטון מזוין. תכניות ופרטי ביצוע 
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 תיאור המיזם  1

הוא אתר הטמנת הפסולת  א פעיל משנת ביות   הגדולתר אפעה  ישראל. האתר  במדינת  ר 

מ  2003 למעלה  מקומיו  50-ומשרת  פסולתרשויות  להטמנת  ומשמש  המדינה  מרחבי    ת 

כ )"ביתית"( בהיקף של  ליום 5500  -מעורבת  ע"י חברת אפעה ומופעל    מוחזקהאתר  .  טון 

  .סביבה ותות איכתשתי

 
 מפת התמצאות של המיזם : 11.מס'  איור

 

הפיז התכנון  לחברתמטלת  נמסרה  )  י  הנדסי  תכנון   קדההופ  דנוובי בע"מ    (1985ת.ה.ן 

 ות.אספלטי חדשות מיסעותשל המבנה  נתכימלאכת ת

חדש אשר יסתעף מכביש   פנימי  כביש  סלילת מובילה תכנון תחבורתי מפורט של  החברה  

 ון.קיים ויחצה את נחל אפעה מדרום לצפ טיי אספלפנימ

 

בינעי  רונית  דרך 

 258מס'  

 המתוכננת החצייה  ם  מיקו
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 מקורות מידע  1.1

 הם: חהדו שלת ה הנוכחידורהמהיבת בטרם כת לרשותנו דומעשדע מקורות המי

 ת.ה.ן   חברתע"י    והופק  אשרך, חתכים לרוחב(  רלאו  לחת  ,הי )תנוחקבצי תכנון פיז

 .(1985תכנון הנדסי )

 נסיוןקידוחי  ללוגים ש. 

  ולות התכנון.בין גב 05/10/2021 בתאריךסיור רגלי שנערך 

 מבנה הדוח  1.2

כבישים ל  מפורטבנה  מן  תכל  פדמוקתהליך    תמכומס  היגצמח  ה הנוכחית של הדורוהדהמ

על    לע   סתמךמ  רשא  החדשים ונשען  שפורטו  המידע   והביצוע  התכנון  ני אוגדמקורות 

 :םהבאי

 הדורה מ  ,6מס'  ספלטיות בינעירוניות, טיוטה  ות אמיסעת המבנה של  נחיות לתכינה

 מ.בהוצאת חברת נתיבי ישראל בע" 2003יוני 

 לעבודו הכללי  סלילההמפרט  ישראל,    ת  נתיבי  חברת  בהוצאת  מהדורה וגישור 

 ראל נכון להיום.כל העדכונים שהופצו ע"י חברת נתיבי ישו 2009מקורית ספטמבר 

   מסודולעב  ירדמש  -ביןמפרט סלילה  הועבה  2014  ץמרה  מהדור,  51'  ת   ה דוצאת 

 לבנייה.מכי החוזה ת לסטנדרטיזציה של מסמשרדי -הבין

 

 לנושאים הבאים:טנית רפחסות התיי מקדיש דוחמבנה ה

 הגיאומטרית. יאור ההתוויהת 

 חזויה.ניתוח התנועה ה 

  גמישותת עולמיס בנההמ עקרונות תכינתהצגת. 

 מורכבות ותהנדסיבעיות גיאוגה של צה. 

 חדשות.מיסעות הת הב שכבות הרכעיקב 

 י מיוחד.מפרט טכנ ת /לכותב מיוחדות יותחנה גודיא 
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   ומטרית אור ההתוויה הגיא י ת  2

 ע מדידה.תכנון החצייה על רקאת מראה  2.1יור מס' א

 
 תכנון חצייה על רקע מדידה: 2.1יור מס' א

 

 .חתך לאורך החצייה המתוכננת האמר 2.2ס' יור מא

 

 
 חתך לאורך החצייה המתוכננת : .22ציור מס' 
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מציהבורים  יהא נבחריםאים  רוחב  חתכי  התרש  גים  העפר  לצורך  עבודות  מסוג  מות 

 הנוכחי.  םזבמיהמתוכננות 

 
 303חתך רוחב 

 
 .  306חב רו חתך

 
 309חתך רוחב 
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 312חתך רוחב 

 

 בשיעורחתך הוה לכל רוחב גבחתכי הרוחב הן מילוי הן מקבלו ביטוי בעבודות העפר כפי ש

 מטר.  10.0-15.0

ר  מט  2.5ול ברוחב  מטר וש  7.0נתיבי ברוחב    כביש חד מסלול דומתוכנן כולל    יתנועת  חתך

 צד.בכל 
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 בסיסי מיפוי גיאולוגי   3

הע קרמפה  "פ  ע"ג  נמצא  האתר  אהגיאולוגית  הק  –לוביאלית  קע  עובי  סחף,  רקע אדמת 

 צרורות וחרסית זו מכילה חול טין    מ'. קרקע  10-20מגיע לעובי  ח האתר  האלוביאלית בשט

נים קרקע זו עשויה להכיל מרכיבים קרבונטים. סלעי השתית הצפויים סים משתיחרזה ב

 -  שמישא  פן. תצורתורת מישאש מגיל קמתחת שכבת הקרקע האלוביאלית שייכים לתצ

של    מערבי  ן פוהצ  ובחלק  חתירה  קמר  של  ירחמז  הדרום  באגף  ממחשופים  מוכרת

 וניתן   קמפן  צורהתה  גיל.  רחמז-ןפובצ  התצורה  חשופה  רותם  במישור.  רהחצ  אנטיקלינת

 :  פרטים לשני לחלקה

  הצפון  באגף.  אופייני  מצוק  יוצר   זה  פרט.  סלעים צורניים  בעיקרו  הבנוי  העיקרי  הצור  פרט

, קנומן  מגיל  אבנון   או  תמר  פרט  על  באי התאמה  מונח  הוא  חצרה  טיקלינתנא  של  מערבי

 '.מ 30-20 עוביו

  בנוי   הוא.  העיקרי   הצור  פרט  על  הבהתאמ   מונח  זה  פרט  -  הפוספטית  הסדרה  טרפ

  של  דקות  ושכבות  גיר ,  חרסית,  פורצלניט,  פוספטי  קרטון,  פוספוריט  של שכבות   מחילופין

  .בקמרים ספורים למטרים ועד יםבקער' מ 40 -מ הפרט עובי. צור

  

 

 ון ערד(פרויקט )גילישל אזור ה 001:500ת בקנ"מ מפה גיאולוגי -3.1איור 
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 סמייםסיכונים סי

)להסתברות של   0.08g, תאוצת הקרקע המרבית החזויה באתר הינה  413על פי ת"י   .א

 שנה( 50-ב 10%

מסוג   .ב באתר  השתית  לעיל,  המפורטת  הגיאוטכנית  היחידה  למרכיבי   Dבהתאם 

 (413)בהתאם להגדרות ת"י 

הגיאולוגי(, אין בקרבת ון  על פי מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים )של המכ .ג

 האתר העתקים פעילים או חשודים כפעילים

גיליון דרום )המכון הגיאולוגי   –לפי מפת האזורים בהם קיים פוטנציאל התנזלות   .ד

 רגישות זניחה להתנזלות הקרקע.  –(, האתר מסווג בדרגה 'ה' 2008לישראל, דצמבר 
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 עבדה ה ובמ ד ש ב   חקירה גיאוטכנית  4

 ה יר ק ח הבי  רכי מ  4.1

ות עקבו ברשתאפת הסיודהנהן הנותיתכוהבנת  י הקרקעות במרחב הגיאוטכני וסוג  סתירפ

ייעודית    ועביצ בדיקות  כללה  .עותמיס  נהמבתכן    יכרולצפרוגרמת   יחת דק  הפרוגרמה 

בוצעו    .מטר  15.0עד    מקלעו  סיוןנ  קידוחי הקדיחה  החדרומס  שדהבדיקות  במהלך  ה ג 

 .קעופרים משכבות הקרים מוניטלו מדגמ לסיםפמ במספר( SPTתיקנית )

 וס.מציגה את נתוני קידוחי הביס 4.1טבלה מס' 
 
 

 הביסוס קידוחי נתוני -14.' מס טבלה

  עומק קוד 

 [ ]מ'

קואורדינטה  

 Yמשוערת 

ינטה  קואורד

 Xרת שועמ

 מיקום ביצוע 

KB-1 15.0

10.5 

 יםמילוי קי  פני סוללת 219454 560818

KB-2 10.5

4 

 קיים ילויפני סוללת מ 219450 560775

KB-3 10.5 560731 219428 קרקעית נחל אפעה 

KB-4 15.0 560675 219395  קייםפני סוללת מילוי 

KB-5 15.0 560661 219549  קייםפני סוללת מילוי 

 

 מציגה את נתוני קידוחי המבנה. 4.2טבלה מס' 
 
 

 המבנה קידוחי ינתונ -24.' מס טבלה

קואורדינטה   מ'[] עומק קוד 

 Yמשוערת 

טה  רדינקואו

 Xמשוערת 

 צוע ם בימיקו

KM-1 1.0 560630 219394 םיעה קיינתיב נס 

KM-2 1.0 560595 220087 נתיב נסיעה קיים 

KM-3 1.0 560408 220283 םיעה קיינתיב נס 
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 מדידה.קע רה על רהחקיסימון נקודות  הראמ הבא האיור

 

 
 לאורך החצייה המתוכננת  חיםסימון סכמטי של הקידו :14. מס' איור

 

 מטר 10מייצג קידוח נסיון לעומק משולש 

 ס"מ. 100מק מייצג קידוח מבנה בתחום מבנה כביש קיים לעוריבוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB-1 

KB-2 

KB-3 

KB-4 

KB-5 

KM-1 
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 תר בא   ת ו רקע אור הק י ת  4.2

ודות  קנב  לותגשה  יכפ  קרקעמילוי/  ה  ות של שכב  תיאור ויזואלי  ים מביא  רים הבאיםוהאי

 .רהיקחה

 
 

 ודות החקירה בנק  לותגהשכפי  קרקעמילוי/ה לי של שכבותאזווי  רותיא -2.4מס'  יורא

 

בשטכאמור קיימות,  זו  לחלופה  בהתאם  המתקן  להקמת  המיועד  תוצר  ח  של  י  ערמות 

וכרייה מ)"ט  חציבה  כ  וערם"(פל  חופשית   מ'  20-25  -בעובי  בשפיכה  באתר  הונחו  אשר 

 20-30  -מ  ר לפני יותרבאת  "ל הונחקיימים, המילוי הנה  . בהתאם לנתוניםות שונותובתקופ

חופ בשפיכה  והידשנה  בקרה  הידוק  ללא  של   וק.שית,  חציבה  תוצרי  כולל  הקיים  המילוי 

 ך.חוואר רוללת בעיקר . השכבה הנ"ל כקרקע מקומית

 .הינה חול חרסיתי השתית הטבעית מתחת לשכבות המילוי

פיעו הו  לא  יםרקעיק  -מים תת,  כמו כן  .בניין  תפסול  השבוצעו לא אותר  הרינקודות החקב

 הנסיון. קידוחיב
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 SPT -נית חדרה תק בדיקות ה  4.3

תק  4.3'  מס   טבלה החדרה  בדיקות  תוצאות  את  הקינמרכזת  בשכבות  שבוצעו  רקע ת 

מ  תוצאו. התותהשונ מוט הברזל  חדירת  לצורך  הנספר   15  -מייצגות את מספר ההקשות 

 ס"מ. 45ועד 

 

 ת רה תקנידהח קותות בדי צאתו -34.טבלה מס' 

ד  קו
 חדוקי

מפלס בדיקה 
   ל הקרקעהסתכלותי שתיאור  התחלתי

  מספר הקשות
 ר ספנ

   ]מטר[  
KB-1 1.5 11 חוואר -מילוי 

 8 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 3.0

 43 אבן גיר וצור  י אר  עם שברחוו-מילוי 4.5

 20 אבן גיר וצור  י שבריתי חול חרס-מילוי 6.0

 20 אבן גיר וצור  י רבש חול חרסיתי -וימיל 7.5

 16 אבן גיר וצור  י שברחול חרסיתי -מילוי 9.0

 25 אבן גיר וצור  י שברחול חרסיתי -מילוי 10.5

KB-2 1.5 11 חוואר -מילוי 

 11 חוואר -וימיל 3.0

 8 חוואר -מילוי 4.5

 14 ר יר וצואבן ג י אר  עם שברחוו-מילוי 6.0

 11 תי ר חרסיוואח -מילוי 7.5

 11 חוואר חרסיתי  -וימיל 9.0

 11 חוואר חרסיתי  -מילוי 10.5

KB-3 1.5 36 תי חול חרסי -בעיתע טקרק 

 48 תי ל חרסיחו  -קרקע טבעית 3.0

 40 תי יחול חרס  -קרקע טבעית 4.5

 30 תי חול חרסי -קרקע טבעית 6.0

 34 תי יחול חרס  -קרקע טבעית 7.5

 21 י תחול חרסי -קרקע טבעית 9.0

 33 תי ל חרסיחו  -עיתבע טקרק 10.5

KB-4 1.5 8 וצור אבן גיר   יאר  עם שבר חוו -מילוי 

 10 וצור אבן גיר   יאר  עם שבר חוו -מילוי 3.0

 29 גיר וצור  בן א  יאר  עם שבר חוו -מילוי 4.5

 9 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 6.0

 35 וצור  גיר בן א  יאר  עם שבר חוו -מילוי 7.5

 46 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר וחו  -מילוי 9.0

 39 גיר וצור  בן א  יאר  עם שבר חוו -מילוי 10.5

 32 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 12.0

 38 אבן גיר וצור   ישבר   עם  אר חוו -מילוי 13.5

 36 ור אבן גיר וצ   יאר  עם שבר חוו -מילוי 15.0

    

KB-5 1.5 40 ור ר וצ אבן גי   ישבר   עם  אר חוו -ילו מי 
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ד  קו
 חדוקי

מפלס בדיקה 
   ל הקרקעהסתכלותי שתיאור  התחלתי

  מספר הקשות
 ר ספנ

   ]מטר[  

 11 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 3.0

 17 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -וימיל 4.5

 24 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -ילו מי 6.0

 59 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 7.5

 14 אבן גיר וצור   ים שבר אר  עחוו -מילוי 9.0

 16 גיר וצור  בן א  יר אר  עם שבחוו -ימילו  10.5

 16 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 12.0

 24 אבן גיר וצור   יאר  עם שבר חוו -מילוי 13.5

 25 ר יר וצואבן ג   יאר  עם שבר חוו -מילוי 15.0
 

 ונים.קידוחים הששות שהתקבל בפר ההקראה את מסמ 4.3 איור מס'

 

 
 תקנית חדרהבדיקות הנספר ב  קשותפר הסמ -.34איור מס' 
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איור   משלים  ערמציג    4.3מס'  באופן  מת"את  מחושבים  כי  פי  ק  ההחדרה על  מבחן 

חישוב האמפירי  התיקנית.  הנוסחה  באמצעות  נעשה  זה  בציור  המת"ק  המקומית ערכי  ת 

 הבאה:

Log)CBR) = -5.13 + 6.55 ×]LOG ( SPT) [-0.26 

 

 ר:כאש

-SPT ין מספר ההקשות הנדרשות לב  "מ(מ  300  מ )לאמורדירה במ"הח  מק היחס בין עו  הוא  

 ו. לחדירה ז SPT -כשיר הבמ

-CBR א ערך המת"ק המחושב בוה- .% 

 

 
 חדרה תקניתערכי מת"ק שדה מחושבים מתוך בדיקות ה -.44איור מס' 
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 ית פש ה חו חני סומך ותפיח , מב ירוג ד ות בדיק  4.4

הב מסהטבלה  ת  כמתאה  בדיאת  מעוצאות  עיביונדקטיא  הדבקות  שבוצעו  ים גממדל  ת 

 .רים משכבות הקרקעמופ

 ביות ת אינדקטיקוי אות בדתוצ -3.4טבלה מס' 

 חול חרסיתי חוואר סוג הבדיקה

 31% 84-97% 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 26-35% 38-42% נזילות ולגב

 10-16% 16-22% אינדקס פלסטיות 

 A-7-6(CL) A-2-6 רומהחסיווג 

 --- 10-60% פשית ה חויחתפ

 --- 58-82% ת קרבונטיםולתכ

 

 ות מילוי סולל   תכנון  5

 נתוני תכנון  5.1

 מטר  10.0-15.0  גובהכוללות בניית סוללת מילוי ב  ייההחצך  אורעבודות העפר המתוכננות ל

שמוצג   306החתך הקריטי הינו חתך    . (יאופק)  2.5:(אנכי)1הינו  שיפוע צידי מתוכנן  כאשר  

 ר הבא:ובאי

 

 
 מטר 15.0  גובה המילוי, 306חתך רוחב 
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בניית   בבקרה  ייעשה  העפרסוללת  לצורך  מהודק  מקומי  בחומר  בדיקות   .שימוש  מתוך 

בהתאם   יועד לשמש בתור חומר מילוי מסווגמחומר מקומי חפור  כיאינדיקטיביות התקבל 

בעל  לפי שיטת המיון האחידה( עם אינדקס    CL)או    A-7-6-כ  AASHTOלשיטת המיון של  

  .95%-כ #200ואחוז עובר נפה  40%-ל כגבול נזילות בשיעור ש

נעשה שימוש   העפראת חומרי סוללת    המאפייניםם  יהפרמטרים הגיאוטכני  קביעתלצורך  

ישראל  במדריך תכנון  שמופיעיםמומלצים  בפרמטרים   תכנונ   -רכבת  לתכינת  "הנחיות  יות 

התחת ומדרונותהמבנה  הגנה  שדה,  חקירות  ב':  חלק  ברזל,  מסילות  של  והעליון  ", ון 

ע2018אוקטובר  מהדורה   בתור  ,  המסווג  חומר  נA-7-6בור  הקרקע,  שכבות  עבור  לקחו . 

 .(A-2-6הפרמטרים המתאימים לחול חרסיתי )

 

 

מדריך  מתוך  טיפוסיות של קרקעות מהודקות להערכת יציבות מדרונותתכונות  -5.1מס'  להטב

 רכבת ישראל תכנון של

 

מס'   פרמטרי החוזק התכנוניים של  מ  5.2טבלה   יהמילוחומר  ו הקרקע הטבעית  ציגה את 

  בסוללה המתוכננת.

    קרקע הטבעית וחומרי המילוישל ה רמטרי חוזק פ -5.2טבלה מס' 

פנימי   זווית חיכוך  שכבה יאור ת
 יביתאפקט

קוהזיה  
 אפקטיבית

 משקל מרחבי 

 [מ"ק/ גרם]קילו פסקל[ -]קילו ]מעלות[ 

 1600 10 25 חוואר -הסוללה ףגובחומר מילוי 

 1800 0 33   חול חרסיתי -יתטבעקרקע יסוד 
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 ניתוח  5.2

בוצ היציבות  תכנת  חישובי  באמצעות  יציבות    SLIDE 2Dעו  חישוב  של  המבצעת  גבולי 

בשיטת   הניתוח  נעשה  הנדון  במקרה  עבור    .Bishopהרס.  בוצעו  מצבי שהחישובים  ני 

 עמיסה: 

רביטציוני ועומס שירות. עומס השירות מס גהלוקחת בחשבון עו  –עמיסה סטטית   .א

 ק"נ/מ"ר. 20כעומס מפורס אחיד של  הופעל

דינמית   .ב את  הל–עמיסה  בחשבון  ת"י  וקחת  פי  על  האדמה.  רעידת  , 413עומס 

המקסימליתאוצ הקרקע  )ת  של  PGAת  )בהסתברות  באתר  הצפויה   50  -ב  10%( 

הינה   בוצע0.08gשנה(  היציבות  ניתוח  פסו  .  גישה  אשר טס-דובאמצעות  טית 

באמצעות כח גוף הפועל במרכז המסה   לוקחת בחשבון את עומס רעידת האדמה

 הכושל. של הגוף

ת"י   לדרישות  הבי5.2.3.3סעיף    940בהתאם  מקדם  סוללה הטחון  ,  מדרון  לתכנון  נדרש 

 .1.5)במצב סטטי( הינו 

פקוד הסוללה עבור מצב רעידת אדמה, אין ערך מוגדר עבור מקדם הביטחון. באופן כללי, ת 

הפרויקט  לצורך  הרעידה.  עקב  בה  המתפתחות  בדפורמציות  תלוי  אדמה  רעידת  לאחר 

 (.כבת ישראלע"י רומלץ כפי שמבמצב רעידת אדמה ) 1.2הנוכחי, אומץ מקדם ביטחון של 
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 תוצאות הניתוח  5.3

ניתן לראות כיסטטיהעמסה  הניתוח עבור מצב    פלטמציג    האיור הבא  מקדם הביטחון  . 

 קרי, עומד בדרישת הסף. .2.0 הינוסה סטטית יעמ תחת יס למשטח הכשל הקריטהמיוח

 
 

של  כא אופקית  תאוצה  הופעלה  ל  0.08gשר  המומלץ  לערך  ת"י  בהתאם  תקבל ה  413פי 

תכנון עומד בדרישת הזה    . גם במקרהילמשטח הכשל הקריט  המיוחס  1.61מקדם ביטחון  

 סף.ה
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 לסוללה   הנחיות ביצוע  5.4

 בבסיס הסוללה השתית  הכנת   5.4.1

 על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:

ועש  )הסרתחישוף   .א וששיחים  העפר  בים  רצועת   העליונה(כבת  רוחב  לכל  ייעשה 

מינימלילהסלילה   לקרקע    20של    עומק  להגעה  עד  מעשבים,   בעיתטס"מ  נקייה 

 וכל גורם זר. שורשים, פסולת

בעיבוד   .ב טבעית  חישושתית  מ  והידוקה  ףתחתית  צפיפות  נדרשת לדרגת  ינימאלית 

להנחיות   ביןבהתאם  לע  -מפרט  מס'    ותודבמשרדי  , 2014, מהדורה מרץ  51סלילה 

 .51.04.14סעיף מס' 

 ע צידי שיפו  5.4.2

טר  מ  5.0  ד גובהעי, לא שכבת חיפוי(  דרון הנדס)מוי חופשיים  ילצידי של מדרונות מ  פועשי

מטר תבוצע   5.0  -וה מהם גובה המילוי גבנון  בקטעי תכ  (.יאופק) 2.5  : (כיאנ)1  -ת מלא יפח

. המטרה מטר  1.5-2.0  מינימום  הברמה יהיה  רוחבמטר מילוי.    5.0ל  כ  (יתף אופקברמה )כת

 זיה.רון ובכך לצמצם נזקי אירודעל פני המהינה הקטנת מהירות הזרימה של המים 

 ר ומר מילוי מאוש ח  5.4.3

אשר יעמוד    חפור כביש חדש יהיה חומר מקומי  פלס תחתית מבנה  במושר  לוי מאומר מיח

 בדרישות הבאות:

 45%ת מקסימום לוגבול נזי •

 16%מקסימום אינדקס פלסטיות  •

 60%ת מקסימום תפיחה חופשי •

 

פיזור  בי  ) עו  באמצעות מכבש רגלי כבשויהודק  ס"מ    20-50ר בשכבות בעובי  זויפ  רמהחו

 .(ייעודי יסויייקבע בהתאם לתוצאות קטע נשל השכבות פי סו

מ  צפיפותדרגת   תפחת  לא  הידוק  הפמהצפי  92%  -לאחר  חמשה בתחום    .יתמקסימלות 

תחתוני ההמטרים  יהיהם  מכב   ידוק  מעברי  מספר  אחר  )מעקב  רגיל  אם בהת  (שהידוק 

ייעודילת ניסוי  יבוצע בבקרה המ,  בהמשך  .וצאות קטע  ילוי עד תחתית מבנה כביש חדש 

 מלאה.
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 ס מעביר מים תכנון ביסו הנחיות ל  6

 .כקופסת בטון קשיחהן יתוכנם עביר המימ .א

קיד .ב באזורעל סמך ממצאי  בוצע  הניסיון אשר  כי חתך   וחי  עולה  המעבר המתוכנן 

  יתי.חרסמחול הקרקע מורכב 

  .מס"40יסוס המעביר יעשה על החלפת קרקע בעובי ב .ג

העובי הסופי של החלפת הקרקע ייקבע   שתית החפירה תיבחן ע"י מהנדס הביסוס. .ד

 לתנאי הקרקע בפועל. עליון בהתאםלך הפיקוח הבמה

ייקבעו להמידות האופקיות ש .ה פי עקרון התפשטות מאמצים של ל החלפת הקרקע 

 להחלפת הקרקע.נה בתחתית החפירה דדימ. המידות ת1:1

לתכנ .ו בעומק  יש  שן  למעביר  1ן  מתחת  התחתרות  מניעת  לצורך  לפחות  השן   .מ' 

 .תתוכנן בכניסה בצד המעלי של המעביר )איפה שהמים נכנסים(

יו .ז המצע  א'.  סוג  ממצע  תבוצע  הקרקע  של  החלפת  בשכבות  וי   20נח  הודק ס"מ 

של   המקס  98%לצפיפות  היחסית  החמהצפיפות  של  לפי  ימלית   Modifiedומר 

AASHTO 

באמצע .ח יבוצע  המעבירים  קירות  מאחורי  החוזר  חפור  חומרות  המילוי   . מקומי 

ס"מ ויהודק לצפיפות היחסית שלא   20יונח בשכבות בעובי המקסימאלי של    המילוי

 Modifiedמוין ע"פ שיטת "המרבית של חומר מ  יחסיתה  מהצפיפות  92%  -יפחת מ

AASHTO." 

פיקו .ט תחת  יבוצעו  הקרקע  החלפת  עבודות  של כל  מלאה  ובקרה  צמוד  הנדסי  ח 

 .מעבדה מוסמכת

 .1המעבר נתונים בטבלה  לתכנוןמטרים הפר .י
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 .מעביר המיםלתכנון ה. פרמטרים 1טבלה 

 הערות  פרמטר 

 המים קירות מעביר  של המילוי בגב 16 [kN/m3משקל מרחבי ]

  0.35 ם לחץ עפר צידי אקטיבימקד

  0.53 מקדם לחץ עפר במנוחה 

  2.5 [kg/cm2]מאמץ מגע מותר 

 1.5 [kg/cm3מקדם ספרת מצע ]
  0.6  –  0.4ור החלפת קרקע בעובי של  עב

 טר. מ

  0.35 מקדם חיכוך 

 

 חושב ללא מקדם ביטחון.  3מקדם לחץ העפר הפסיבי הנתון בטבלה  •

חומקד • העפר  לחץ  תחת  מי  האקטיבי הנשבו  בצד  אופקיים  קרקע  פני  של  חה 

מתחת לקיר, יש לחשב את מקדמי לחץ והפסיבי. במידה ומבצעים חפירה מעל או  

 ב למשל(.מהשיטות המקובלות )קולומהעפר באחת 
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 נה מיסעה חדשה תכן מב  7

   יתוח התנועה החזויהנ  7.1

ניתוח ות.  ת חדשנת המבנה של מיסעוון קלט בסיסי בתכיינים מהווים נתתנועה אמי  ונתנ

ידניות שב על ספירות תנועה   י חברת א.ג. סקרים בע"מ ע"  וצעועוצמת התנועה מתבסס 

 בערב. 8בבוקר עד  6ת ח שעובטוו 19/01/2021תאריך ב

 בחשבון:התכנון שנלקחו חות ת הנן מפורטולהל

 .בדבל משאיותו כ"ר פרטייםת א תנועוהה חזויהה נועהת סוג .א

ל)  משאיות  150  יהתעש  לאזורנסות  נכ  עבודהום  יכל  ב .ב ערך  משאיות   300  -שווה 

 לשני הכיוונים(

 ה.שנ 20נו יהופק תכנוני א .ג

ך ובכ  מיםי  300הוא  הלך שנה אחת  במ  הילמתקיימת תנועה פעמספר הימים בהם   .ד

 הלך תקופת השירות.במ 900,000 -מסתכם ב מסותההע שמספר קבלמת

עבור  .ה מותר  כולל  מהסוג  משקל  אחד  נקבכל  עים  פי  ע  המשרל   נהל מי  בורה,תחד 

התנ אגף  מס'    ,בכרועה,  מתאריך  )  314תקנה  מס25/10/2015א(   .19553915"ד  , 

 :כל סרןל והמשקל המופעל עשאית במ םירנצורת הסהטבלה הבאה מציגה את ת

 

 סרנים ד מהמופעל על כל אחומשקל של המשאיות  ם סרני תצורת -1.4בלה מס' ט

משקל כולל  ם משאית דג
 ]טון[ותר, מ

 םיסרנ 3ור בעל רג םסרני 4על ברכב מנועי 

סרן קדמי   

סרן  " מסוג

ד גלגל  יחי

 " בודד

סרן אמצעי 

סוג סרן מ

יחיד דו  

 גלגל 

אחורי ן סר

רן  ס"מסוג 

  דו לכפו

 " גלגל

קדמי  סרן

סרן  " גוסמ

יחיד גלגל  

 בודד

סרן אחורי 

סרן  "מסוג 

גלגל   לכפו

 בודד

 

57 8 9 16 8 16 

של בעומס  ד דו גלגל  יחיתכנוני ) סרן  רן  של ס  תטיוקוויוולנאתנועות  סה"כ  ישוב  ח .ו

 .יוןמיל 7.0מניב  Flex-designבאמצעות תוכנת  (טון 8.2

 .יחכהנובמקרה  לא רלוונטי -דול שנתימקדם גי .ז

 

 

משפיעים  נתוני   כתנועה  עובי  על  ישיר  אספלבאופן  שגורם ובע  הכרחי  ולכן  מתוכנן  טי 

 טו לעיל.רוהתנועה שפנחות את ה יאשר ודהמטעם מזמין העבי מקצוע
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 ת ו יש גמ ת  יסעו נה למ תכינת המב נות  עקרו  7.2

 יסעה ות המ כב שכב בי והר ביעת עוק  7.2.1

הרה .א כל  אשעובי  של  המיסוני  )אספלט,  מבנה  אס  ומצע  מאגו"עה  ית'וג  קבל ( 

 קב אוזן.' יעפוה ע"י פרשפותח Flex Designנה כבאמצעות התו

 .ס"מ 15 -מ יקטן לאאגו"מ בי שכבות וע .ב

 .ס"מ 20 -ן מצע סוג א' לא יקטכבות משעובי  .ג

שכבו .ד נקבע  ספלהאת  עובי  קריפלט  ההתעייפרטי  מתקיון  לפיו   של  Minerבל  ות 

  .שנה 20תכנוני של  עבור אופק 1.0 ימום קסמ

ת נחיו, ה6  הך "טיוטתוך המסממ   5.1ים מס'  עה בהתאם לתרשסישכבות המ  בכרה .ה

 ." 2003רה יוני דוהות, מעירוניות בינספלטית המבנה של מסעות אינכלת

הנד  עובי .ו בההאספלט  ייקבע  מס'  לתרם  תארש  מתוך  5.3שים   6ה  "טיוט  להלן 

 ". 2003 יונירה הדוות, מעירונילטיות בינמסעות אספ שלינת המבנה כהנחיות לת

א .ז יהיה  המיסעה  לכלמבנה  ה  רוחב  חיד  בנתיבי  להנסיעה  עבור הנדרש    עוביתאם 

 הנתיב הקריטי.

 

 יסוד   ות קע רק   -מת"ק תכנוני   ביעת ק  7.2.2

זק הטבעי ( מייצגות את החוVTף גזירה )כנו מ( אSPTיקנית )ת שדה מסוג החדרה תדיקוב

בעונ  של ההקרקעות  בוצעו  בה  תמ  מת"ק מסוג    מעבדהקות  בדידיקות.  בה    סבולת ערכת 

 .עיבודר קעות לאחזק הקרייצגות את חומ קליפוריה מלאה

לכך מופנית  לב הקורא  לש  תשומת  העיבוד תקפה  לאכשפעולת  חר חישוף בות העליונות 

בלבד  ס"  20-60) בשכלמ(  מייצג  כבומר  המעבדתי  המת"ק  אלו  הקרקע ות  חוזק  את 

גדוליעוב  המעובדת. מת"קמקים  יותר  ה  ם  למעתכנוני  מוא  הרוויה   לאחר  טבעיק  "תשה 

 מים.י 4למשך 

 דתיים כדלקמן:ים סבירים ומילאמץ ערכים תכנוניהוחלט מצאים מוד המלאחר לי

  4.0%ל ש ורי בשיעונמת"ק תכנ יג ע"יוצמבתנאי עיבוד מבוקרים סלע חוואר 
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 הנדסיים גיאו   גרים את  7.2.3

הב צפוימיזם  התמודדותנוכחי  שקיעות סוגיה  עם    ה  מיתון  והיא  מיוחדת  גיאוהנדסית 

  .309+310ובהמשך לחתכים  304+305חתכים סוגיה זו רלוונטית ל .וח הארוךולט

מתוכ מכננאמור  מבנה  של  סלילה  ע"ג  ת  תוצריסעה  של  וכרייהערמות  חציבה  )"טפל   י 

 םבהתא.  אשר הונחו באתר בשפיכה חופשית ובתקופות שונות  'מ  20-25  -בעובי כ  ערם"(מו

מ יותר  לפני  באתר  הונח  הנ"ל  המילוי  הקיימים,  חופ  20-30  -לנתונים  בשפיכה  שית, שנה 

  ידוק.בקרה והללא הידוק 

תחת  קומיים מויצירת חללים מהמילוי  מהצטופפות עתידית של חומר    יקרי הואשש העהח

תרחהמיסלמבנה   המתוכנן.  היש  עה  משמעותו  וכזה  ליצירחלשה  מכניזם  התפתחות ת 

 לכיוון מעלה. המלמט סדקים

ר שכבות המילוי והתקנתו מחדש באופן מבוק  מובן לקורא שפירוקבשל עובי המילוי הרב  

אדיריכלכליה משאבים  מצריכ על   םים  הגנה  פעולות  נקיטת  על  ממליץ  הדוח  כותב  ולכן 

 מפורט להלן:כמבנה המיסעה החדש 

מילוחפיר .א מינוס  ת  מפלס  עד  קיים  ח  2.0י  כביש  מבנה  מתחתית  ירום עו   דשמטר 

 .החומר בצד

 .ויות גדולות של מיםי בתחתית חפירה בכמאת פני המילו הרטבת .ב

טון   12מכבש כבד )מעבר= הלוך חזור( במשקל  מעברי    12עות  הידוק באמצ  יצועב .ג

 וויברציה. וך הפעלתת

 .אחר הידוקביצוע בדיקות צפיפות ל .ד

 FWD -מכשיר ה באמצעותאגני שקיעות  ביצוע מדידת .ה

 קילו  30עור  כיוונים בשיבחוזק קריעה זהה בשני ה  יד לשריוןריאוגרשתות גפרישת   .ו

בוני זהה  מקסימלי  ובעיבור  מ"א  הטון/  בשיעור  כישני  סופית החלטה  .  10%וונים 

 תינתן במעמד פיקוח עליון.

 רה מלאהדוקן בבקס"מ והי 20 פור בשכבות בעוביחהחזרת חומר  .ז

 י בתחתית מבנה  נ מת"ק תכנו קביעת   7.2.4

סוד קע היי של קרנוהתכנו בהכרח שווה ערך למת"ק  התכנוני בתחתית מבנה אינ  "קמתה

תך ה, חגבומילוי    )חפירה, מילוי נמוך,ננות  תלוי בסוג עבודות העפר המתוכוהוא    יתהמקומ

גון: יישום חציץ לות בנושאים כלטות המתקבחתך( ובהחומילוי באותו    משולב של חפירה

 יישום שכבת חיזוק(.  י, יישום החלפת קרקע,קאנכי/ אופ

ר כי מתוכנן חתך  ן לומתניילה חדשה  של סל, בהיבט  בהרוחהתכנון המופיע בחתכי  פי  על  

  .מילוי גבוהע"ג מבנה המיסעה יסלל  לפיו עקרוני בודד
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חומר מילוי  וני של  תכנעל מת"ק  יווי  במקרה העכשסס  המיסעה יתבון מבנה  נתכאי לכך  

 מהודק.

 כן ות ת המלצ  7.3

 -הדגשים

 ו"מ.אג א שכבתלל לסלול מיסעות ומלץמ הסיווג התנועתי של הכבישיםלאור  .א

ת ניורטת פנחיוד. הבלב  במיזםמציגים את הרכב מיסעות חדשות  הסעיפים הבאים   .ב

אופ הטיבנושא  בקרקען  מ  פול  ועל  ש  יבט בהית  קוריסוד  עיבוד  ל ש  היבטבומק 

קרקע    ביצוע חומר החלפת  וסוג  החלפה  המילה  )עומק  בפרק   תמובאו  ם(מתאיוי 

 האחרון של הדוח.

 חדש   ש כבי   ה נ ב מ  7.3.1

 וג שכבהס עובי, ]ס"מ[ יב רכמ

 PG70-10מן וביטוא'  סוג מיטדולו/גס גיר גרגטא מ"מ עם 19א"צ ת 5 מבנה מיסעה

 PG68-10ן טומא' וביסוג  ומיטולד/עם אגרגט גס גירמ"מ  19 תא"צ 5

 PG68-10יטומן ג א' ובוס יטדולומ/רגט גס גירמ"מ עם אג 19תא"צ  5

 שכבות  תיבשמהודק  סוג א'מצע  40

 נה כביש מבעובי  55

אופן טיפול  
בתחתית בשתית 

 חפירה

--- 
 יוחדט טכני מבהתאם למפר 

 

 מבנה שול חדש  7.3.2

 וג שכבהס עובי, ]ס"מ[ רכיב מ

 PG70-10ן מיטוובסוג א'  דולומיט/ס גירג  גרגטא מ"מ עם 19א"צ ת 5 שולמבנה 

 מהודק  צע סוג א'מ 20

 מהודק  מצע סוג א' 30

 נה כביש מבעובי  55

ן טיפול  אופ
תית בתחשתית ב

 חפירה

--- 
 בהתאם למפרט טכני מיוחד
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 ד מיוח   מפרט טכני   ת / לכותב   וחדות מי נחיות  ה  7.4

טכנה נוענחיות  אלו  מיוחדות  ביןד  את  ולהדגיש  להשלים  דויות  מפרט  משרדי   -רישות 

מס'    ותודבלע מ51סלילה  מרץ  ,  הבין  2014הדורה  הוועדה  ת משרדי  -בהוצאת 

 לבנייה.יה של מסמכי זצלסטנדרטי

הה יוטמעו סעיפים  המ  באים  הטכני  שבמפרט  המכרז.  יוחד  סופל  המכרז גרסה  של  ית 

 הדוח לפני הפצתו למזמין.של כותב  שורואיה תועבר לבדיק

ית חתמפלס ת  ביןל  שוףית חיס תחתפלמ  בין  גבהיםרש  פהדר כוגמ   מילוי  כימן הראוי לציין  

 (.א'מצע סוג שכבות  בנה כביש )תחתיתמ

 ביש רך של הכ רצועת הד   חישוף בתחום  7.4.1

ועש  )הסרתחישוף  ה .א וששיחים  העפר  בים  רצועת   העליונה(כבת  רוחב  לכל  ייעשה 

מינימליהסלילה   לקרקע    20של    לעומק  להגעה  עד  מ  בעיתטס"מ  עשבים, נקייה 

 וכל גורם זר. שורשים, פסולת

 החפירה. י ובכל אזורילואזורי המי בכלתקף החישוף  .ב

ירה יש צורך עדים לעקהמיועצים  לרבות  חיה כלשהי  מת צמכל המקומות בהם קייב .ג

 קע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.לקבלת קר עד חישוףלהעמיק את ה

בבב .ד יתחיל  לא  הקבלן  מקרה,  עעצוע  יכל  באופבודות  שהוגדרו  לפני  ברור פר  ן 

 בכל האתר.רצועת הדרך  ותלן את גבולהקבטעם באמצעות מודד מ

 ויסולק מהאתר.ות הדרך ת זכרצוע  לתחום זמני מחוץ באופןחומר החישוף ייערם  .ה

 

 עשבים   מר קוטל ריסוס בחו  7.4.2

יקה עשביםבלן  קוטל  חומר  ושבי  רסס  מדרכות  כולל  לסלילה  המיועדים   ליבשטחים 

בין תחתית    בהיםג ה  ר וגם בקטעים בהם הפרשמט  1.0  -ה רדודה מי חפירעניים בקטפאו

 .מטר 1.5 -עים הוא קטן מתחתית מצ עדחישוף ו

מר הכימי את החו  ולהתאים להם  רצועת זכות הדרךבתחום  ים  על הקבלן לאתר את העשב

זו ע"י   ודהעב. הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה להמתאים לאותה צמחיה  הקוטל

 המוסמכות.שויות רה

 .לפני הידוקהשורה, אך ייונה, לאחר פיזורה והתחת צעיבוצע מעל פני שכבת המהריסוס 

 



 מפורט   ותמבנה מיסע  תכן   דוח

 עהנחל אפציית  ח  -עהמטמנות אפ

 1מהדורה מס'  

 
 

29 

 

 ורית ע יסוד מק וד קרק עיב  7.4.3

ההעופ .א לקבלת  לת  מכוונת  מ  תצפיפוידוק  וצפיפות  כמינימלית  נדרש קסימלית 

, 51מס'  ילה  רדי לעבודות סלמש-ביןמפרט  )הידוק מבוקר( של    51.04/05בטבלה מס'  

 .2014הדורה מרץ מ

 .ילההסלפעולת העיבוד תקפה לכל אזורי  .ב

, הרטבה והידוק ת הבאות: חרישה ותיחוחע הפעולוכולל ביצו  ס"מ  20ק  מוד לעועיב .ג

שעואמצב שכבה  לקבלת  עד  כבד  מכבש  של  מעברים  כבוס  20בייה  עות  שה "מ 

 ות הנדרשים.ת והרטיבגת הצפיפולדר

 ס"מ. 20 יהיה פירהחס תחתית במפל עומק העיבוד .ד

 יפועי מדרונות בחפירה ש  7.4.4

 (אופקי)2.5: (אנכי)1 -תבוצע בשיפוע צידי שלא יפחת מיים י קלוימבבועה ק פירהח

 

 רונות מילוי שיפוע מד  7.4.5

טר  מ  5.0  ד גובהעי, לא שכבת חיפוי(  דרון הנדס)מוי חופשיים  צידי של מדרונות מילוע  פיש

מטר תבוצע   5.0  -המילוי גבוה מהם גובה  נון  בקטעי תכ  (.יאופק) 2.5  : (כיאנ)1  -ת מלא יפח

 .מטר )רוחב מכבש( 2.2 הברמה יהיה רוחבמטר מילוי.  5.0ל כ (יתף אופקברמה )כת

 ר ומר מילוי מאוש ח  7.4.6

מיח מאומר  מבנה  ושר  לוי  תחתית  מקומי  במפלס  חומר  יהיה  חדש  החורמ חפורכביש   .

הידוק   הידוק יהים ההחמשה מטרים תחתוניאשר בתחום  כס"מ    20ר בשכבות בעובי  זויפ

מכבש מעברי  מספר  אחר  )מעקב  ייעודילת  אםבהת  (רגיל  ניסוי  קטע  , בהמשך  .וצאות 

 ילוי עד תחתית מבנה כביש חדש יבוצע בבקרה מלאה.המ

 ריסוסים  7.4.7

 ק"ג/מ"ר. 0.3חה בכמות ציפוי מא ין שתי שכבות אספלט יש לצפות בריסוסב

האספ שכבת  ושכבין  התחתונה  המצלט  יליונהע  עיםבת  ב  שה  ירלצפות  ציפוי  סוד יסוס 

 ק"ג/מ"ר. 1.0בכמות 

 ."ר"ג/מק 0.5 ותבכמ סוס ציפוי מאחהירבפות קירצוף יש לצ יתבמפלס תחת
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 תערובות אספלטיות חמות  7.4.8

האספלט  פעה .א תערובות  ייצור  הבאות:  הובמו החולות  התערובת,  מ לת  מפעל ות 

גמר ת בואיכבקרת  ת וובות התערהתערובות, כבישלט לאתר הסלילה, פיזור  האספ

המפה בדרישות  יעמדו  הכללי  עבודה  לרט  משרדי  מס'  ועבהבין  סלילה  , 51דות 

 .51.12פרק  ,2014מהדורה מרץ 

 .4.5%יהיה מ"מ  25 -מ"מ ו 19צ א"תמסוג ית פלטאסהתערובת ב ללהחז ואח .ב

 צף.קורמר מילו חויכ פלט לאתערובות האס .ג

ה ואישור לבדיקות  יפלטת האסובותערלמרשל  ת  ותעודב הדוח  לידי כותביר  יש להע .ד

 .לט מהמפעלהאספטרם הזמנת 

 

 ד אירוזיה טיפול כנג  7.4.9

למות לשודגש, כי תנאי בסיסי  מעם זאת    תב הדוח. יחד כו  ינו בתחום ייעוצו שלושא זה אנ

החפ המדרונות  קייורתפקוד  ובר  נאות  מלא,  פתרון  הינו  האירוזיה,מא  ים  בר כ  לסוגיית 

לם  פתרון הומתכנן הניקוז לגבש  יל במשולב עםבמהלך ההקמה. לאור כך על המתכנן המוב

  לסוגיית האירוזיה.אשר ייתן מענה 
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 אתר "אפעה"

לדרך חציית נחל אפעה ולהסדרת  4תא אסבסט עבודות תשתית להקמת 
  אסמ"ר אפעהדרכים בכניסה ל

  
  רשימת התכניות

  
 קנ"מ וכניתשם ת מס'  תוכנית

  
(אפיק  4תא אסבסט  פיתוחעבודות 

  הנדסת סביבה והידרולוגיה)
  

 1:500  תנוחה 3903-01
 1:500 תוכנית עבודות עפר 3903-02
  משתנה  פרטי איטום וניקוז  3903-03
  משתנה  פרטים –זקף שאיבה   3903-04
  משתנה  פרטי גדר רשת ושערים  3903-05
  משתנה  1ס' גליון מ –חתכים רוחביים   3903-10
  משתנה  2גליון מס'  –חתכים רוחביים   3903-11
  1:500  כיבוי אש צנרת-תנוחה  3903-101
  1:20  מפרט מגופים –צנרת כיבוי אש   3903-102

   )בע"מ (לבני מהנדסים קונסטרוקציה 

 משתנה  תכנית ופרטים 456-002-01

 משתנה  תכנית פרטי זיון 456-002-02

 משתנה  זיון רשתותתכנית פרטי  456-002-03

  
תכנון הנדסי  (ת.ה.ן וכבישים תנועה

  )) בע"מ1985(
  

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-1301-01 

הוספת נתיב  –תכנית תנוחה ורומים 
 המתנה

1:500 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-1302-00 

מעבר מעל  –תכנית תנוחה ורומים 
  נחל אפעה

1:500 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-1401-01 
 1:500 הוספת נתיב המתנה –נית תנועה תכ

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-1402-00 
 1:500  מעבר מעל נחל אפעה –תכנית תנועה 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-3001-01 
 1:100/1000 הוספת נתיב המתנה –חתך לאורך 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-3002-00 
 1:100/1000 מעבר מעל נחל אפעה –חתך לאורך 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-4001-01 
 1:200 הוספת נתיב המתנה –חתכים לרוחב 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-4002-00 
  1:200  מעבר מעל נחל אפעה –חתכים לרוחב 

THN-HW-EFEH-

00001391-DD-5001-01 
  1:100  חתכים טיפוסיים ופרטי מבנה
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היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

העפא תונמטמ
רתאל הסינכה כה םחתמו העפא לחנ תייצח ךרד ,4 טסבסא את

22.3.22 - תויומכ בתכ
 

מ"עב העפא תונמטמ     מזמין: 
 

22/03/2022
דף מס':     001 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

חותיפו רפע תודובע 10 קרפ      
      
רפע תודובע 10.10 קרפ תת      
      
תרנצל רפע תודובעו תוריפח :הרעה      
תוללכנ ןניא םיפיטשתה תוכרעמב םינקתמלו      
םינקתמה יריחמב תולולכ אלא ,הז קרפב      
.תויומכה בתכ לש 40 קרפב ראותמכ      
      
םירדלוב תומרעב 4 טסבסא אתב הריפח     01.01.0001
לכבו ,םיחטשמב םיכרדב ,תוחותפ תולעתב      
ללוכ ,תוינכתבו דחוימה טרפמב ןייוצמה םוקמ      
ללוכו תובכשב רוזיפו הקירפ,הסמעה ,ןוימ      
אתב הדובעה תולובגל ץוחמ לא תולבוה      
מ"ק 5.1 לש יריווא קחרמל דעו 4 טסבסא      
4 טסבסא את לש םיינוציחה תולובגל ץוחמ      
תוינכותב עיפומכ םלשומו אלמ עוציבל לכה      

                88000.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ   
      
תומרעב ,4 טסבסא אתב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0002
םיכרדב ,תוחותפ תולעתב ,םירדלוב      
טרפמב ןייוצמה םוקמ לכבו םיחטשמבו      
תולובג ימוחתב הלבוה ,הסמעה ללוכ ,דחוימה      
שיבכבו 4 טסבסא אתב "הדובעה םחתמ"      
יפלו תובכשב יולימו ,העפא לחנ תא הצוחה      
את לש תוינכותה יפל שרדנה םוקמ לכב םימור      
לכ ללוכו העפא לחנ הצוח שיבכו 4 טסבסא      
תוינכותב עיפומכ םלשומ עוציבל טרופמה      

                55000.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ   
      
םייקפוא םיחטשב תיתשה לש רקובמ קודיה     01.01.0003
טרפמב וא/ו תוינכתב עיפומה םוקמ לכב      

                26000.00 .דחוימה ר"מ   
      
םיחטשב ,רפע תודובע רחאל תיתש קודיה     01.01.0004

                 7700.00 .אתה תונפד לש םיעפושמ ר"מ   
      
תוללוס שארב מ"ס 55 קמועל "תחלצ" תריפח     01.01.0005
ינפל( ךרד תרוצ ןתמו תיתשה קודיה ,הריפחב      

                 2700.00 )תובכש שולשב 'א גוס עצמ תחנה ר"מ   
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../002 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     002 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוטיאל תאבומ תיסרח לש יולימו הקפסא     01.01.0006
,תוינכתב ןמוסמה םוקמ לוכבו 4 טסבסא אתב      
דוביע ללוכו ,םימור יפלו תובכשב רוזיפ ללוכ      
טרופמה לכ ןכו חטשה ינפ לש הקלחהו רושיי      

                 8000.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ   
      
,םיחטשב - תובכשב םייולימ לש רקובמ קודיה     01.01.0007
קודיה ללוכ ,םיכרדבו תוללוסב ,תיעקרקב      
תיסרח לש תויקפוא תובכש לש רקובמ      
רחאל( מ"ס 02 יבועב תובכשב ,םוטיאל      
,תוינכותב עיפומה םוקמ לכב - )קודיהה      

                10500.00 םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ   
      
תונורדמ יבג לע תיסרח לש ליגר קודיה     01.01.0008
רתוי םיפירח וא יקפוא 3 -ל יכנא 1 םיעופישב      
הדידמה ינפואבו טרפמב טרופמה לכ ללוכ      

                 2300.00 .םידחוימה ק"מ   
      
ןבא לדוג ,ףוטש אבומ ץצח לש רוזיפו הקפסא     01.01.0009
טסבסא את תיעקרקב זוקינ תובכשב ,מ"ס 5-2      
ךותב טעמל ,תוינכתב םינמוסמה תומוקמבו 4      

                 5000.00 .םיפיטשת ףוסיא תלעת ק"מ   
      
יקנ תונויד לוח לש רוזיפו הקפסא     01.01.0010
יאת לש םיעפושמ תונפדב זוקינ תבכשב אבומ      

                 1500.00 .תוינכתב ןמוסמכ םוקמ לכב הנמטה ק"מ   
      
    .  
      
םיעצמ 20.10 קרפ תת      
      
הללוסב 'א גוס עצמ לש הנקתהו הקפסא     01.02.0001

                 2200.00 תובכשב רקובמ קודיה קדוהמ תיפקיה ק"מ   
      
םירמוחב םוטיא תודובע 20 קרפ      
םייטתניס      
      
יללכ 10.20 קרפ תת      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../003 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     003 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןליתאילופמ םוטיא תעירי לש הנקתהו הקפסא     02.01.0001
    EPDH תונפדבו תיעקרקב ,מ"מ 5.1 יבועב  
תולעתבו ןוגיע תולעתב ללוכ 4 טסבסא את      
,תוינכותב עיפומה םוקמ לכבו תומוטא תרנצ      
לכ ןכו ,תושרדנה הנכהה תודובע לכ ללוכ      

                21000.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב טרופמה ר"מ   
      
גורא אל ליטסכטואיג דב לש הנקתהו הקפסא     02.01.0003
4 טסבסא את תיתחתב ר"מ/'רג 007 לקשמב      
לכבו ,םיפיטשת זוקינו תרנצ תולעתב ללוכ      

                13500.00 .תוינכותבו טרפמב עיפומה םוקמ ר"מ   
      
גורא אל ליטסכטואיג דב לש הנקתהו הקפסא     02.01.0004
תוללוס תונפד יבג לע ר"מ/'רג 005 לקשמב      
לכבו ןוגיע תולעתב ללוכ ,4 טסבסא את לש      

                10500.00 .תוינכותבו טרפמב עיפומה םוקמ ר"מ   
      
אתב תועיריל תיפקיה ןוגיע תלעת עוצב     02.01.0005
תא ללוכ אל ךא תודובעה לכ ללוכ 4 טסבסא      

                  410.00 .הלעתב ןמצע םוטיאה תועירי רטמ   
      
תרווכב ןופיד תודובע 20.20 קרפ תת      
      
BEWOEG תרווכ לש הנקתהו הקפסא     02.02.0001
עיפומה םוקמ לכב תנקתומ ,ןוטבב תאלוממ      
.חטשב חקפמה הרוי וילעש וא תוינכתב      
ןוגיע ,תרווכה ,רפעה תודובע תא ללוכ ריחמה      
ףקיהב ןוטבה תורוק ,ינכטואיגה דבה ,תרווכה      
,טנמגיפה ,ןוטבה יולימו הקפסא ,ןופידה      
אלמ טרפ עוציבל שורדה לכו םירזיבאה      

                  100.00 תוינכותבו טרפמב עיפומכ םלשומו ר"מ   
      
תורדג 30 קרפ      
      
רודיג תודובע 10.30 קרפ תת      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
םגד העובק תשר רדג לש הנקתהו הקפסא     03.01.0001
ךרע הווש וא "תותשר הדוהי" לש "תורדש"      
פ"ע שרדנה לכו תוכימת ,תודוסי ,םידומע ללוכ      

                  570.00 .תודובעה לש םלשומ עוציבל דחוימה טרפמה רטמ   
      
לש תורדש םגד בכר רעש לש הנקתהו הקפסא     03.01.0002

                    2.00 'פמוק "תותשר הדוהי"  
      
לש תורדש םגד םדא רעש לש הנקתהו הקפסא     03.01.0003

                    1.00 'פמוק "תותשר הדוהי"  
קובץ: 3903-2   .../004 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     004 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 קרפ      
      
םיררוחמ זוקינ תורונצ 10.40 קרפ תת      
      
םיללוכ הז ףיעסב תורוניצ יריחמ :הרעה      
ללוכ ,ומצע רוניצה לש הנקתהו הקפסא       
יפל רפעב הלעתה תריפח ,הכאלמ תיבב רוריח      
תיסרחה םושיי ,רפע יוניפ ,ןייוצמה קמועה      
תומוקמב הלעתה תונפדבו תיתחתב      
ץוחר ץצחב הלעתה יולימו הקפסא ,םישרדנה      
ןמוסמה יפל( מ"ס 0.3-5.1 ןבא לדוג      
תקפסאו תרנצה ירוביח לש עוצב ,)תוינכותב      
הלעתב דב/תועיריה תנקתה ,םירמוחה לכ      
תודובעה לכ עוציבו םישרדנה תומוקמב      
דחוימה טרפמה ,תויומכה בתכב ראותמכ      
עוציבל - תוינכותהו םידחוימה הדידמה ינפואו      
רוניצה תחנהו הלעתה טרפ לש םלשומ      
ךא תודובעה לכ עוציב ללוכ ריחמה .הכותב      
תקפסא תאו תיסרחה תקפסא תא ללוכ וניא      
,הלעתבש ינכטואיג דבו םוטיאה תעירי      
.םירחא םיפיעסב םלושמ םריחמש      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
רטוקב EP EPDH-001 ייושע זוקינ רוניצ     04.01.0001
ףוסיא תלעתב ררוחמ ,RDS-11 ,מ"מ 002      
ןמוסמכ 4 טסבסא אתב תישאר םיפיטשת      

                   65.00 תוינכותב רטמ   
      
EP-EPDH-001 יושע ,דיחי זוקינ רוניצ     04.01.0002
תלעתב ,ררוחמ ,RDS-11 מ"מ 002 רטוקב      
,4 טסבסא אתב תינשמ םיפיטשת ףוסיא      

                  195.00 .תוינכותב ןמוסמכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../005 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     005 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רונצ לש הנקתהו הקפסא 20.40 קרפ תת      
הלעת ךותב רוויע      
      
לש הקפסא םיללוכ הז ףיעס יריחמ :הרעה      
הלעת לש הביצח וא/ו הריפח ,ומצע רוניצה      
הקפסא ,תיתש קודיה ,הלעתב רונצה תנקתה      
-בו יקנ תונויד לוחב תרנצה תלעת יולימו      
    MSLC, טרופמה פ"ע יולימה תמלשהו  
ירוביח ,תובכשב קודיה ,תוינכתבש םיטרפב      
םירמוחה לכו םירזיבאו םיחפס ,תרנצה      
טרפ לש םלשומ עוצבל םישרדנה תודובעהו      
עיפומכ ,הכותב רונצה תחנהו הלעתה      
.םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ,תוינכותב      
      
לש תוללוסב הלעת ךותב הנקתהו הקפסא     04.02.0002
RDS ,001-EP-EPDH 71 יושע הקינס רוניצ      
עקרקב חנומ שא יוביכ וקב מ"מ 011 רטוקב      

                   30.00 מ"ס 021 דע קמועב רטמ   
      
לש הללוסב הלעת ךותב הנקתהו הקפסא     04.02.0003
RDS-001-EP-EPDH-71 הקינס רוניצ      
שיבכ ךרואל שא יוביכ וקב מ"מ 061 רטוקב      
טסבסא אתב הללוס ךרואלו העפא לחנ הצוח      

                  570.00 .מ"ס 021 דע קמועב הלעתב חנומ 4 רטמ   
      
הביאש ףקז / לוורש 30.40 קרפ תת      
      
רונצ יושע הביאש ףקז לש הנקתהו הקפסא     04.03.0001
    11-RDS,001-EP-EPDH מ"מ 036 רטוקב,  
ןפוד לע חנומ ,טרפ יפל ןותחתה וקלחב ררוחמ      
טרופמה לכ ללוכו 4 טסבסא את לש הללוס      
הדידמה ינפואבו טרפמב ,תוינכותב ,ןאכ      

                   30.00 .םידחוימה רטמ   
      
לכ ללוכ הביאש ףקזל תוולנ תודובעו םירזיבא     04.03.0002
תינכותבו םידחוימה הדידמה ינפואב טרופמה      

                    1.00 'פמוק 3903-04  
      
יפל ןייוזמ ןוטב קולב לש הנקתהו הקפסא     04.03.0004
תוחול תא םג ללוכ ,40-3093 תינכתב םיטרפ      
עוציבל םירמוחהו תודובעה לכו טסלפאקבה      

                    1.00 'פמוק םלשומו אלמ טרפ  
      
הנמטמה ןפוד ךרואל ריפחה דוביעו עוציב     04.03.0005
מ"מ 036 רטוקב הביאשה ףקז תחנה ךרוצל      
תחנה תודובעו רפעה תודובע לכ ללוכ ריחמה      
תינכתב םיטרפה יפל( ריפחב תועיריה      
- ןמצע תועיריהו תרנצה ריחמ .)40-3093      

                   30.00 .תויומכ בתכב םימיאתמה םיפיעסב תומלשומ רטמ   
      
      

קובץ: 3903-2   .../006 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     006 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תונושו תרנצ ירזיבא 40.40 קרפ תת      
      
תרנצה ירזיבאו יעטק לכ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0001
6" הדלפ תורוניצמ 2M -ו 1M םיפוגמ יטרפמב      
הקינסה וק דעו עקרקה ינפ לעמ םיאצמנש      
ירזיבאו תרנצ יעטק לכ ללוכ ,עקרקב ןומטה      
הכימת ידומע ללוכ ,הכימתו רוביח ,רבעמ      
טרפמב ,תוינכותב טרופמה לכו םיפוגמל      
ללוכ אל( .םידחוימה הדידמה ינפואבו      
דרפנ ףיעסב םיעיפומה םיפוגמו םימותסש      

                    2.00 'פמוק )תויומכה בתכב  
      
בלושמ ריוא םותסש לש הנקתהו הקפסא     04.04.0002
    040-D, 61 לש הדובע ץחלל 2" לש רטוקב  

                    4.00 .2" ירודכ זרב ללוכ 2M/1M טרפמב ןקתוי .רב 'חי   
      
יושע ןגואמ זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0003

                    4.00 .2M/1M טרפמב ןקתוי 6" לש רטוקב תקצי 'חי   
      
EP-EPDH-001 שא יוביכ יווק ןיב תורבחתה     04.04.0004
EPDH/XEP וקל ,שדח מ"מ 061 רטוקב      
יוליג ללוכ ריחמה .םייק מ"מ 061/011 רטוקב      
םירזיבאה לכ ןכו וקותינ ,םייק רוניצ הצק      
לש םלשומ עוציבל םישורדה תודובעהו      

                    1.00 'פמוק השדחה תרנצה תורבחתה  
      
ףקז לע 3" טנרדיה לש הנקתהו הקפסא     04.04.0005
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      
םידחוימה הדידמה ינפואב טרופמה לכ ללוכו      
עוציבל םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ ללוכו      

                    1.00 'פמוק .תוינכותב עיפומכ םלשומ טרפ  
      
03 -ב ןייוזמ ןוטב חטשמ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0006
ןוטב עצמ יבג לע מ"ס 02X002X002 תודימב      
תודובעה לכ תאו רפעה תודובע תא ללוכ הזר      

                    2.00 'פמוק .םלשומ חטשמ עוציבל  םישורדה םירמוחהו  
 

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רפע תודובע  10 קרפ      
      
תנמטהל הרגאו הריפח  02.10 קרפ תת      
רפע יפדוע      
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.20.1130

                 2200.00 ק"מ 000,1 לעמ תומכל 'מ ק"מ   
      
בחורב 'דכו רשק תורוק ,דוסי תורוקל הריפח     01.20.1910

                   35.00 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל מ"ס 03 ק"מ   
קובץ: 3903-2   .../007 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     007 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעצמ ,אבומ יולימ  05.10 קרפ תת      
קודיהו      
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0102
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו      

                 1100.00 ק"מ 005 לעמ תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.50.0210

                 1500.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ      
      
ןוטב תודובעל םיעצמ  11.20 קרפ תת      
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0034

                   35.00 מ"ס 04 תורוקה בחור ,דוסי תורוקל רטמ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0040

                 1550.00 םיפצרמל ר"מ   
      
דוסי תורוק  14.20 קרפ תת      
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

                    8.00 )דרפנב ק"מ   
      
תופצרו םיפצרמ  05.20 קרפ תת      
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0076
04 לעמ יבועב עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

                  675.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס ק"מ   
      

                 3200.00 רטפוקילהב ןוטב תפצר תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.50.0230
      
ןוטב תוריק  16.20 קרפ תת      
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0072

                  250.00 מ"ס 54 יבועב ק"מ   
      
ןוטב תוקעמו תורוק  17.20 קרפ תת      
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0260

                    3.00 מ"ס 03 בחורב )4-2 הפישח ק"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../008 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     008 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטבו גניפוט ןוטב  58.20 קרפ תת      
תוגגל םיעופיש      
      
7x7 דעו מ"ס 5x5 תודימב תושלושמ תוקלור     02.85.0320
דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס      

                  200.00 )דרפנב רטמ   
      
לעמ ןוטבל ריחמ תפסות  69.20 קרפ תת      
הפישח תוגרד רובעו 02-ב      
      

                 2500.00 03-ב םוקמב 06-ב ןוטב רובע תפסות ק"מ  02.96.0040
      
ןויז תדלפ  99.20 קרפ תת      
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

                  190.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0031

                   80.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םוטיא תודובע  50 קרפ      
      
יטסוקאו ימרת דודיב  07.50 קרפ תת      
      
תוחול י"ע םיינוציח תוריקו תוגגל ימרת דודיב     05.70.0080
וא )סוחד רק-לק( דרובמופ לחושמ ןריטסילופ      
תודימב תוחולה ,תוחלו םימל םידימע ,ע"ש      

                 1100.00 מ"ס 3 יבועבו מ"ס 521/06 ר"מ   
      
םיגירח  99 קרפ      
      
רפע תודובע  10.99 קרפ תת      
      
תרקת לעמ ףצקומ ןריטסילופ ישוג יולימ     99.01.0001
SPE-93 םגד םופואיג תמגודכ לבומה      

                 1100.00 .ע"ש וא דיבילופ תרבח תרצותמ ק"מ   
      
ישוג לעמ קדוהמ אל ימוקמ רמוח יולימ     99.01.0002

                  900.00 .מ"ס 06 ללוכ יבועל תובכש 3-ב ןריטסילופ ק"מ   
      
,מ"ס 02 יבועב תובכש 3-ב ימוקמ רמוח יולימ     99.01.0003

                 3000.00 .לבומה ידיצב %29 תופיפצל קדוהמ ק"מ   
      
ןוטב תודובע  20.99 קרפ תת      
      
,מ"ס 54 יבועב ,03-ב ןוטב תוטווו הרקת     99.02.0001

                 1520.00 .תוקלח הדלפ תוינבתב םיקוצי ק"מ   
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../009 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     009 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,11 הפישח תגרדל 06-ב ןוטבל תפסות     99.02.0002
                 2500.00 .3 הפישח תגרד םוקמב ק"מ   

      
ףסומב שומיש ןיגב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0003
חפנמ %2-1 תומכב ,TW-002 גוסמ ילטסירק      

                 2500.00 .תומיטא תרבגהל טנמצה ק"מ   
      
טנמצב שומיש ןיגב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0004
    3-MEC )053 תוחפל לש תומכב )םיגיס טנמצ  

                 2500.00 .ק"מל ג"ק ק"מ   
      
תפסות ןיגב תופצרב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0005
גוסמ ןליפורפילופ יביס ק"מל םרג 006      

                  700.00 .ע"ש וא סקפורפ ק"מ   
      
,מ"מ 5.0 יבועב תולופכ ןליטאילופ תועירי     99.02.0006

                 1000.00 .ןריטסילופה ישוג לעמ תוסורפ ר"מ   
      
םוטיא תודובע לעמ 02-ב ןוטב ,הנגה ןוטב     99.02.0007

                  950.00 .מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
םוטיא תודובע  50.99 קרפ תת      
      
תת תופצר לש תוינוציח תונפדו תופצר םוטיא     99.05.0001
טרפמה יפל ,EPDH תועיריב תויעקרק      

                 1600.00 .40.50 ףיעס דחוימה ר"מ   
      
ימוג םטא תרזעב הפצר תקיציב הדובע רפת     99.05.0002

                  135.00 .מ"ס 82 בחורב ,RD-72 גוסמ ינוציח רטמ   
      
םטא םע הרקתו תוריק תקיציב הדובע רפת     99.05.0003

                  160.00 .מ"ס 42 בחורב ,L 42-V גוסמ ימינפ ימוג רטמ   
      
תוריקל הפצר ןיב הקיצי תקספה רפת טרפ     99.05.0004
םיטרפו 50.50 ףיעס דחוימה טרפמה יפל      

                  140.00 .תוינכותב רטמ   
      
העירי תחנה ידי לע תוריקו תוגג םוטיא     99.05.0005

                 2000.00 .המחלהב םירוביח ,מ"מ 5.1 יבועב EPDH ר"מ   
 

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הלילס תודובע 15 קרפ      
      
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת      
      

                  300.00 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  51.01.0010
      
      

קובץ: 3903-2   .../010 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     010 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

'מ 0.1 דע בחורב ,תורצ טלפסא תועוצר קוריפ     51.01.0020
                  200.00 .מ''ס 0.51 דע יבועבו ר"מ   

      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     51.01.0030

                  500.00 הדובע ירוזא תריציל רטמ   
      

                  150.00 .והשלכ סופיטמ הדלפמ תוחיטב תוקעמ קוריפ רטמ  51.01.0050
      

                   50.00 אוהשלכ רטוקב הפיטשב זוקינ יווק יוקינ רטמ  51.01.0060
      

                 5000.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.0070
      

                 4300.00 הלילס יחטשב הרבדהו סוסיר ר"מ  51.01.0080
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     51.01.0090

                   50.00 והשלכ קמועב ק"מ   
      
יוליג רישכמ תועצמאב תויתשת ןומיסו יוליג     51.01.0100

                  500.00 יטנגמ ורטקלא רטמ   
      

                   10.00 רורמת/טלש קוריפ 'חי  51.01.0110
      
רפע תודובע 20.15 קרפ תת      
      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

                  560.00 יולימ ירוזאל ק"מ   
      

                 1000.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  51.02.0020
      

                 5000.00 תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.02.0030
      

                  560.00 רקובמ קודיה ק"מ  51.02.0040
      
תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת      
מ"וגא      
      

                  980.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
      
תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת      
תועסימב      
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0010

                 4000.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0020

                 3800.00 01-07GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.0030

                 5400.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      
      

קובץ: 3903-2   .../011 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     011 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                 3200.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  51.04.0040
      
תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת      
ףחס      
      
יולימ םע מ''ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0010

                   60.00 מ''ס 61 יבועב 02-ב גוסמ רתאב קוצי ןוטב ר"מ   
      
ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת      
תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש      
      
ףקיהב( רופא ןווגב מ''ס 03/51 הפש ןבא     51.06.0010

                   80.00 )הרטעה רטמ   
      

                  200.00 רופא ןווגב מ''ס 32/32 העונת-יא ןבא רטמ  51.06.0020
      
רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת      
      
םיסופיטמ םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0010
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

                   30.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
לעמ חטשב םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0020
רוא ריזחמ רמוחמ םינוש םיסופיטמ ,ר"מ 0.4      

                   30.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
,4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.0030
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

                   90.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.31.0040

                   30.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ   
      
םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת      
      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.0010

                 1000.00 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ   
      
עבצב דחא לכ מ''ס 01 בחורב ,לופכ בותינ וק     51.32.0020
לש םהניב קחרמ םע בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח      
21-ל תוירחא ללוכ ,)01:01:01( מ"ס 01      

                  300.00 םישדוח רטמ   
      
בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.0030
םיספ ,העונת-ייא ,הריצע-יווק ,''תויבוק''(      
21-ל תוירחא ללוכ ,)םיציחו ,היצח רבעמל      

                  120.00 םישדוח ר"מ   
      

                  150.00 םינוש םינווגב עבצב הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.32.0040
      

קובץ: 3903-2   .../012 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     012 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת      
תוחיטב      
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.33.0010
הדעווה ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

                  300.00 העונת ינקתהל תידרשמניבה רטמ   
      

                    1.00 רטמ 21 ךרואב אוהשלכ הקעמל השילג טרפ 'חי  51.33.0020
      
הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת      
העובק      
      
ןקתומ תכתממ ידדצ-דח רוא-ריזחמ ןמס     51.34.0010

                   70.00 הקבדהו הציענב 'חי   
      
םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת      
הדובע ירתאב תוחיטבל      
      
יבלשב העונת ירדסה עוציבו ןונכתל בצקה     51.35.0010

                    1.00 'פמוק עוציבה  
      
יגפוסו הצק ינקתה 73.15 קרפ תת      
היגרנא      
      

                    1.00 3LT דוקפת תמרב  הצק ןקתה 'חי  51.37.0010
 

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
      
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת      
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0010

                   60.00 )םימה ריבעממ האיציבו הסינכב( םהשלכ ק"מ   
      
הלילס תודובע 15 קרפ      
      
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת      
      

                  200.00 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  51.01.0010
      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     51.01.0030

                  100.00 הדובע ירוזא תריציל רטמ   
      

                14000.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.0070
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../013 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     013 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     51.01.0090
                   20.00 והשלכ קמועב ק"מ   

      
יוליג רישכמ תועצמאב תויתשת ןומיסו יוליג     51.01.0100

                  200.00 יטנגמ ורטקלא רטמ   
      

                    4.00 רורמת/טלש קוריפ 'חי  51.01.0110
      
רפע תודובע 20.15 קרפ תת      
      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

                 7500.00 יולימ ירוזאל ק"מ   
      

                 1000.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  51.02.0020
      

                14000.00 תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.02.0030
      

                52500.00 רקובמ קודיה ק"מ  51.02.0040
      
תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת      
מ"וגא      
      

                 2900.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
      
תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת      
תועסימב      
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0010

                 5500.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0020

                 5800.00 01-07GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.0030

                10000.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

                 6400.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  51.04.0040
      
תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת      
ףחס      
      
רובע ןוטבמ םיפצרמ תקיציל ריחמ תפסות     51.05.0010

                  200.00 פר-פיר ןבאב יופיח ר"מ   
      
יולימ םע מ''ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0020

                  120.00 מ''ס 61 יבועב 02-ב גוסמ רתאב קוצי ןוטב ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../014 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     014 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת      
      
םיסופיטמ  םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0010
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

                   15.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
לעמ חטשב םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0020
רוא ריזחמ רמוחמ םינוש םיסופיטמ ,ר"מ 0.4      

                   10.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
,4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.0030
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

                   90.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.31.0040

                   20.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ   
      
םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת      
      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.0010

                 1200.00 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ   
      
עבצב דחא לכ מ''ס 01 בחורב ,לופכ בותינ וק     51.32.0020
לש םהניב קחרמ םע בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח      
21-ל תוירחא ללוכ ,)01:01:01( מ"ס 01      

                  600.00 םישדוח רטמ   
      
בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.0030
םיספ ,העונת-ייא ,הריצע-יווק ,''תויבוק''(      
21-ל תוירחא ללוכ , )םיציחו ,היצח רבעמל      

                   30.00 םישדוח ר"מ   
      
תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת      
תוחיטב      
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.33.0010
הדעווה ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

                  850.00 העונת ינקתהל תידרשמניבה רטמ   
      

                    4.00 רטמ 21 ךרואב אוהשלכ הקעמל השילג טרפ 'חי  51.33.0020
      
הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת      
העובק      
      
ןקתומ תכתממ ידדצ-דח רוא-ריזחמ ןמס     51.34.0010

                   60.00 הקבדהו הציענב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../015 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     015 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת      
הדובע ירתאב תוחיטבל      
      
יבלשב העונת ירדסה עוציבו ןונכתל בצקה     51.35.0010

                    1.00 'פמוק עוציבה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3903-2   .../016 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

העפא תונמטמ
רתאל הסינכה כה םחתמו העפא לחנ תייצח ךרד ,4 טסבסא את

22.3.22 - תויומכ בתכ
 

מ"עב העפא תונמטמ     מזמין: 
 

22/03/2022
דף מס':     016 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ   
  
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
םיעצמ 20.10 קרפ תת     
  
חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
םייטתניס םירמוחב םוטיא תודובע 20 קרפ    
  
יללכ 10.20 קרפ תת     
  
תרווכב ןופיד תודובע 20.20 קרפ תת     
  
םייטתניס םירמוחב םוטיא תודובע 20 כ"הס    
  
תורדג 30 קרפ    
  
רודיג תודובע 10.30 קרפ תת     
  
תורדג 30 כ"הס    
  
םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 קרפ    
  
םיררוחמ זוקינ תורונצ 10.40 קרפ תת     
  
הלעת ךותב רוויע רונצ לש הנקתהו הקפסא 20.40 קרפ תת     
  
הביאש ףקז / לוורש 30.40 קרפ תת     
  
תונושו תרנצ ירזיבא 40.40 קרפ תת     
  
םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 כ"הס    
"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 3903-2   .../017 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     017 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ   
  
רפע תודובע  10 קרפ    
  
רפע יפדוע תנמטהל הרגאו הריפח  02.10 קרפ תת     
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ  05.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע  10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ    
  
ןוטב תודובעל םיעצמ  11.20 קרפ תת     
  
דוסי תורוק  14.20 קרפ תת     
  
תופצרו םיפצרמ  05.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוריק  16.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוקעמו תורוק  17.20 קרפ תת     
  
תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב  58.20 קרפ תת     
  
הפישח תוגרד רובעו 02-ב לעמ ןוטבל ריחמ תפסות  69.20 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ  99.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע  50 קרפ    
  
יטסוקאו ימרת דודיב  07.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע  50 כ"הס    
  
םיגירח  99 קרפ    
  
רפע תודובע  10.99 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע  20.99 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע  50.99 קרפ תת     
  
םיגירח  99 כ"הס    
"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 כ"הס   

 
 
 
 
 
 

קובץ: 3903-2   .../018 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     018 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ   
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת     
  
תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת     
  
ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת     
  
תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת     
  
רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת     
  
םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת     
  
תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת     
  
העובק הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת     
  
הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת     
  
היגרנא יגפוסו הצק ינקתה 73.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע 15 כ"הס    
"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 כ"הס   
  
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ   
  
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת     
  
תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת     
  
ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת     
  
רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת     

קובץ: 3903-2   .../019 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     019 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת     
  
תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת     
  
העובק הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת     
  
הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע 15 כ"הס    
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 3903-2   .../020 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     020 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ   
  
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ    
  
םייטתניס םירמוחב םוטיא תודובע 20 קרפ    
  
תורדג 30 קרפ    
  
םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 קרפ    
  
"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 כ"הס   
  
"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ   
  
רפע תודובע  10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ    
  
םוטיא תודובע  50 קרפ    
  
םיגירח  99 קרפ    
  
"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 כ"הס   
  
"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ   
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 כ"הס   
  
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ   
  
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 3903-2   .../021 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה
 

22/03/2022
דף מס':     021 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
כ"הס  

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ   
  
"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ   
  
"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ   
  
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3903-2 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה




