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 1'דמסמ� 

  חדמפרט טכני מיו

  תאור העבודה   1
  

קומות   6מבנה לימודי� ב� להקי� ירושלי� –כללה האקדמית להנדסה המבכוונת  �

בתוכו כיתות לימוד ,מעבדות מחשבי�, מנהל אקדמי  המשלב)  3( בני� מספר 

  בתחומי קמפוס המכללה.וכ� חניות תת קרקעיות ,וכדומה 

ב זה מרבית במסגרת תרגיל של פיקוד העור� בתחומי המכללה נהרסו בשל �

ד כניסת הקבל� הנבחר המבני� בתחומי העבודה ,הריסת יתרת המבני� תושל� ע

בתחומי העבודה  ויישארכאשר ערימות פסולת הבניי�  או במהלכה  לשטח העבודה

  ויפונו על ידי קבל� החפירה שיבחר.

  וכבישי בני� קיימי� ופעילי� העבודה כוללת ביצוע דיפו� המגרש בצמוד למ �

 דיפו� באמצעות מערכת של כלונסאות, בתחומי המכללה סמוכי� ימי� שירות פנ

בעומקי� משתני�, ביצוע קורות פלדה ס"מ  45ו/או בקוטר ס"מ  35בקוטר 

,עבודות פינוי ערימות פסולת בניי� של ברגיי סלע ,עוגני� זמניי� וקבועי� ,

 המגרש לתחתיתו/או חציבת  ה, חפירלאתר שפיכה מוסדר ההרוסי�המבני� 

� 45ביסוס  המבנה באמצעות מערכת כלונסאות ביסוס בקוטר של , מפלס המרת

פציה למזמי� בשלב מאוחר כאו –חניה זמנית עבור באי המכללה ביצוע ו ס"מ וכ�

  יותר .

  
  
  אתר העבודה  00.02

  
המפקח ינחה את הקבל� לפי בקשתו לגבי המידע הקיי� בעניי� צינורות וכבלי�  �

תר. לפני תחילת העבודה חייב הקבל� לוודא מקומ� הנמצאי� בסמו& לתחומי הא

המדויק של כל הצינורות והכבלי� והוא יהיה אחראי בלעדי שלא לפגוע בה� 

במהל& העבודה. אחריות זו לא מותנית באינפורמציה שנמסרה או שלא נמסרה לו 

  על ידי המפקח.

אליו,  בהגישו את הצעתו מאשר הקבל� כי ביקר וראה את האתר, את דרכי הגישה �

את הבנייני� הסמוכי� לו ואת הכבישי� הסובבי� אותו, וכ� למד להבי� את 

המערכות הסובבות את האתר או המצויות בתוכו, והתחשב בהפרעות כל הגורמי� 

הללו על אופ� ומהל& עבודתו. מובא בזאת לידיעתו של הקבל� שבכבישי� 

תיו כ& שלא יפריע הסובבי� את המגרש, מתנהלת תנועה ועליו להתאי� את פעולו

לרבות  לה, ובמידת הצור& לתא� ע� הרשויות ו/או לקבל היתרי� מיוחדי�

. לצור& עבודתו יקפיד הקבל� למנוע הפרעות תנועה א� ע"י הצבת הסדרי תנועה

שלטי�, אנשי� להכוונה וכל פעולה תידרש לכ&, כל זאת על חשבונו הוא. הקבל� 

י�. התנאי� המיוחדי� של אתר בעבודתו ישגיח שלא ייגרמו הפרעות לשכנ
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העבודה יילקחו בחשבו� על ידי הקבל� במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא 

  ישולמו לו תשלומי כלשה� בגינ� בנפרד.

צדדיו במבני� ותשתיות פעילי�. על הקבל� לנקוט במהל& מתחו�  הפרויקטמגרש  �

י� ובמבני� עבודתו בכל האמצעי� הנדרשי� על מנת למנוע פגיעה בתשתיות בדרכ

 הסמוכי�.

  

 

  נאי מקו� העבודה ומגבלותיות  00.03
  

וכיתות לימוד ני מבבצמוד ל  לימודי אקדמימרכז ממוק� בלב  אתר העבודה �

ית� דגש לקבל� כי דרכי הגישה לאתר נ .,וכבישי� ראשיי� משרדי� פעילי� 

 ומקו� אחסנת הציוד מוגבלי� וכי תו& כדי הביצוע יש לאפשר את הגישה הפעילה

 � ולנקות את הדרכי� המובילות אליו. באזור העבודה באופ� רצי

בנוס� נית� דגש לקבל� והנחיות מח' איכות הסביבה המחמירות של עיריית  �

האקוסטיות בביצוע בלב מרכז העיר לרבות מפרט הגידור  ירושלי�  ולדרישות

  המיוחד.

 על הקבל� להתייחס בהצעתו לכל הנאמר לעיל.  �

שיידרשו באתר למניעת  המגבלותלקח בחשבו� את כל  הקבל� מודע לכ& כי �

בכל התחומי� לרבות  עמידה  ומסגל המכללה  מטרדי� מהשכני� הקיימי�

 �ניקיובדרישות אקוסטיות החלות על המקו� , חציבות בשעות עבודה לא רגילות , 

  'האתר באופ� שוט� וכד

את אתר העבודה בהגישו את הצעתו, מאשר הקבל� כי ביקר במקו� העבודה, ראה  �

הקיי�  ובכלל זה משמעויות  במתח�אופ� הביצוע וסביבתו, בדק באופ� יסודי את 

 .,ביסוס ועבודה בלב שכונת מגורי�של ביצוע עבודות חפירה, דיפו� 

המחמירות של המכללה האוסרות כניסת פועלי  �הקבל� מודע לדרישות הביטחו �

 שטחי� ללא רישיו� או העסקת פועלי� ללא היתר

בל� לקח בחשבו� כי יתכ� כי בעקבות בחינות סטודנטי� או מועדי� לימודי� הק �

כאלו או אחרי�  תופסק ( תו& מת� הודעה מראש)  זמנית עבודת הקבל� למספר 

שעות עבודות וכי לא תשול� לקבל� כל תוספת מחיר בגי� המתנת ציוד, כלי 

 עבודה, פועלי� או אחר .

על הקבל� לקחת זאת בחשבו� בהצעתו, , שטח התארגנות באתר עצמו מוגבל , ו �

 וזאת רק לאחר הגשת תוכנית התארגנות מסודרת של הקבל� .

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבל� כי ביקר במקו� העבודה, ראה את אתר העבודה  �

וסביבתו, בדק באופ� יסודי את צורתו, את גבולות השטח ואת השטח הפנוי 

)ובדק את מיקו� המערכות התת המיועד לעבודה ולאחסנת החומרי� והכלי�

קרקעיות והעיליות. כמו כ� מאשר הקבל� כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר 

לנ"ל, לתנאי� המיוחדי� ולכל יתר העבודות במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת 

, שבכתב הכמויות והמחירי�, כוללי� את היחידה יומחירי הצעתו במסגרת מחיר
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ת מקריות כלשה� שתידרשנה בגלל תנאי מקו� כל ההוצאות הכלליות והוצאו

–במרכז העיר והפעילויות הקשורות לביצוע עבודות  סביבתו ,העבודה, הגבלותיו

   .בצמוד למבני מגורי� ,משרדי� וכבישי� ראשיי�

במיוחד על הקבל� להביא בחשבו� את התנאי� המיוחדי� הנובעי� ממיקומו של  �

. על וכיתות לימוד מגורי� וד לבנייניפעיל מאוד ובצמ אקדמאימתח� האתר בתו& 

הקבל� לתכנ� את מהל& עבודותיו השונות באופ� המתאי� ביותר לצרכיו אול� כל 

נזק  תיגר� הפרעה לדיירי המגרשי� הסמוכי�.פתרו� חייב להביא בחשבו� שלא 

  אשר א� ייגר�, יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבל�. 

אתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידו� הקבל� יפעל לפי הוראות המפקח ב �

נושא ביצוע העבודה, אול� הוראות המפקח ונכונותו לסייע, איננה פוטרת את 

הקבל� מכל חובותיו ו/או אחריותו בי� לעבודות עצמ� כולל תיאומ� ובי� לצד ג' או 

  פי החוזה ו/או הדי� לרבות תיאו� והרשאה נדרשי�. )כל רשות שהיא על

העבודה היומיות יסגור הקבל� את האתר באופ� שימנע כניסת כל תו� שעות ב �

אד� לתחו� האתר, לא תותר לינת עובדי� באתר למעט השומר באתר מטע� 

  הקבל�. 

בנוס� לאמור לעיל, על הקבל� להימנע מכל דבר שיפריע לחיי� התקיני� בסביבת  �

במצב תקי�  האתר. כמו כ�, עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בה�

ונקי ולתק� ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלו& שנגר� על ידו ו/או מי מטעמו. 

במידה ולא יתק� ו/או ינקה כאמור, זכאי המזמי� לבצע זאת בעצמו ולנכות את 

  עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכ& מחשבונות הקבל�. 

, שיפועי הקרקע קרקעיות)להכיר ולדעת (כנזכר לעיל) את השכבות התתהקבל�  על �

וכל יתר הפרטי� העלולי� להשפיע על מהל& עבודותיו. כמו כ�, עליו להשיג את כל 

קרקעיי� אשר עלולי� להפריע לו )הפרטי� לגבי הצנרת והכבלי� העיליי� והתת

בעבודתו. כל השגת האישורי� הדרושי� לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ו/או 

,משטרת ישראל מקומיות, רשות העתיקות חב' בזק, חברת החשמל , הרשויות ה

  ידי הקבל� ועל חשבונו. )ומכל רשות אחרת, ייעשו על

על הקבל� לקחת בחשבו� את מיקו� העוגני� ותחומי חדירת� למגרשי� סמוכי�  �

  ו/או מבני� סמוכי� ו/או תשתיות ו/או כל אלמנט שעלול להיות בדרכ�. 

וא יוודא כל האינפורמציה על בנוס� לכל האמור לעיל, מצהיר בזה הקבל� כי ה �

קרקעיי� והעיליי� בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל )מצב המתקני� התת

האמצעי� הדרושי� להגנה עליה� ובכ& הוא משחרר את המזמי� מכל אחריות 

לנזק אשר ייגר� לאות� המתקני� ו/או למשתמשי� בה� ומתחייב להביא 

  ת לשביעות רצו� המפקח. לתיקונו המיידי על חשבונו (א� ייפגעו) וזא

ע� מסירת צו התחלת עבודה לקבל�, הופ& הקבל� לאחראי היחיד להשגחה,  �

לטיפול ולאחריות לנזקי� לגבי כל העבודות שנעשו ו/או שלא נעשו באתר בעבודות 

הכנה בתחומי עבודתו ו/או בתחומי� ובדרכי� בה� ישתמש. אחריות זאת תכלול 

ומי העבודה לרבות כל הדרכי� בה� ישתמש את אחזקתו והטיפול של כל שטח תח
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הקבל�.  בנוס� לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבל� לדאוג 

  ידי הקבל�. )לניקוי דרכי הגישה בכל פע� שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרי� על

רואי� את הקבל� כאילו לקח בחשבו� במחיריו את כל האמור בסעי� זה לעיל וכי  �

 נובעת מכ& לא תשמש בידי הקבל� כעילה לתשלומי� נוספי�. כל דרישה ה

 

  דרכי ביצוע  00.04
יו� ממועד התחלת הביצוע כמצוי� בצו התחלת  7הקבל� ימציא לאישור, תו&  �

העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, לרבות: הסדרי� והשיטות לפיה� יש 

קח, לפי דרישת� . כ� ימציא הקבל� למהנדס ו/או למפהעבודהבדעתו לבצע את 

מזמ� לזמ�, השלמות ופרטי� בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני 

  עבודה, ציוד ומבני עזר שיש בדעת הקבל� להשתמש בה�.

המצאת החומר האמור על ידי הקבל� בי� שאושר במפורש ובי� שלא אושר, אינה  �

  פוטרת את הקבל� מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

יצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המהנדס, מתכנ� הקבל� לא יחל בב �

 הקונסטרוקציה והמזמי�.

הקבל� אחראי שתו& כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכי� המובילות למקו�  �

ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכי� האמורות ושלצור& 

הדרוש לכ& מהרשויות  �הרישיוהובלת� של משאות מיוחדי� יתקבל תחילה 

המוסכמות ויינקטו כל האמצעי�, לרבות בחירת� של הדרכי�, של כלי הרכב ( 

בגלגלי� פנאומטי�) ושל  המצוידי�התנועה תבוצע א& ורק באמצעות כלי רכב 

הוצאת תוכניות הסדרי תנועה ואישור�,אישור משטרה וכדומה עד זמני ההובלה,

רעה לתנועה הרגילה בדרכי�, של כלי כ& שתמעט ככל האפשר ההפ לקבלת אישור

  הרכב ושל זמני ההובלה, וימנע ככל האפשר מגרימת נזק לדרכי�.

הקבל� מתחייב שתו& כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא  �

תהא כל הפרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אד� בכביש, דר&, שביל, ובפרט לא 

המהל& התקי� של הפעילות בעת  שולשיבו תהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא

מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת  �לניקיוהביצוע. עליו לדאוג 

 �מעבודות רעשניות בשעות שיורה  עלהימנלהל�, וכ�  23מעבודתו, על פי סעי

  המפקח.

כל העבודות הנדרשות לצור& מימוש סעי� זה הינ� באחריותו ועל חשבונו של  �

  הקבל�.

קבל� מתחייב לבצע את העבודות בהתא� לכל די� ו/או הוראה של הרשויות ה �

הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל 

הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבל� לפצות את המזמי� עבור כל נזק 

משלתיות שיגר� לו, בי� כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות המ

  והמקומיות.
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  תכנו� הביצוע ושטחי התארגנות 00.05
  

לפני תחילת העבודה יידרש הקבל� להגיש לאישור המפקח תוכניות מפורטות  �

הבטיחות באתר וכ� את אמצעי ביצוע העבודה. התוכנית תפרט את אמצעי 

ההרמה, את אמצעי ההובלה, כמו כ� , יציי� הקבל� את כמות מכונות הכלונסאות 

 עבודות החציבה  מנת להשלי� את ביצוע)כוונתנו לשלב בביצוע וזאת עלשב

והחפירה בתקופה שהוקצבה בחוזה זה, השינוע והאכסו� של החומרי�  וכל ציוד 

אחר בו ישתמש הקבל� במהל& עבודתו.  הקבל� נדרש לציי� סוגי מכונות 

  הכלונסאות שבה� ישתמש,  

י המגרש. הקבל� רשאי לבקש כל שטחי ההתארגנות של הקבל� יהיו בתחומ �

מהרשויות אישורי� להתארגנות או להצבת ציוד מחו, לתחומי המגרש, א& 

מחויבותו של הקבל� כלפי המנהל לא תהיה מותנית בהשגת אישורי� אלו. המנהל 

  ג� לא ישא  בהוצאות כל שה�  שיהיו  לקבל�  בגי� האישורי� מהרשויות.

  
  כבלי�, צינורות וכיו"ב   00.06

  
)עלולי� להיות צינורות ומתקני� תת בוצעו עבודות ניתוק אול�  ח העבודהבשט �

קרקעיי�. הקבל� יבדוק ויוודא את מקומ� של כל הכבלי� והצינורות הנמצאי� 

בתחו� עבודתו, על מנת לדאוג ולשמור על שלמות�. המזמי� ישתדל לספק לקבל� 

וחות וכיו"ב, א& תכנית "אינפורמציה בלבד" בה� מסומני� כבלי�, צינורות, ש

למרות זאת האחריות לשמירה על שלמות� ושמישות� תחול על הקבל�, והוא 

 לבדו ישא בכל נזק שיגר� לה�.

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלי� והשוחות למיניה�, השימוש במכשירי�  �

מיוחדי� לבדיקת מיקומ� וגילויי�, איסו�, אינפורמציה ותיאו� ע� הגורמי� 

הוצאה אחרת לקיו� שלמות� של המתקני� הנ"ל, חלי� על המוסמכי� וכ� כל 

 .�  הקבל�, ללא תשלו� נוס

על הקבל� לשמור על שלמות המתקני� הנ"ל, וכל הוצאה שתדרש לקיו� שלמות�  �

 .�  תחול על הקבל�, ללא תשלו� נוס

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור  �

של מהנדס הרשת בחברת "בזק". כל התשלומי� בגי� הנ"ל  מוקד� ובפיקוח צמוד

  יחולו על הקבל�. 

אותו הדי� יחול ג� עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות  �

תבוצענה באישור מוקד� ובפיקוח חברת חשמל ואג� התאורה בעירית ירושלי� 

  וכל האישורי� והתשלומי� בגי� הנ"ל יחולו על הקבל�. 

. כל ההעיריית בקרבת קווי ביוב או מי� יבוצעו באישור מוקד� צמוד מטע� עבודו �

  התשלומי� בגי� הנ"ל יחולו על הקבל�. 

קבלת האישורי� וביצוע התיאומי� הנדרשי�, לפני ובזמ� ביצוע העבודות בקרבת  �

  המערכות הנ"ל, ה� באחריותו ועל חשבונו של הקבל�. 

  י הכרת תנאי כלשהו מתנאי השטח. החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מא �
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  הוראות כלליות  00.07
  
 

) ולפרקי�  שבמפרט הכללי 00כל העבודות תבוצענה בהתא� למוקדמות (פרק  �

לעבודות בני�. המפרט המיוחד, תקני� ישראליי� ותקני� מקצועיי� אחרי�. יש 

לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקני� הישראליי�, 

ויות והתוכניות כמשלימי� זה את זה. אי� זה מ� ההכרח שכל העבודות כתבי הכמ

המתוארות באחד המסמכי� האלה תמצאנה את ביטוי� ג� ביתר המסמכי�. על 

 הקבל� לרכוש בעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בני�.

 לא ישול� עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקד� ובכתב מאת המפקח. �

על הקבל� לבקר באתר העבודה, להכיר את תנאי העבודות, הגישה למקו�, תנאי   �

הקרקע וכל יתר התנאי� שיש לה� ער& כספי בקביעת המחירי� לביצוע העבודה. 

ובהתחשב בעובדה שבאתר עובדי� או יעבדו קבלני� אחרי� ועבודת הקבל� 

מסויימי� תתוא� ע� עבודותיה�, ותתחשב בכ& כולל הפסקות עבודה בקטעי� 

  וכו'.

על הקבל� לאחוז בכל האמצעי� כדי למנוע גרימת נזקי� למתקני� סמוכי�,  �

 �לציוד, לקווי חשמל, לקווי טלפו�, מי�, ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תו& שיתו

פעולה ותיאו� מלאי� ע� המפקח וע� כל יתר הגורמי� הנוגעי� בדבר. כמו כ�, על 

דרושי� לש� מניעת נזק לרכוש או לגופו של הקבל� לאחוז בכל אמצעי הזהירות ה

  כל אד� כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו.

במקרה של גרימת נזק, ישא הקבל� באחריות מלאה לכל נזק בהתא� לתנאי  �

 החוזה.

הקבל� מתחייב לבצע את העבודות תו& תיאו� ושיתו� פעולה ע� כל הגורמי�  �

ו מערכות שונות בתחו� עבודתו הנוגעי� בדבר ובכלל� קבלני� אחרי� אשר יבצע

(כגו� תשתיות מערכות מי�, חשמל וכד'). על הקבל� לבצע בהתא� להוראות 

המפקח בשטחי� שיורה לו ולהשלי� העבודות במקו� זה כ& שקבל� אחר יוכל 

להתחיל בעבודתו. הקבל� מתחייב לבצע את עבודתו תו& התחשבות מירבית 

ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקו�, 

  תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.

על הקבל� למצוא מקו� מתאי� לאחסנת חומרי�, כלי� וציוד, וזאת בתאו�  �

 ובאישור המפקח.

סילוק עודפי החומרי�, פסולת וחומרי חפירה אל מחו, לשטח העבודה תתבצע  �

 לכל מרחק שיידרשלמקו� שיאושר על ידי הרשות המקומית על חשבו� הקבל� 

. על הקבל� לוודא אצל הרשות המוסמכת את מקומות ולרבות אגרות שפיכה

  השפיכה המותרי� ואת המרחקי� שלה� מהאתר בטר� יית� את הצעתו.
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  ניקיונות באתר: 00.08
הקבל�  יהיה  אחראי  לבצע ניקיונות באתר ולפנות את הפסולת המצטברת לאתר  �

� כל תוספת תשלו� בגי� שמירת האתר . לא תשולע"י הרשויות שפיכה מורשה

במצב נקי לאור& כל תקופת הביצוע עד למסירה סופית של הפרוייקט. הניקיונות 

יכללו את כל הפסולת המצטברת ה� מעבודת הקבל� הראשי וה� מעבודת קבלני 

  המערכות וקבלני המשנה השוני� שיעבדו באתר.

הקבל� או מנהל העבודה המפקח יהיה רשאי להורות לקבל� להחלי�, את מהנדס  �

במקרה והחליט שאינו מתאי� למלא תפקידו בהתא� לחוזה. החלטתו בעניי� זה 

  ימי� מיו� מת� ההוראה. 7תחייב את הקבל� ויהיה עליו להחלי� את הנ"ל תו& 

החלטותיו של המפקח בנושא החלפת מהנדס או מנהל עבודה יכולות לנבוע  �

או אי ציות לדרישות החוזה ו/או אי משיקולי� טכניי� של אי כושר ויכולת ו/

  ציות להוראות הניתנות באתר, א& אי� חובה על המפקח לנמק דרישה זו.

  
  מדידה 00.09

  
  

במהל& העבודה יעסיק הקבל� באופ� שוט� ועל חשבונו צוות מדידה שית�   .א

 שירות וסימו� לקבל� הראשי ולמהנדס המתכנ�.

וסי� ועבודות מיד בתו� עבודות פינוי פסולת הבני� של המבני� ההר  .ב

מטר  5/5החישו+ יבצע הקבל� תכנית מדידה "מצב קיי� " ברשת של 

  אשר תשמש בסיס להתחשבנות לעבודות המדידה בפרוייקט

  עבודת המדידה תכלול:  .ג

ימסר ישבמהלכה  /חציבהבמהל& עבודות החפירה /חציבהליווי קבל� החפירה �

  של החפירה באתר. AS MADEלמזמי� תוכנית מדידת 

� הכלונסאות במהל& כל תקופת הביצוע כולל סימו� ומדידה של מרכזי ליווי קבל �

לאחר יציקת  AS MADEהכלונסאות לפני יציקת�, מסירת תוכנית 

הכלונסאות,ומסירת תוכנית על גבי העתקת שמש ודיסקט ( בשלושה העתקי�) 

 לקבל� הראשי וליועצי� הרלוונטיי�.

  ככל שיידרש.מודד לעירייה מת� הצהרת ה לרבות  מסירת אינפורמציה הכוללת �

סימו� שימסר באופ� שוט� ע"י הקבל� (לפחות בשלושה שלבי�) במהל& העבודה  �

ויכלול את האינפורמציה הבאה: סימו� מרכזי כלונסאות, וצירי� במהל& כל 

בשלושה העתקי� כולל דיסקט  AS MADEתקופת הביצוע כולל הכנת תוכניות 

  ומסירת� למזמי� ולקבל� הראשי.

    

ל החשיבות העליונה לדיוק המבנה מתחייב הקבל� להחזיק על חשבונו בגל  .ד

  את צוות המדידות והציוד המפורט כדלקמ� במש& כל תקופת הפרוייקט:
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צוות מדידה הכולל מודד גיאודט מוסמ& ע� עוזר צמוד יעמוד לרשות העבודה  �

  במהל& כל תקופות ביצוע היסודות וקירות הדיפו�.

צע בקרה וסימו� גיאומטרי של היסודות כנדרש א& צוות מדידה כנ"ל אשר יב �

 לפחות על בסיס מינימלי של שתי בדיקות לשבוע.

המודד צרי& להיות בעל נסיו� קוד� ומוכח בניהול גאומטרי של אתרי בניה  �

  מורכבי� ובעלי יכולת וידע בבדיקה וחפיפה של תוכניות באופ� ממוחשב.

ע� בקרה כפולה, שנתוני הסימו� שיטת הסימו� וההתויה תהיה בשיטה הפולרית  �

  .M.D.E )יועברו באופ� אלקטרוני מהמחשב לקולט הנתוני� וממנו ל

  מכשירי המדידה יעברו לפי תקנות המדידה. �

על הקבל� לאמ� צוות מחלי� בעל אות� הכישורי� והנסיו� של הצוות המקורי וכל  �

 וי כנדרש.זאת על מנת שיוכל להחלי� את בצוות המקורי בשעת הצור& וית� גיב

  

  הגאומטרי� יהיה לפי פרוט כדלקמ�: �השירותיציוד המדידה הנדרש לביצוע   .ה

  .GB16+ דיסק קשיח  MB 64ע� זיכרו� פנימי   IIIמחשב אישי מסוג פנטיו�  �

  ).PLOTTERתווי� אלקטרוני ( �

  )TOTAL STATION ( M.D.Eמכשיר אלקטרוני למדידת מרחקי� וזויות. ( �

  קולט נתוני� אלקטרוני. �

  נת אוטומטית.מאז �

  תוכנת אוטוקאד + תוכניות עזר גאודטיות. �

 

  שילוט 00.10
  

הקבל� אחראי לביצוע שלטי� ולהרכבת שלטי� באתר המבנה, מסביב לאתר  �

המבנה ובסמו& למבנה בכל עני� הדורש שילוט, לרבות שילוט מכוו� אל האתר 

ת, וממנו, סימו� כניסה ויציאה, שילוטי בטיחות ואזהרה (לרבות בסמו&, לחפירו

לקידוחי� ובסמו& לכל מקו� בו קיימת סכנה כלשהי), שלטי הכוונה וסימו� של 

  מבני� זמניי�, משרדי�, שירותי� וכל פונקציה אחרת באתר המבנה.

הקבל� אחראי לביצוע שלט , להרכבתו ולתחזוקתו התקינה. השלט יהיה בגודל  �

4X5 החברה ויכלול (בשילוטי משנה �ויעוצב לפי תכנו �את ש� החברה מ' ויאורג (

ואת כל השמות של הקבלני�, יועצי�, מתכנני� וכל אחד אחר, הקשורי� 

לעבודות, לפי קביעת החברה. השלט הראשי יורכב במועד ובמקו� שיקבע ע"י 

  המפקח ויהיה מחומרי� ובעיצוב לפי קביעת החברה.

הקבל� אחראי לאחזקת�, לתקינות�, לחידוש� ולתיקונ� של כל השלטי�  �

  באתר המבנה ובמבנה ומסביבו.והשילוט 

יקונ�, מוטל על הקבל� ועל יצור אספקה והתקנת השלטי� וכ� אחזקת� ות �

 ולרבות קבלת אישור ממחלקת הרישוי או כל גור� שידרש. חשבונו
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  תוכניות למכרז ותוכניות עבודה 00.11
  

  בהגישו את הצעתו יהיה הקבל� מודע לכ& שמחירי היחידה לא ישתנו עקב קבלת     �

  ניות המפורטות "לביצוע" התוכ  �

  

  תוכניות ומסמכי�   00.12
  

על הקבל� להחזיק במקו� העבודה את כל המסמכי�, התוכניות והמפרטי�  �

מוכני� תמיד לשימוש המפקח, כל המסמכי� צריכי� להיות נקיי� וניתני� 

לקריאה. במידה ומסמכי� אלה יזוהמו, על הקבל� להחליפ�. המנהל יספק לקבל� 

יות ללא תשלו�. תוכניות נוספות במידת הצור&, יוזמנו על שתי מערכות של תוכנ

  ידי הקבל� תמורת תשלו�.

 

  תכנו� ותאו� התכנו�   00.13
  

הקבל� יקבל על עצמו ע� המזמי� אחריות משותפת לתאו� התכנו� ומועדי אספקת 

  התוכניות באופ� שלא ישתבש לוח הזמני� לביצוע. לש� כ&:

)המתכנני�, יתריע על סתירות, אי הקבל� ישתת� ע� נציג המזמי� בישיבות ע� �

  התאמות, חוסר תאו�, ויסייע במציאת הפתרונות עפ"י מיטב ניסיונו ומקצועיותו.

בכל מקרה של מחסור בתוכניות שמחסור� עשוי לגרו� לשיבוש בעבודה יתריע  �

הקבל� במועד, בכתב, יידע את נציג המזמי� בכתב וא� יהיה רשאי לבקש מ� 

 מתכנ�.המזמי� לעכב תשלומי� ל

במקרה של תכנו� חסר או עיכובי� באספקת תוכניות מצד המתכנ�, יעשה הקבל�  �

כמיטב יכולתו להציע פתרונות משלו, בכתב, ויביא� לאישור נציג המזמי� וזאת 

  למניעת עיכובי� וקידו� הביצוע.

לא יאחז הקבל� בנושא מועדי אספקת התכנו� כעילה להגשת תביעה מכל סוג  �

לעיל ולא  3ס"ק )ילה להארכת זמ� אלא א� פעל כאמור בשהוא ובפרט לא כע

  נענה.

  
  שמירה ואבטחה   00.14

  
הקבל� הוא האחראי הבלעדי לשמירה ולביטחו� של אתר המבנה, גדרותיו ועבודות  �

המבוצעות במסגרת העבודה (ה� ע"י הקבל� וה� ע"י קבלני� אחרי�). הקבל� הוא 

בודות, המבני� הזמניי�, האחראי הבלעדי לשמירה על כל הציוד, החומרי�, הע

המתקני�, המערכות וכל אלמנט אחר באתר המבנה, בי� א� אלה של הקבל� ובי� 

א� אלה שאחרי� (ובכלל� ג�: החברה, המפקח, נותני שירותי� לחברה ולמפקח, 

  קבלני� מיוחדי� ומי מטעמ� ועוד).

ה השמירה המוטלת על הקבל� תעשה במש& כל תקופת ביצוע העבודות שלפי החוז �

  שעות ביממה. 24ומסמכיו, כל יו� (כולל שבת), 

הקבל� יהיה ג� אחראי למניעת חבלות מכל סוג שהוא באתר המבנה ומסביב לו  �

  ויהיה אחראי ג� לביטחו� מפני גורמי� עויני�. 
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  שילוב קבל� ראשי   00.15

  
ישולב הקבל� והחציבה יתכ� והקבל� יהיה מודע לכ& שבמהל& עבודות הדיפו�  �

ייקט ויתחיל לעבוד באתר במקביל לעבודות קבל� הדיפו�. הקבל� הראשי של הפרו

יאפשר ויספק לקבל� הראשי את כל האמצעי� והעזרה הדרושה לש�  עבודת 

הקבל� הראשי לרבות פינוי שטח העבודה (בחלקו) מחומרי בניי� ומכל מפגע אחר 

ה עזר  AS MADEשימנע מהקבל� הראשי עבודה , פינוי פסולת , קבלת תוכניות 

בכלי�, העתקת ציוד וכד'. הקבל� לא יהיה רשאי לתבוע כל תמורה בגי� שילובו של 

הקבל� הראשי במהל& העבודה. הקבל� יתכנ� את התקדמות העבודה באופ� כזה 

עבודות לקבל� הראשי ע"מ שזה יוכל להתחיל השיאפשר מסירה חלקית של 

  עבודות באתר.הבעבודתו לפני השלמת כל 

  התארגנות הקבל� הראשי בשטח האתר.הקבל� יקצה מקו� ל �

  הקבל� יספק לקבל� הראשי מדידות לעבודות המבוצעות באתר. �

  
  שינוי הכמויות, ועדכו� התכנו�   00.16

  
בכוונת המזמי� ע� תחילת עבודת החישו� באתר לשלב גיאולוג ויוע, קרקע  �

  לבדיקת איכות ויציבות הקרקע באתר.

 ,ברגיי הסלעקורות והעוגני�ו �דיפוהכמויות המופיעות בכתב הכמויות לסעי� ה �

יכולות להשתנות ללא הגבלה ועל כ� נדרש הקבל� למלא בשלב ההצעה את 

  המחירי� באופ� אמיתי וללא תלות בכמות.

לקבל� לא תהיה כל תביעה כספית בגי� שינוי הכמויות כתוצאה מהגדלת� או  �

  הקטנת� באופ� מהותי.
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  עבודות עפר ודיפו� � 01פרק 

  מותמוקד  01.01
  

של הועדה  )לעבודות עפר  01פרק  )כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  �

מע"צ, משרד הביטחו� (ההוצאה  )הבי� משרדית המיוחדת של משרד השיכו� 

  לאור) א� לא סומ� אחרת במפרט וכתב כמויות זה.

המפרט המיוחד או פירוט נוס� בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי  �

בי� משרדי. למקרה של סתירה בי� המפרט הכללי והמפרט המיוחד למפרט ה

  יקבעו המפרט המיוחד וכתב הכמויות.

  
  גידור האתר ושערי�  01.02

  
הקבל� יבצע גדר המקיפה את המגרש ויציבה בהתא� לגבולות העבודה הנדרשי�  �

על ובגבול שטח המגרש, ולפי תכנית היתר החפירה שהוגשה לעירייה. הגדר תבוצע 

קורות בטו� היקפיות  גבי על ( גדר בידודית )  מפרט מיוחד של עירית ירושלי�פי 

 350/200במידות  י�שער 2 וויוצב ובתו& הגדר יסופק .לפי אישורו של המהנדס

ס"מ, מבוטני� ביסוד בטו� וצבועי� בצבע   120/200ס"מ ודלת רגילה במידות 

  יסוד.

  
  סילוק פסולת ומפגעי�  01.03

בביצוע העבודה הינו פינוי פסולת הבניי� של המבני� שנהרסו במסגרת ראשו� שלב  �

�  .תרגיל פיקוד העור

ל פסולת, אבני� והפרעות המצויות בשטח העבודה. סילוק על הקבל� לסלק כ �

אל מקו� שפ& מאושר על לרבות מבני� ועצי� קיימי� הפסולת ומפגעי� אחרי� 

ידי הרשויות ייחשב ככלול במחירי היחידה של הקבל� והוא לא יהיה זכאי לכל 

.� תשלו� נוס

 תמוצהרובכפו� לכמויות הפסולת ה ויהיועודפי העפר  �סילוק פסולת הבניי �

  במסגרת היתר הבנייה על ידי מתכנ� השלד

  
  חפירה ו/או חציבה:   01.04

 כללי   .א

בשלב ראשו� של ביצוע העבודה נדרשת פעולות פינוי וסילוק פסולת המבני�  �

: חפירה וחציבה שנהרסו כולל חישו� פני השטח .מיד לאחר מכ� נדרשת עבודת 

ו/או על פי כל  בתכניתגבולות והעומקי� המסומני� של העפר והסלע, לפי ה

מי� כולל פינוי עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושר לרבות הנחייה אחרת של המז

 תשלו� אגרות על ידי הקבל�.

עבודות החפירה חציבה בתחומי מגרש החניה הזמנית המתוכננת הינ� אופציה  �

  למזמי� בלבד ולביצוע על פי הנחיה בכתב ממזמי� העבודה



13 

באחריות הקבל� לרבות קבלת כל  –מבני� הרוסי� ) ( כולל פסולת בניי�גריסה  �

האישורי� הנדרשי� מראש ולרבות כל הבדיקות בא� ידרשו במהל& ביצוע 

 העבודה.

במחירי עבודות החפירה החציבה כוללות בתוכ� את הריסת המרחב המוג� התת  �

קרקעי לרבות הריסה ופינוי של קירות ,תקרה ורצפת המרחב המוג� וללא תוספת 

  מחיר.

  
  שיטת החפירה/חציבה  .ב

  
  אתר ע"י פטישי שבירה (ברייקרי�),את עבודות החציבה ב יבצעהקבל�  �

  סימו� ומדידות  .ג

  
על הקבל� לפני תחילת העבודה לבקר ולבדוק ולאשר תכנית מדידה, את הרשת  �

  לפני כניסתו לביצוע העבודות. כניתואת הגבהי� המסומני� בת

נדס. לא תתקבל שו� תביעה בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למה �

  בדיעבד מצד הקבל� על סמ& טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.

לא פנה למהנדס, או לא מלא את הוראותיו, ישא בכל האחריות הכספית עבור כל  �

  ההוצאות האפשריות.

מטע� המזמי� ( ע� גמר עבודות פינוי פסולת מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד  �

ש כבסיס לחישוב הכמויות. הקבל� לא יתחיל בסימו� תשמ הבני� וחישו� השטח )

ואיזו� או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה אלא לאחר קבלת נקודות 

  מדידה מהמזמי�.

הקבל� יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיה� יצטר& למדוד ולסמ� את גבולות  �

  החפירה.

חה זו תהיה בתחו� הקבל� יאבטח את כל נקודות הקבע. השמירה וההגנה על הבט �

  אחריותו הבלעדית של הקבל�.

  הסימו�, התוויות והאיזו� יעשו ע"י מודד מוסמ& של הקבל�. �

  במהל& העבודה יבצע הקבל� חידושי סימו� ואיזו� לפי הצור&. �

המודד של הקבל�, מכשירי� וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המהנדס לצור&  �

חייב לקבל את אישור המזמי�  בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו. הקבל�

  למודד המוסמ& המוצע על ידו. 

מדידה מפורטת של קטעי שטח בה� הסתיימה  הפרויקטקבל� ימסור למנהל ה �

העבודה, ע"מ לאפשר לקבל� השלד להיכנס לעבודת השלד (לפני גמר ביצוע 

  ודיסקט.  AS MADEהביסוס בשטח). קטעי השטח יימסרו בליווי של תוכניות 

, שתימסר למפקח לאחר השלמת הביצוע תעשה ע"י מודד מוסמ& ועל מפת האתר �

  חשבו� הקבל�.
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. הקבל� יבצע את התיקוני� הנדרשי� על בסיס המפה 1:250המפה תהיה בק.מ.  �

הנ"ל ועל בסיס דרישת המהנדס, לאחר ביצוע התיקוני� ע"י הקבל� ומדידת� 

  תהיה מפה זו חלק ממסמכי החשבו� הסופי.

( למעט המדידה הראשונה לאחר פינוי המוטלות על הקבל�  כל עבודות המדידה �

ולא ישולמו ייעשו על חשבונו, יהיו כלולי� במחירי היחידה פסולת המבני� ) 

  בנפרד.

 ראה דו"ח קרקע ( מצ"ב).�תאור הקרקע    .ד

  חומרי� חפורי�טיפול   .ה

  
ופסולת הקבל� ישיג את האישורי� המתאימי� לשפיכת החומרי� החפורי�  �

ושרי� לשפיכה ע"י עירית ירושלי�. האחריות לכ& מוטלת על הקבל� מא  �הבניי

  ורק עליו. לא תשול� כל תוספת מחיר בגי� אגרות שפיכה.

 .רויקט מותנה באישור המזמי� ביצוע עבודות גריסה בשטח הפ �

בכל מקרה כל עבודות הגריסה לרבות קבלת אישורי� יחולו על הקבל� ללא  �

  תוספת מחיר

ת לקבל� להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר המזמי� רשאי להורו �

לצרכי מילוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה 

  שכבות תלקח ייקבע ע"י המזמי�.

  
  יציבות  .ו

  
בנוס� למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבל� כאחראי ליציבות כל   �

בתמיכות או בפיגומי� יבצע העבודות  המתבצעות על ידו. במקרה של צור& 

הקבל� את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תו& שימת לב לנושא הבטיחות הקבל� 

יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בי� א� נתמכה הקרקע לפני המפולת ובי� 

א� לא נתמכה. הקבל� יהיה אחראי ג� לנזקי� העקיפי� שינבעו כתוצאה 

  מהמפולת ויתקנ� בהקד�.

  
  

  החפירה ייצוב דפנות  .ז

  
הקבל� יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהל& ועד גמר עבודתו ועד  �

תו� תקופת האחריות. הכוונה היא לשמור על שלמות הסלע לכל גובה המדרו� 

(מצוק החפירה). כמו כ�, עליו לשמור ולנקוט צעדי� כנגד הידרדרות לא מבוקרת 

פירה. כדי למנוע תופעה זו, על של אבני� וגושי קרקע וסלע מהמדרו� לתו& הח

הקבל� לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבני� או סלעי� רופפי�. עבודה 

זו תעשה באופ� מקצועי בכלי� מכניי� ומכשירי� מתאימי� מטיפוסי� מאושרי� 

ע"י המפקח המאפשרי� ביצוע העבודה בתנאי המגרש הקיי� ו/או בעבודת ידיי�. 

  ד.עבודה זו לא תשול� בנפר
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  שלבי ביצוע ומעבר בביצוע משלב אחד לשני שלבי העבודה  .ח

  
מדידה וסימו� רשת מדידה ע"י מודד מוסמ& של הקבל�, לאחר קבלת נקודות קבע  �

  ואישור� בכתב .מהמודד של המזמי� 

סימו� מפורט, בדיקת גבהי�, סימו� נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע  �

ת נקודות שנעקרו ממקומ� (כל העבודה ע"י נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנ

  הקבל�).

  ביצוע קירות דיפו� מכלונסאות. �

הדיפו� תבוצע חפירה מדורגת  באזורחפירה ו/או חציבה למפלסי� המתוכנני�.  �

  בשלבי� ע"מ לאפשר התקנת עוגני� לפי הנחיות המהנדס.

  יצוע מילוי באזורי� המיועדי� לכ&.ב �

כולל מיקו� מרכז הכלונסאות, עומק  לביסוס   AS MADEמסירת תוכניות  �

  החפירה .

הערה: במקרה הצור& יידרש הקבל� לסתת או להוסי� תוספת לכלונס על חשבונו  �

  עקב סטיות בביצוע.

  
  
  דיוק וסטיות בביצוע עבודות עפר  .ט

  
העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות במפרט הכללי, ואול� לא  �

  .אלא באישור המפקח חפירה בשטחס"מ ב 5 –תותר סטיה של יותר מ 

א� יבצע הקבל� חפירה לעומק גדול יותר מהנאמר לעיל, יהיה רשאי המהנדס  �

להפחית מחשבו� הקבל� את הסכו� הנדרש לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס 

  ולמלא את השטח החפור מעבר לנדרש במילוי מהודק לפי המפרט.

ע"י המהנדס ויהיה לשימוש כל זמ� הקבל� יעבוד ע� ציוד מדידה מתאי� שיאושר  �

  שהקבל� בשטח.

  
  סידורי ניקוז  .י

  
במש& כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבל� חייב לדאוג לניקוז  �

מיידי של כל שטחי החפירה וכ� של כל השטחי� המתנקזי� אל שטח העבודה, 

קבל� הבטחת סידורי הניקוז הזמניי� לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י ה

  ועל חשבונו ובהתא� להנחיות והוראות המהנדס.

 א� יגר� נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתק� הקבל� את הנזק על חשבונו. �
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  שיטת חפירה/חציבה    .יא

  
החפירה תבוצע א& ורק בעזרת כלי� מכניי�. על א� האמור לעיל, יהיה רשאי   �

כפו� למפורט  הקבל� לבקש אישור המפקח והמתכנני� להשתמש בחומר נפ,

  על אחריותו הבלעדית.ו 01.1.20סעי� ב

  העבודה תעשה באופ� שיבטיח קווי� מדויקי� על פי התכנו� וכ� מדרונות  �

ייעשה על ידי הקבל� ועל חשבונו ובהתא�  �ופסולת הבניי החפירה פי פינוי עוד �

  לאישורי�.

  
  החפירה גבולות  .יב

  
  גבולות החפירה מסומני� בתכניות. �

  :אזורי�החציבה יחולקו לשני עבודות החפירה ו �

o  3אזור  בני�.  

o  אופציה למזמי� –אזור חניה זמנית  

על הקבל� להקפיד החתימה תעגבולות החפירה המסומני� בתוכניות ה� אלו שב �

שאכ� הוא חופר לפי גבולות אלו. השיפועי� והדירוג כלפי מעלה יבוצעו לפי 

  החתכי� שבתכניות ובהתא� לגבהי החפירה השוני�.

מקרה אסור לקבל� לבצע את הדירוגי� לעומק ולגובה במידה שונה בשו�  �

  מהמסומ� בתכניות, אלא בא� קיבל לכ& את אישורו של מנהל ההקמה בכתב.

ס"מ  30 –ביצע הקבל� את מרחב החפירה או הדירוגי� במידה יותר גדולה מ  �

מהמסומ� בתכניות יהיה זכאי המהנדס להפחית מחשבו� הקבל� את הסכו� 

  די למלא את עוד� החפירה.הנדרש כ

במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס  �

זה, יידרש מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יוע, הקרקע אשר יתאי� 

  להנחת רצפת הבטו�.

  מילוי זה יעשה ע"ח הקבל�. �

  
  פירה ו/או חציבה כללית בשטח המבנהח  .יג

 

וצע בהתא� לתכניות, תו& הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה, חציבה תב �

החפירה, המפלסי� והשיפועי� הנדרשי�. קביעה סופית של מפלסי תחתית 

  תקבע ע"י המפקח תו& כדי עבודה. �הבנייהחפירה בתחו� 

בעבודות החפירה הקבל� יתייחס לכ& שבאזור הדיפו� החפירה תבוצע בדירוג עפ"י  �

  קצב ביצוע העיגוני�.
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  חפירה ו/או חציבה מיותרת  .יד

בכל מקרה שהקבל� יעמיק לחפור למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית  �

ימלא הקבל� את עוד� החפירה באחת משני האלטרנטיבות כדלהל� הכל לפי 

  שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

  מילוי עוד� החפירה יהיה לפי אחת משתי האלטרנטיבות: �

 

o מאושר ע"י ה �מהנדס.מילוי בבטו  

o  ס"מ ע� הרטבה  15מילוי במצעי� מאושר ע"י המפקח בשכבות של

לפי מודיפייד  98%והידוק במכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות 

א.א.ש.הו. ולפחות לארבע מעברי� של כלי מהדק. לכל שכבה תבוצע 

  בדיקה ע"י מכו� מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת.

על חשבו� הקבל�. המדידה לעבודות החפירה ו/או חציבה עבודה זו תיעשה כולה  �

תהיה עפ"י הקו התיאורטי של היסוד המתוכנ�, ו/או האלמנט הנחפר ועל הקבל� 

לקחת בחשבו� את מרווחי העבודה והשיפועי� במחיר היחידה של עבודות החפירה 

  ו/או חציבה. עבור מרווחי עבודה ושיפועי� נדרשי� לא ישול�.

 

  לחפירה ו/או חציבה (לאתר שפיכה מאושר)אופני מדידה   .טו

  
, עפ"י השיפועי� תיאורטיותהחפירה ו/או חציבה תימדד במ"ק לפי מידות   �

  והמידות המסומנות בתוכניות .

. לא תשול� 01במחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל העבודות הנזכרות בפרק  �

דירוג לביצוע כל תוספת עבור: מדידה, חציבה, פיצו,, חפירה בידיי�, עבודה ב

לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות, תשלו� אגרת  ו/או גריסה עוגני�, סילוק העפר

  שפיכה לרשות.

  
  חפירה ו/או חציבה כולל פיזור החומר באתר  .טז

  
תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתא� למידות ולגבהי� הנתוני�  בתוכנית,  �

  . ששיידרל עומק ורוחב העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בקרקע לכל סוגיה ובכ

באתר, מיונו וניפויו, ובשלב הסופי יובל  אחסו�כולל הובלת החומר החצוב לשטח  �

מעברי� של  7ס"מ והידוקו ע"י  20החומר לאזור המילוי ויפוזר בשכבות בעובי של 

  מכבש ויברציוני.

  
  
  אופני מדידה לחפירה ו/או חציבה (כולל פיזור החומר באתר)  .יז

  
עפ"י שיפועי�  תיאורטיות,ה תימדד במ"ק לפי מידות  החפירה ו/או חציב �

  והמידות המסומנות בתוכניות .

   01במחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל העבודות הנזכרות בפרק  �



18 

לא תשול� כל תוספת עבור: מדידה, חציבה, פיצו,, חפירה בידיי�, עבודה בדירוג  �

� וניפויי ופיזורו והידוקו לביצוע עוגני�, איחסו� העפר באתר, שינועו באתר, מיו

  בשכבות.

  
  יצוצי� פ  01.05

  

הוראות מיוחדות לביצוע חציבה תו& כדי פיצו, (במידה ואושרה   .א
  חציבה בעזרת פיצוצי�)

  בכוונת המזמי� שעבודות החפירה והחציבה יעשו באמצעי� מכניי� בלבד וללא פיצוצי�.  .ב
כנית חציבה מסודרת, תבח� רק לאחר שיציג תחציבה בעזרת פיצוצי� בקשת הקבל� ל  .ג

ידאג לקבלת כל האישורי� הנדרשי� עפ"י די� ובכפו� להסכמת המתכנני�. מודגש בזאת 
שג� א� יוצגו כל האישורי� הנדרשי�,אי� המזמי� מתחייב לאשר לקבל� חציבה 

  באמצעות פיצו,
  
  תכנית הפיצוצי� תענה בי� היתר לדרישות הבאות:  .ד
  

  פליטינג בלבד.ס)השימוש בפיצוצי� אפשרי בשיטת הפרה �

 רישיו� מתאי�,  הקבל� שיבחר או קבל� המשנה שלו לפיצוצי� חייב להיות בעל �

ידע, מומחיות וניסיו� בפיצוצי� באזורי� בנויי�, כאשר ברשותו הכלי� והציוד 

  המתאימי� לביצוע העבודה.

 הקבל� יכי� ע"י מומחה תכנית פיצוצי� שתתחשב בהנחיות ובדרישות המפרט.  �

תכנית הפיצוצי�, תער& בדיקת  זעזועי� סייסמי� ע"י המכו� בטר� תאושר  �

רק תכנית הגיאופיזי לבדיקת השפעת הפיצוצי� על המבני� שבסביבה הקרובה.  

 מאושרת וחתומה בכתב ע"י המכו� הגאופיזי והמזמי� תהיה ראויה לביצוע. 

, הניסוי יער& בנוכחות מעבדת הגיאופני� של המכו� הגאופיזי. כמות חומר הנפ �

  גר� לחור. 300בתחילת הניסוי לא תעלה על 

 עלות בדיקת המכו� הגיאופיזי תכול על הקבל�. �

מודגש בזאת, שההחלטה הסופית לאישור תכנית הפיצוצי� נתונה בידי המזמי�  �

 ללא קשר לתוצאות הבדיקה.

ניהול העבודה מטע�  תעשה תחת פיקוח מתמיד ומדידות זעזועי�.ת פיצוצי� עבוד �

שיאושר בעלי רישיו� מתאי� "י מנהל עבודה וממונה על פיצוצי� הקבל� יעשה ע

 ע"י המזמי� או נציגו. 

הקבל� ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי� לאבטחת הנפש והרכוש, התנועה  �

 בכבישי�, המבני� שבסביבה הקרובה והרחוקה, קווי חשמל, טלפו� וכו'.

 

  תכנית הפיצוצי�  .ה
י� בה� יופעל פיצו, בו זמנית. זמני תכנית הפיצוצי� תכלול את מספר הקדח �

פיצו,, סגירת אזורי סכנה, כיסוי הקדחי� וסתימת�. התכנית תקבע את המרחק 

בי� הקידוחי�, קוטר הקדוחי�, כמות חומר הנפ, בקדוחי� וכמות ההשהיות בכל 

  אלפיות השניה לפחות. 50פיצו,. נפצי השהייה יהיו במרווחי זמ� של 
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בני� הסמוכי� שיגרמו עקב הפיצוצי� לא יעלו על תנודות במ )תנודה מותרת  �

ס"מ  2הערכי� שיקבעו ע"י היוע,. מהירות הערעור בעת הפיצוצי� לא תעלה על 

  פי מדידות באתר ע"י המכו� הגאופיזי.)לשניה על

הצבת הגיאופני� עבור המדידות הסיסמיות תקבע בסיור )הצבת הגיאופני�  �

  משות� ע� המכו� הגיאופיזי בתארי& שיקבע מראש.

 יש להודיע על כוונת פיצוצי� ועל מועדיה� לגופי� הבאי� )תאו� ע� גורמי�  �

  :ולקבל את אישור� החתו�

o .מדור מבני� מסוכני� בעירית ירושלי�  

o .משטרת ישראל  

o ודה, מפקח עבודה אזורי, ירושלי�.משרד העב  

פיצוצי� יופעלו רק בי� השעות שבע בבוקר לבי� שעתיי� לפני שקיעת )זמני פיצו,  �

  השמש, או בכל שעה אחרת ובתנאי שתאושר ע"י הגורמי� המוסמכי�. 

הרובד התחתו� ביותר, א� ייחצב בפיצוצי�, יהיה בעובי  )חציבת רובד תחתו�  �

פיצו, רובד כזה, קדחי פיצו, לא ירדו לעומק מתחת מ'. ב 2.5שאינו עולה על 

תחתית רצפת המרת� (לא תחתית מעל למפלס  חצי מטר לפחות למפלס הנמצא

 תושל� באמצעי� מכניי� ראשי כלונס). בכל מקרה חפירת חצי המטר התחתו� 

 . בלבד

כמו כ�, בהפעלה אחת יתבצע פיצו, של לא יותר משורת קדחי� אחת, תו& הקפדה  �

  ו� פני� חפשיות במרחק מתאי�.על קי
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  עבודות תמיכה ועיגו�  01.06

 כללי  .א
  

מובהר בזאת כי בכוונת המזמי�, בתאו� ובאישור יוע, הקרקע, להקטי� ככל  �

  שנית� את עבודות הדיפוני� והעיגוני�.

מחירי היחידה לעבודות יהוו את התמורה המלאה לעבודות ג� א� היק� העבודות  �

  משמעותי, ולקבל� לא תהיה כל טענה על כ&. באופ�ואו יורחב  יוקט� 

כמו כ�, ביצוע העבודה בשלביות לצור& בחינת איכות הקרקע לצור& שינויי תכנו�  �

  לא תהווה עילה לשינוי מחירי היחידה.

  תו& כדי ביצוע החציבות. עיגו�,עבודות התמיכה כוללות קידוח כלונסאות דיפו�  �

ובאורכי� כמפורט ס"מ  45ו בקוטר ו/אס"מ  35כלונסאות הדיפו� יהיו בקוטר  �

בתוכניות. סדר הקידוח יהיה כל כלונס שלישי ולאחר יציקה כלונסאות ביניי�. 

  המש& מצוי מפרט מיוחד לביצוע הכלונסאות.ב 02.2פרק ב

מצוי� בזה כי על הקבל� לנקות את פני הכלונסאות לאחר החציבה ולסתת על  �

  ס"מ. 15 )חשבונו כל בליטה הגדולה מ

�, על הקבל� לתק� על חשבונו ועל פי תוכניות שקיבל, כל מקרה של סטייה כמו כ �

  מעבר למפורט במפרט המיוחד.

  
  ייצוב ושמירת דפנות החפירה  .ב

 

קבל� אחראי באופ� בלעדי לנושא הבטיחות של עבודות החפירה וכ� עבודות עפר ה �

זאת מנת למנוע מפולות ו)אחרות. על הקבל� לוודא שיפוע מתאי� של החפירות על

בתאו� ע� דרישות יוע, הקרקע והמפקח. שמירת דפנות החפירה הקיימת כלול 

  במחיר ההצעה הכללית.

על הקבל� לנקוט בצעדי� מתאימי� שיבטיחו אפשרות המש& עבודה תקינה ג�  �

במקרה של גשמי� בצורה שתאפשר ניקוז טבעי של השטח ו/או כל ניקוז בדר& 

ו� ואי שקיעה של ציוד הנדסי בתו& אחרת. כ& שאומנ� יובטח המש& עבודה רצ

.�  הבו, בעונת החור

כל האמור לעיל מתייחס לחפירה שהקבל� יבצע בעצמו. לא תשול� כל תוספת על  �

  כ& ועל 

  הקבל� לקחת זאת בחשבו� במחירי היחידה שלו.  �

  
  + קבועי�) זמניי�( מפרט לביצוע עוגני�  .ג

  כללי )1

 נו� וביצוע של מערכת עיגו�מסמ& זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכ �

 ) 13. בהמש& ובכפיפות למסמ& זה יש לעיי� בדרישות המופיעות בפרק זמנית

  )משרד הבטחו�)  ובתק� הבריטי  )מפרט כללי לעבודות בטו� דרו& (הוצאה לאור 

1989  :8081 BS ( Ground anchorages.  
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יטות ואמצעי� על ידי בעלי מקצוע מנוסי�, ובש� תעשה עוגניקדיחה והתקנת ה �

  מתאימי� לדרישות המפרט להל�. 

הנדרשי� בתקנות כדי שסביבת העבודה על הקבל� לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  �

  תהיה בטוחה ונקיה ממפגעי�. תכנית הבטיחות של הקבל� תוצג לפיקוח.

  בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל עבודה. בפיקוח צמוד.תבוצע כל העבודה  �

הפיקוח פרוט מלא של החומרי�, האביזרי� והאמצעי�  על הקבל� להגיש לאישור �

שבה� הוא מציע להשתמש בביצוע  עוגני הקרקע, וזאת בצרו� מסמכי� 

 .תכונותיה�מתאימי� המעידי� על טיב החומרי� ו

הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טיב העוג� והתאמתו לדרישות המפרט  �

ספות וכו' הנדרשי� ע"י הפקוח ופסיקתו אינה ניתנת לערעור. כל התיקוני�, התו

 להתאמת העוג� לדרישות המפרט, לא יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבל�.

תנאי הכרחי לאישור  עוג� הוא קבלת עומס התכנו� הנדרש.  בנוס� על העוג� לענות  �

 לכל דרישות התכניות והמפרט.

רשאי מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להל� הינ� דרישות מינימו� והקבל�  �

 להציע עוג� במפרט שונה ובלבד שנתוניו לא יפחתו מדרישות מפרט זה.

מערכת עיגו� זמנית  תקיי� את ייעודה המלא המתוכנ� (קיי�) לתקופת תכנו� של  �

 שלוש שני� לפחות.

  תאור העבודה )2

 דריכה זמניי� וקבועי�  הקדוחי� בסלע. העבודה כוללת ביצוע עוגני �

 פיקוח עפ"י התכניות.� יקבע באתר ע"י היקו� וסימו� מדויק של העוגנימ �

 באתר הסלע תנאי  )3

. תצורה זו ורדי� השייכות לתצורת שכבות סלעחת& הסלע באתר מורכב מ �

. מקומית תתכ� מסיבית משוכבקשה, מאופיינת בחילופי� של דולומיט וגיר 

  המצאות של שכבות רכות יותר בעלות הופעה "דמוית קירטו�". 

או חללי�. חללי� כנ"ל עשויי� \סה כגו�: מערות ותופעות המתתכ� המצאות  �

להגיע לקוטר של עד מספר מטרי�. לעתי� ה� מלאי� בקרקע חרסיתית החודרת 

  לתו& סדקי� וחללי� בסלע לעומק של מספר מטרי�.

מסת הסלע באתר מאופיינת בסדקי� בצפיפות משתנה. חלק מהסדקי� סגורי�  �

קי� כנ"ל מהווי� לעיתי� צנורות וחלק� פתוחי� ומכילי� מילוי חרסיתי. סד

  הזנה שלאורכ� נוצרי� חללי�.

  תאור העוג� )4

a(  שרות בעוג�עומס  

   טו�. 60היו כמפורט בתכניות, עד שרות בעוגני� יהומסי ע �

 )הדרוש לדריכה ולמאפייני חוזק הזיו� הדרו& לא יפחת ממקד� הבטחו�  �

יכת שטח חת& הפלדה בעוג� יבטיח שבעת דר .ביחס לעומס השרות 1.75

  .מהחוזק הגבולי של פלדת העוג�  70%הניסיו� העומס בפלדה לא יעלה על 
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b( גיאומטריה 

 אופקי. 2.5÷3.0 )אנכי ל 1שיפוע של  העוג� יקדח ב �

  )איזורי העיגו� בקרקע של שני עוגני� סמוכי� לא יפחת מהמרחק בי�  �

  מ'. 2.5

  מעלות +  מהציר המתוכנ�. 3סטית ציר העוג� המבוצע לא תעלה על  �

 °2.5סטית מוטות הזיו� או הכבלי� מציר קורת העוגני� לא תעלה על  �

  כבלי�. עוג� במקרה של °5.0 )מוט פלדה ועוג� מבמקרה של 

מטר לפחות אור&  6מטר מתוכ�  12 )הכללי של עוג� לא יפחת מאור& ה �

 עיגו�. בכל מקרה אור& העיגו� לא יעלה על האור& החופשי. 

 קיר הכלונסאות.מדידת אור& העוג� תעשה מפני  �

 לפחות.  4קוטר הקידוח לעוגני� יהיה " �

c( סוג עוג� 

הקבל� רשאי להציע עוג� ממוט פלדה בודד או עוג� כבלי� ובתנאי שכמות  �

  משטח חת& הדייס. 20% הזיו� בחת& העוג� לא תעלה על 

או שווה ער&  DYWIDAGיהיו מוטות דריכה מתוצרת  מוטות עיגו� �

 עלי תבריג גס המעורגל עליה� לכל אורכ�מ"מ, ב 36 )מ"מ ו 32בקוטרי� 

 )מ"מ ו 32למוט בקוטר ק"ג/ממ"ר  85/105חוזק אופייני של ובעלי 

חיבור קטעי מוטות ליצירת מ"מ.  36למוט בקוטר  ק"ג/ממ"ר 110/125

ייעשה על ידי מופות המותאמות לעומסי� הנדרשי�, הדרוש אור& העיגו� 

הפלדה בעוגני� תענה    טות.כ& שחוזק� לא יפחת מחוזק הקריעה של המו

  .3/466דרישות ת"י ל

. ללא חיבורי�", יחידה אורכית אחת 0.6" או 0.5עיגו� יהיו בקוטר  כבלי �

 8081 ) 1989כח העבודה לכבל בודד לא יפחת מהדרישות בתק� הבריטי 

BS .  �של המפרט  13023כמו כ� תבדק התאמת התכונות לדרישות בסעי

  הכללי. 

המבטיחי�  Spacers)"י שומרי מרחק (ממגע ע� הקדח עהעוגני� יופרדו  �

שמירה על מרכזיות העוג� בתו& הקדח וכיסוי מלא של הדייס בי� הכבלי� 

 5 )עצמ� ובינ� לדופ� הקידוח. המרווח בי� כבלי� סמוכי� לא יפחת מ

  מ"מ. 

כבלי הפלדה מוטות או הקבל� ימציא תעודות מקוריות של יצר�  �

  דסיות. ת את התכונות ההנוהמפרט

d( מפני קורוזיה הגנה  

שיטת ההגנה מפני קורוזיה תוצע ע"י הקבל� ותאושר ע"י המהנדס.  �

כבלי הפלדה מוט או כיסוי מלא של לקרקע ההגנה תבטיח בקטע הריתו� 

 . ע"י דייס הצמנט



23 

ראש העוג� לאור& כל חלקי העוג�.    הגנה פיסית כפולהבעוג� קבוע נדרשת  �

לאה מפני קורוזיה. הכיסוי יבוצע רק יצופה בכיסוי המבטיח הגנה מ

  לאחר השלמת כל בדיקות העומס בעוג� וקבלת אישור לתקינותו המלאה. 

  .  8081BS ) 1989שיטת ההגנה המוצעת תענה לדרישות התק� הבריטי  �

  

e( שיטת הקדיחה  

 היוצרותעל הקבל� להציע שיטת קדיחה שתבטיח יציבות הקדח ותמנע  �

יחה תהיה באחריותו המלאה של מפולות בזמ� הקדיחה. שיטת הקד

 .הקבל�

מג�  תבצינורו ששימותו& קדיחה  שלהידרהקבל� יביא בחשבו� שעשויה  �

 .וכל ציוד אחר  או ספירלה חלולה

 המוצעת ע"י הקבל� תובא לאישור הפיקוח. שיטת הקדיחה �

רשאי להפסיק את  פיקוחבא� שיטת הקדיחה תגרו� נזקי� יהיה ה �

 פה.החלידרוש לוא� להקדיחה, להורות על שינויי� 

סתימתו באמצעות דייס  שתידרבתו& הקדח  או חלל במקרה של מפולת �

  וקדיחתו מחדש. 

  כלונסאות סמוכי�.בי� ברווח ש  הקדיחה תבוצע �

  באותו יו�.עשה קדיחת העוג� ויציקתו ת �

  על הקבל� לוודא העדר תשתיות בתחו� הסלע המיועד לקדיחה ועיגו�.  �

ס לשיטת הקדיחה המוצעת. בכל מקרה על הקבל� לקבל אישור המהנד �

  האחריות לשיטת הקדיחה ולנזקי� העלולי� להגר� מוטלת על הקבל�. 

תשלו� נפרד עבור שלבי קדיחה, או קידוחי� חוזרי� הנדרשי�  �יינתלא  �

 לצור& קבלת קדח נקי להכנסת העוג�.

f( תערובת הדייס והזרקתה  

במפרט הכללי.  13.04יענו לכל הדרישות בסעי�  הצמנטי תכונות הדייס �

הדייס לא יכיל חומרי� העלולי� לגרו� לקורזיה בפלדה. תכולת 

.  0.1%ותכולת הכלורידי� לא תעלה על  4%הסולפטי� לא תעלה על 

 מגפ"ס.  30 )יו� לא יפחת מ 28צירית לאחר )חוזק הלחיצה החד

על הקבל� לאשר התאמת התערובת לדרישות המפרט ע"י בדיקות מעבדה  �

  ת ע"י המהנדס. עלות הבדיקות תהיה על הקבל�.מוסמכת מאושר

בחומר מאי, הפיקוח יותר שימוש במידת הצור& ובאישור מראש של  �

  ע"י מעבדה מאושרת. התקשות בתנאי שנוסה מראש ונבדק

g( שיטת ההזרקה  

באופ� שיבטיח ניקוז מלא של לפחות הזרקת העוג� תעשה בשני שלבי�   �

כל המרווח שבי� הקדח לכבלי�  כיסי אויר, חדירת הדייס לסדקי� ומילוי

  ללא השארת חללי� באיזור העיגו�. 

  אטמוספירות. 10 )לח, ההזרקה לא יפחת מ �
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מ' לפחות מציר קיר הדיפו� כדי למנוע  1.5יציקת הדייס תופסק במרחק  �

  קשר בי� הדייס לקיר.

יש להביא בחשבו� שבמקרה של חללי� תדרש כמות דייס העולה על  �

שבת. תוספת תשלו� תשול� רק עבור הכמות הכמות התיאורטית המחו

  פעמי� הכמות התיאורטית לעוג�.  3העודפת מעל 

ימי� לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר  10הדריכה הראשונה תבוצע  �

 מגפ"ס לפחות . 22 )שחוזק הדייס הגיע ל

 

h( פלטת דריכה וקורת עוגני�  

תכנו�  .כלונסאותהנשענת כנגד קיר ההקבל� יתקי� קורת עוגני� יציבה  �

מטע� קבל� העיגוני�, בכפו� לדרישות הקורה יעשה על ידי מהנדס רשוי 

 )ו 466ת"י התא� לדרישות בהתכנית הקונסטרוקטיבית של התימו& ו

1215 .  

ונדרכת  דריכת העוג� תעשה כנגד פלטת דריכה מפלדה ניצבת לציר העוג� �

  .  °5. הסטייה המותרת של הפלטה מהניצב לא תעלה על כנגד קורת פלדה

ס"מ. עובי הפלטה לא יפחת  X 20 20 )מידות פלטת הדריכה לא יפחתו מ �

  ס"מ. 3 )מ

גב קורת לפני הדריכה, יש להשלי� יציקה שתבטיח מגע רצי� ומלא בי�  �

קורת . היציקה תשמש ג� להתאמת הכוו� של העוגני� לקיר הכלונסאות

עובי  ורה.על למידות רוחב הקס"מ מ 5.  מידות היציקה  יחרגו  העוגני� 

  ס"מ. 10 )היציקה לא יפחת מ

או תבוצע יציקה משלימה מבטו� \במידת הצור&, פני הסלע יסותתו ו �

  מזויי�.

פיקוח לפני ההקבל� יציע פרט העונה לדרישות לעיל, שיובא לאישור  �

 ההתקנה.

i(  עוגני�דריכה ובקרת  

ימי� לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר  10בדיקת העוגני� תחל  �

 . לפחותמגפ"ס  22 )ס הגיע לשחוזק הדיי

לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבל� לאישור המהנדס את תכנית מערכת  �

הדריכה ומהלכה, לפני תחילת הדריכה יעביר הקבל� למהנדס עקומת כיול 

במהל&   המגבה ההידראולי ושעוני הלח, שיבוצעו במעבדה מאושרת.

  .וכו' התארכות העוג�, כחכגו�:  הדריכה ימדדו פרמטרי�

מהעוגני� (לפי הגדול מבי� השניי�)  10%שלושה עוגני� או  –עוגני ניסוי  �

ישמשו כעוגני ניסוי וידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה בשלבי� 

 ' בתוספת דרגת דריכה עד לעומס של:6כמפורט בסעי� ט.

 מעומס השרות. 150%  –עוגני� זמניי�  �

 מעומס השרות. 200%  –עוגני� קבועי�  �
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פיד שכמות הזיו� בחת& עוגני הניסוי תהיה מספיקה כ& שעומס יש להק  �

מהחוזק הגבולי של פלדת העוג� כדי  70%על הדריכה בניסוי לא יעלה 

  . לעיל).3( ראה ג� סעי� ד' למנוע נזק לפלדה

כל יתר העוגני� ידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה עפ"י השלבי�  �

 '  להל� עד לעומס של:6כמפורט בסעי� ט.

 מעומס השרות. 125%  –עוגני� זמניי�  �

 מעומס השרות. 150%  –עוגני� קבועי�  �

לאחר השלמת הבקרה, ישוחרר העוג� וידר& שוב בשלב אחד עד  �

  .100% )מעומס השרות המתוכנ� וינעל ב 110% )ל

להל�.  ההדריכה תבוצע לפי השלבי� בטבל )שלבי הדריכה  �

פדה על רישו� מחזור הדריכה הראשו� יער& בשלבי�, תו& הק

הכח והתזוזה בסו� כל שלב וללא המתנה בי� שלב לשלב. 

הדריכה במחזור השני והשלישי תעשה תו& המתנה בהתא� 

של הבדיקה המקסימלי לפרק הזמ� הנדרש בטבלה. עבור עומס 

יש לערו& רישו� עומס ותזוזה בתחילת ובסו� זמ� כל עוג�  

 .דקות) 15( ההמתנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(עבור  3%במהל& מחזורי הדריכה לא תעלה על העומס המותרת ירידת  �

  . העומס המקסימלי)

 אלסטיתאור& החופשי של העוג� יחושב כפונקציה של הדפורמציה הה �

 מדודה לפי הנוסחה הבאה:ה

 שלבי   דריכה

 עוג� קבוע עוג� זמני

מחזור דריכה 
  ראשו�

(% מעומס 
 השרות)

מחזור דריכה שני 
 ושלישי

מחזור דריכה  
  ראשו�

(% מעומס 
 השרות)

מחזור דריכה שני 
 ושלישי

% 
מעומס 
 השרות

זמ� 
המתנה 
 (דקות)

 

% 
מעומס 
 השרות

זמ� 
המתנה 
 (דקות)

10 10 1  10 10 1 

50 50 1  50 50 1 

100 100 1  100 100 1 

125 125 15  125 125 1 

100 100 1  150 150 15 

50 50 1  125 125 1 

10 10 1  100 100 1 

       50 50 1 

       10 10 1  
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  כאשר:

L (  אור& חופשי מחושב  

A (  �בעוג �חת& הזיו    

E (   מודול אלסטיות של הפלדה) תעודת על פי�היצר(  

∆C (   דפורמציה הפרש�התחלתית לעומת  מדודה בראש העוג)מכסימלית(  

∆T (   עומס הפרש)מכסימלי פחות עומס התחלתי(  

האור& החופשי המתוכנ� ולא יעלה  90% )החופשי המחושב בכל עוג� לא יפחת מ האור&
  מהאור& הרתו� 50%+  המתוכנ�החופשי מהאור&  110%על 

התאמה בי� ההתארכות האלסטית המחושבת להתארכות המדודה תחשב כחוסר )אי
התאמה של העוג� לדרישות התכנו� והעוג� יפסל. במקרה כזה תדרש הזרקה חוזרת או 

  ביצוע עוג� נוס� עפ"י שיקול דעתו של המהנדס.

הדריכה תבוצע באמצעות ציוד המאפשר דריכת בשלבי�  )ציוד הדריכה  �

של כל הכבלי� בו זמנית בצורה אחידה. ציוד הבקרה של הקבל� יאפשר 

 מדידה ברמת הדיוק הנדרשת.

ציוד המדידה כולל השעוני� ומדי הלח, יהיו מכויילי� במעבדה  �

וה בתיעוד מתאי� שיאושר ע"י המפקח. הדריכה לא תער& מוסמכת, מלו

  מאוחר מחודשיי� ממועד הכיול. 

לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור הפיקוח ינעל כל עוג� בעומס  �

נעילת העוג� תבוצע באמצעי� המאפשרי� בקרה של . המתוכנ� השרות

  העוג� לאור& הזמ� ובמידת הצור& שחרור ודריכה חוזרת.

ירש� בטופס מתאי� המתאר את  פי� לעילכמפורט בסעימהל& הדריכה  �

כל שלבי העמיסה, זמני�, תזוזות וכיו"ב. כמו כ� תוצג הדריכה באופ� 

  גרפי. על הקבל� לקבל אישור המהנדס לשיטת הרישו� המוצעת על ידו.

� �דקות,  15אחרי ) 100%ליציבות עומס השרות ( יבדקו כל העוגני�, בנוס

 5% ),  ו2%המותרת לא יעלה על  ת העומסדאחוז יריימי�.  7ולאחר 

המתוכנ�. חזרה לעומס השירות בהתאמה. בתו� כל בדיקה ינעלו העוגני� 

במקרה ויתברר כי אחוז הירידה גדול יותר יהיה צור& בהוספת עוגני� לפי 

  .הפיקוח והמתכנ�הנחיות 

j(  אחריות הקבל�והכנת תכנית פרטי עבודה  

 .שות מינימו� והקבל� רשאי להחמיר מה� כל הדרישות במפרט לעיל הינ� דרי �

על הקבל� להציע פרט עוג� המתאי� לקבלת עומס השרות הדרוש. הפרטי�  �

יו� לפחות  14תוצג למהנדס  קדיחה והדריכההמוצעי� על ידי הקבל� ושיטת ה

 לפני הזמנת החומרי� כדי לאפשר בדיקה ואישור המהנדס לפרטי�. 

ות עומס השרות המתוכנ� מוטלת על האחריות להתאמת העוג� המוצע לדריש �

  הקבל�. 
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הקבל� יבצע את כל עבודות העיגו� השונות באתר בנוכחות מלאה של הפיקוח  �

באתר. כמו כ� יאפשר הקבל� ביצוע פקוח על מרכיבי העיגו� המיוצרי� בבית 

  המלאכה, הכל תו& התראה מראש לפיקוח על העבודות המתוכננות.

שות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקו� אי עמידה באחד, או יותר, מדרי �

  העוג� הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח.

הקבל� אחראי לעבודה תו& שמירה על כללי הבטיחות באתר בהתא� לדרישות  �

משרד העבודה והחוק. במידת הצור& ינקטו אמצעי הגנה שיבטיחו את בטיחות 

 .וכל אד� שימצא באתר ובסמו& אליו הפועלי�

  

   לעוגני� מדידה ותשלו� 01.07

  

התשלו� יאושר רק לאחר קבלת הכח הדרוש בעוג� ובתנאי שהקבל� עמד בכל  �

 דרישות הדריכה והוכיח התאמת העוג� למפרט.

יהווה תמורה עבור כל החומרי� והמלאכות הנדרשי� ליחידת עוג� התשלו�  �

בודות בעוגני�, את הפעלתו של הציוד הנדרש לקדוח, דריכה, הזרקה וכל הע

  האחרות הנדרשות עד לקבלת עוג� של� מעוג� בכח  הדריכה כנדרש.

  התשלו� עבור עוג� הניסיו� יהיה במחיר יחידה של עוג� רגיל. �

, לא ינת� כל תשלו� נוס� עבור עבודות הכנה, קידוחי� חוזרי�, יציקות ביניי� �

רשי� וכיו"ב הנדשינויי� והגדלות במפרט הטכני של העוג� לדוגמה הגדלת אור& 

  .עוג� תקי�לצור& קבלת 

א תשול� כל תוספת בגי� ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגני� שנכשלו לפי המתואר ל �

  לעיל .

  קורות פלדה לקשירת עוגני� 01.08
  לאחר קידוח ודיוס העוגני� ידרשו קשירות ע"י קורות פלדה. �

  מידות הקורה יתוכננו ע"י הקבל� ויועברו לאישור המתכנני�.  �

רה יש להביא בחשבו� אפשרות שהמרחק בי� העוגני� עלול לגדול עד בתכנו� הקו �

  מ'. 1.0 )כ

  לאחר ביצוע עוגני הניסוי ייתכ� ויידרשו שינויי� בכוחות המותרי� על העוגני�. �

  שינויי� כנ"ל יגרמו לשינוי בחת& הקורה. �

לא תאושר שו� תוספת למחיר היחידה עקב שינויי� שדרשו בחת& הקורה (או  �

  ני�).באור& העוג

הקורה תהיה מחושבת כקורה המשכית, לכ� בכל קטע של קורה יינתנו לפחות שני  �

  עוגני�. 

  מ'. 1.0המרחק מעוג� עד קצה קורה לא יעלה על  �

  יש לתכנ� חיבור המשכי (ע"י ריתו&) בי� קטעי קורה. �

  שיטת החיבור תוגש לאישור המתכנ�. �

  .30 )יהיה ב הקורה תהיה מחוברת לתושבת בטו� יצוק בתבניות, הבטו� �
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  אופני מדידה לקורות פלדה 01.09

  

התשלו� לפי מדידה במ"א של זוג קורות פלדה בנוס� המחיר יכלול ביצוע תושבת  �

בטו�, סיתותי� וקידוחי� ויציקת השלמת בטו� בי� קיר הדיפו� לב� קירות הפלדה, 

  . י� המופיעי� בתוכניותהכל מושל� ע"פ פרט

בתיאו� ע�  דיפו� והחפירהבתיאו� ע"י קבל� הקורת הפלדה הינה זמנית ותפורק  �

הקבל� הראשי במהל& בניית קירות המרת�, על קבל� הביסוס לקחת בחשבו� 

בהצעתו כי מחיר קורת הפלדה  הינו לשימוש זמני (בהשאלה) ובהצעתו יתייחס 

  לכ&. 
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  עבודות בטו� יצוק באתר  �  02פרק 
  
  

  כללי  02.01
  

י�, בתאו� ובאישור יוע, הקרקע, להקטי� ככל מובהר בזאת כי בכוונת המזמ �

  שנית� את עבודות הדיפוני� והעיגוני�.

מחירי היחידה לעבודות יהוו את התמורה המלאה לעבודות ג� א� היק� העבודות  �

  באופ� משמעותי, ולקבל� לא תהיה כל טענה על כ&.ו/או יוגדל יוקט� 

קרקע לצור& שינויי תכנו� כמו כ�, ביצוע העבודה בשלביות לצור& בחינת איכות ה �

  לא תהווה עילה לשינוי מחירי היחידה.

  בנוס� לאמור במפרט הכללי לעבודות בני� יבוצעו העבודות כמפורט להל�:  �

  עבודות בטו� יצוק 02.02
  

  מובא מוכ�. 30 )יציקת הבטו� תיעשינה בבטו� ב  �

  כל היציקות יבוצעו בריטוט. �

  ימי�. 7אשפרת הבטו� בצורה מלאה לפחות  �

יש לקבל אישור המפקח לכל יציקה. כ� יש לקבל אישור המהנדס המתכנ�. יש  �

שעות לפני שהמפקח בדק ואישר בדיקה  48להזמי� את המהנדס המתכנ� לפחות 

  של האלמנט ליציקה.

כל מחירי היחידה כוללי� את עבודות הסיתות, הקידוח וכל הדרוש לצור& הכנת  �

  פקח והוראות המהנדס המתכנ� האלמנט ליציקה לפי התוכניות, הוראות המ

קידוחי�. לא תשול� במחיר ו מחירי הבטו� כוללי� יציקת קורות ראש, סיתותי� �

  נפרד תוספת כלשהי בגי� העבודות כפי שנאמר לעיל.

  
   כלונסאות קדוחי� ויצוקי� באתר (מיקרופיילי�)  02.03

  

  כללי:  .א

 החפירהפו� דיס"מ ל 45  )ו,ס"מ  35מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של  �

, ללא הרחבה המבוצעי� בשיטת ההקשה והסיבוב של ראש קידוח, כאשר וביסוס

  הוצאת החומר נעשית באמצעות לח, אויר.

  מראש על יד המזמי�. צעו א& ורק ע"י קבל� מוכר ומאושרהכלונסאות יבו �

התאמת הציוד לשיטת הקדיחה , הקבל� יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי �

קידוחי� לפי הנחיות דו"ח הביסוס, התאמת דרישות הפלדה הנדרשת, בצוע ה

 ו'.לתק�, טיב הבטו�, שיטת היציקה וכ

  אי� לקבל� זכות להעביר חלק מהעבודה לקבל� אחר. �

תכנית יסודות מעודכנת ע� סימו� העומסי� והנחיות הביסוס יהיה בשטח בידי  �

 .הקבל� בכל מהל& הביצוע

 (ב"ספר הכחול")   23יוחד להל� ומפרט  העבודה תעשה בכפו� לדרישות המפרט המ �



30 

  של מהל& ביצוע העבודה. מדויקהקבל� ינהל רישו�  �

הרישו� יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא  �

  יאושר עומק הקידוח של הכלונס א� לא ינוהל רישו� מסודר.

יציקת ודיחה, מחיר היחידה שייקבע למטר אור& כלונס הוא קומפלט וכולל ק �

  הבטו� וכל העבודות הנדרשות לביצוע הכלונס.

  כמויות הבטו� למלוי מערות ימדדו בנפרד. �

  הכנה ודרישות מוקדמות:  .ב

לא תורשה עבודת מילוי  הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי. �

 .וחפירה בעזרת כלי מכני בשטח לאחר יציקת הכלונסאות, אלא באישור המהנדס

בשטח העבודה קיי� או מבוצע מילוי, יש להכי� תכנית עבודות עפר ע� במידה ו �

עובי המילוי   התייחסות למפלס קרקע הטבעי והסופי לאחר המילוי. נתוני� לגבי

 .בכל כלונס יהיו בידי הקבל� לפני תחילת העבודה

 .המילוי יבוצע לפי מפרט מיוחד של המהנדס �

דרש הקבל� למלא בטו� ולקדוח חללי� גדולי� אות� יי אלהימצעשויי� באתר  �

  לאחר מכ� דר& הבטו� הנ"ל.

בתנאי הסלע שבאתר, לקדיחה ציוד הקדיחה יהיה מתאי� לביצוע כלונסאות  �

  מ' לפחות. 20לעומק בצמוד לקירות חצובי� ומבני� קיימי� ו

  הזיו�:  .ג

  .739זיו� הכלונס יהיה פלדה מצולעת מתאי� לת"י  �

ל תחתית הקידוח אלא א� יצוי� במפורש "כלוב" הזיו� יהיה לעומק חצי מטר מע �

  .ובתכניות אחרת בהנחיות הביסוס

ס"מ  15 )מטר העליוני� של ה"כלונס" ו 2 )ס"מ ב 10החישוק יהיה בפסיעה של  �

  ביתרת כלוב הזיו�.

ס"מ, בכלונסאות בקוטר גדול יותר  5ס"מ יהיה  35כיסוי הזיו� בכלונסאות בקוטר  �

  התכנית.נית� להגדיל את כיסוי הזיו� לפי 

מוטות הזיו� ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליה�, כנדרש  �

  בתוכניות.

 קדיחה  .ד

  הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב הציוד כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות �

 .המקדח

לפני תחילת הקידוחי�, על הקבל� לוודא התאמת המכונה לקדיחה לעומק הדרוש  �

 בתנאי השטח הקיימי�.

 .חי� ייעשו בלא שיפגעו בעבודות קודמות שבוצעו באתרהקידו �

הקידוח יבוצע במיקו� המדויק שיקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת בקוטר  �

 .ראש המקדח שתמורכז על הסימו� הנעו, בשטח
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החומר הנקדח יורחק ויסולק מאזור הקידוחי�. יש למנוע מפולת של החומר  �

ב ע� הבטו� המובא ליציקת הקדוח אל  תו& הקידוחי�  כדי שלא יתערב

 .הכלונסאות

 .נתוני� לגבי העומק המתוכנ� ירשמו בבירור על גבי תכניות הביסוס �

 עומק הכלונס הנדרש בסלע הוא אור& הכלונס בסלע רצי� ושל�.  �

לצור& סיכו� החדירה ייחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באור& של חצי מטר  �

  הביסוס).לפחות (אלא א� צויי� אחרת במפורש בהנחיות 

יתגלו חללי�, כיסי חרסית, סלע בלוי, או כל הפרעה אחרת, יש להוסי� את א�  �

 אורכ� לעומק הכלונס כ& שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות.

תדרש העמקה בהתא� להנחית מהנדס הביסוס והמפקח הצמוד באתר. יתכ� ו

 .כלוב הזיו� יואר& בהתא�

העמקה החדירה בסלע. הנחיות  שלהידרשויה עבקדיחה דר& מילוי לא מהודק  �

 .מפורטות ימסרו על ידי מהנדס הביסוס בהתא� לסוג המילוי, עוביו וסוג הסלע

מפני הקרקע או מתחתית הקורות או הקירות  דיימדהעומק הנדרש לפי התכנית  �

חס י. בכל מקרה המונח "אור& כלונס" מתי(ממפלס פני הקידוח הנמו& ביותר)

 .ועל, כלומר, האור& היצוקלאור& כלונס בפ

במקרה של מפולת, על הקבל� למלא את הקדוח בבטו� ולחדש את הקדיחה לאחר  �

 מספר ימי�.

 הנחת הזיו� ויציקת הבטו�  .ה

הזיו� יתלה באופ� מרכזי תו& שימוש בשומרי מרחק ("ספייסרי�") מתאימי�  �

בבור להבטחת המרכזיות וכיסוי הזיו�. מיקו� כלוב הזיו� יובטח לאחר הנחתו 

 .הקידוח באמצעות קשירה

יציקת בטו� הכלונס תבוצע ביו� הקידוח. אי� להשאיר כלונס לא יצוק במש&  �

 .הלילה

מקסימלי יהיה האגרגט ה, קוטר  6" ), שקיעת הקונוס הדרושה  30 )הבטו� יהיה ב �

  ."). דרוג האגרגטי� בבטו� יתאי� ל"בטו� משאבה3/4מ"מ (" 19

ר החור מערמות חומר שפי& שיווצרו כתוצאה לפני היציקה יש לנקות את אזו �

  ., רציפותו והעדר הפרעות אחרות� הקידוחקיוילוודא את נו מהקידוח

בהתא�   .היציקה תבוצע דר& משפ& וצינור יציקה באישור מהנדס הביסוס �

סלע לא יציב) \לדרישת המפקח (למשל: במעבר דר& שכבות מילוי או חת& קרקע

ע� צנור גומי ארו& היורד בתו& הקידוח עד  תבוצע היציקה באמצעות משאבה

 מ' מתחתית היציקה. 3לעומק 

במקרה של הופעת מי� בקידוח תקבע שיטת היציקה על ידי המהנדס. בדר& כלל  �

היציקה תבוצע על ידי יציקה בצנור טרמי, או צנור משאבת בטו�, כאשר היציקה 

מ' לפחות בתו&  2מתבצעת מלמטה כלפי מעלה. בכל מהל& היציקה הצינור יהיה 

 .הבטו�
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 ומערה יש להודיע למהנדס הביסוס. על פי היקפחלל או המצאות  במקרה של �

 .תקבע  דר& היציקה

כלפי מעלה.  הקידוח הבטו� יצופ� באמצעות מרטט (ויברטור) שיופעל מהתחתית �

 .מצעי� שיבטיחו מניעת תזוזת ציר הזיו� מהציר המתוכנ�ופ� ואהבטו� ירוטט בא

ס"מ ממפלס פני הקרקע שבסביבה  4עד  2 )יציקת הכלונס יוגבה ב מפלס הגמר של �

או מתחתית הקורה, וזאת על מנת לאפשר ניקוי ראש הכלונס לפני יציקת קורות 

 .היסוד והעמודי�

  משמעותית. העשויה להיותכמות בעל הקבל� להתארג� למילוי חללי� בבטו�,  �

  

 תיעודו רישו�פיקוח,   .ו

של המפקח  תדרו&יו� על ביצוע העבודה הכולל מהנדס הביסוס יבצע פיקוח על �

 .הביצוע והקבל� המבצע בתחילת

תנאי תת הקרקע באתר אינ� הומוגני�, אלא משתני� מאזור לאזור ומכלונס  �

  לכלונס. יש צור& בפיקוח הנדסי מקצועי צמוד בכל מהל& ביצוע  הכלונסאות. 

 :יש לערו& רישו� של מהל& ביצוע הכלונסאות כדלקמ� �

o  טכניי� של מכונת הקידוח פרטי�.  

o קאורדינטות על פי המתווה מספר הקידוח או זיהוי לפי. 

o תארי& ושעה תחילת הקדיחה ותארי& ושעה סיו� קדיחת הכלונס. 

o תארי& ושעה יציקת הכלונס. 

o סוג החומר שהוצא מהקידוח. 

o .(האור& היצוק) עומק בור הקידוח מפני הקרקע ואור& הכלונס בפועל 

o  הקידוחהופעת מי� בבור. 

o  מפולות ומערות, מידת �בור הקידוח כגו �תאור חזותי של טיב דופ

 החספוס של הדופ� וכיו"ב. 

  סטיות מותרות  .ז

  יפסל.להל� "כלונס" שלא יעמוד בדרישות 

 .ס"מ 3 )הסטייה המותרת ממרכז המתוכנ� לא תגדל מ �

 עבור 4% )בכלונס אנכי ו 2% )הסטייה המותרת בשיפוע ציר הכלונס לא תגדל מ �

 .כלונס משופע

 . 1%בכלונסאות הדיפו� הסטייה המותרת מהאנ& לא תעלה על  �

 .מ"מ 20 )הסטייה המקסימלית בקוטר המקדח  מהקוטר בתכנית לא תגדל מ �
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  דגימות ובדיקות   .ח

  בדיקות בטו� )1

בדיקת סומ& הבטו� (בדיקת שקיעה), תבוצע באתר, לפני היציקה, ע"י  בקר  בטו�  �

לקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות מוסמ&. דגימות בטו� יי

יציקה, בעת יציקתה.  הבדיקות יילקחו ה� מ� המערבל וה� מתו& הבטו� הנשפ& 

מפי הקידוח בתו& היציקה ונחשב לבטו� טוב ובריא. כמות הבדיקות תהיה לפי 

  דרישת המפקח. 

  קידוחי גלעי�  )2

יפות היציקה ו/או המפקח רשאי להחליט על בצוע קידוחי גלעי� לבדיקת רצ �

החוזק.  א� יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה מלאה 

  יחולו התשלומי� על המזמי�.  )ורצופה והחוזק כנדרש 

א� יוכח כי הבדיקות אינ� עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה  �

� בגי� הקדיחה ומלאה ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומי

והבדיקות על הקבל�. בכל אחד מהמקרי� הנ"ל יכללו התשלומי� על הבדיקות, 

את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בבצועה קדוחי�, הוצאת המדגמי� 

  ובדיקת� לפי ת"י. 

  ביצוע לקוי  )3

בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבל� לבצע את התיקו�  �

 שבונו, סוג התיקו� ייקבע ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספתח)הדרוש על

כלונסאות, ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או תיקו� הכלונס הפגו� עצמו, ע"י 

  הכל לפי החלטת המפקח.  )יציקות, הזרקות אפוקסי או צמנט, או כיו"ב 

הי הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומ �

  שיטת התיקו�. 

ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, ברציפות  �

  בכל הנ"ל ו/או במקצתו.  )הבטו�, בזיו� הכלונס בסגרגציות, בסדקי� 

  

  לתשלו� אופני מדידה –כלונסאות   .ט

. �קוטריההמדידה לתשלו� תהיה לפי מ"א, תו& הבחנה בי� כלונסאות עפ"י  )1

ה זהה לכל עומק שהוא. האור& הנמדד יהיה ממפלס פני הכלונס המחיר יהי

המצוי� בתכניות, (תחתית כותרת הכלונס) ועד למפלס התחתית שבצע הקבל� 

 בפועל בכפיפות לאמור בתכניות ולפי הנחיות המפקח. 

  לא תהיה אבחנה בי� כלונסאות אנכיי� לכלונסאות משופעי�.  )2

הכרוכי� בבצוע העבודה בכפיפות לכל  המחיר יכלול את כל החומרי� והמלאכות )3

  האמור במפרט המיוחד וכ� את האמור להל�: 
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  קדוח כלונסאות בקוטר הנדרש. בכל סוגי הסלע והקרקע שבאתר.  �

   על פי הנחיות היוע, והמפקח. ביצוע הכלונס בשלבי� �

שימוש בצינורות מג�, הכנסת�, ייצוב� ושליפת�, וכל הדרוש לשמירת יציבות  �

  . דפנות הקדוח

סילוק כל החומר המוצא מתו& הקידוחי� אל אתר המיועד לשפיכת פסולת,  �

  הנמצא במרחק כלשהו מהאתר, ומאושר לכ& ע"י הרשויות המוסמכות. 

  הכנסת כלוב הזיו� לתו& המחפורת והקידוח. כולל �

מ"מ, ומוטות זיו� ספירליי� ואלכסוניי� המשמשי�  14חיזוקי� מרותכי� בקוטר  �

  .לייצוב כלוב הזיו�

  שומרי מרחק לכלוב הזיו�. �

  כולל שימוש בצינור ליציקה כנדרש במפרט. יציקת הבטו� �

סימוני� של מערכת הביסוס והמבני� השוני� לפני ואחרי ביצוע   הכלונסאות,  �

 וכולל חידושי הסימוני� באתר. 

חיצוב ראשי הכלונסאות או השלמת יציקה לצור& התאמת המפלסי� לקורת ראש  �

פסולת אל אתר המיועד לכ& והנמצא במרחק כלשהו מהאתר.  הכלונס, וסילוק ה

  וכ� יכלול המחיר את כל האמור בתכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. 

על הקבל� להביא בחשבו� כי במקרי� מסוימי� עקב מפולות של הקרקע יידרש  )4

לבצע מלוי בטו� קידוח בבטו� ויציקה מחדש. לא תשול� לקבל� תוספת מחיר בגי� 

 וע עבודות אלו (ראה הנחיות עבודות המלוי).ביצ

  

  לתשלו� אופני מדידה –מילוי חללי�  02.04
  

ע"י המפקח, תו&  המדידה לתשלו� תהיה לפי מ"ק, ע"פ תעודות משלוח מאושרות �

הבחנה במילוי ע"י תערובת צמנט/חול/בנטונייט, או כשהמילוי בבטו� רזה. סוג 

  הבטו� ע"פ דרישת המפקח.
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  2'מסמ� ד

  תב הכמויות והמחירי�כ

  מוקדמות כלליות לכתב הכמויות והמחירי� 

 כללי  )תכולת המחירי�   .א

מבלי לפגוע באמור במסמכי� אחרי� של הזמנת הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה 
 המוצבי� בסעיפי כתב הכמויות ככוללי�, בי� היתר, את ער&.

ההצעה, הטכני וביתר מסמכי  רבתיאוכל המפורט והאמור בתוכניות,  �
  לגבי הסעיפי� השוני�. 

שימוש בכלי עבודה, מכשירי�, מכונות, פיגומי�, כלי הרמה, רתכות,  �
  מקדחות וכל ציוד אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות.

הובלת כל החומרי� והכלי� דלעיל אל מקו� העבודה וממנו, ובכלל זה  �
העמסת� ופריקת�,   וכ� הובלת העובדי� למקו� העבודה וממנו, 

מירת הציוד ואבטחת האנשי� בתחו� האתר, בי� שהינ� פועלי� או ש
  עוברי באתר. 

  הוצאות הקשורות בתיאו� העבודה ע� כל הגורמי� הנוגעי�.  �

  הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פע� שיידרש על ידי המהנדס.  �

  הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימו� והוצאות משרדיות.  �

י� והמכונות ושמירת� וכ� שמירת הוצאות אחסנת החומרי�, הכל �
  העבודות שבוצעו. 

הוצאות הגנה על העבודות, החומרי� והעיבודי� בפני השפעת מזג  �
  האוויר, שטפונות ונזקי� מעבודות קבלני� אחרי�. 

  הוצאות לתיקו� נזקי� מ� הסוג הנ"ל.  �

הוצאות הביטוחי� הדרושי� של העבודות, העובדי� וכל צד אחר, מעבר  �
מבוצעי� על ידי המזמי�, כמפורט ביתר מסמכי הזמנת לביטוחי� ה
  הצעות זאת. 

הוצאותיו הכלליות של הקבל� (ה� הישירות וה� העקיפות), ובכלל זה  �
  הוצאותיו המוקדמות והמקריות. 

הוצאות לערבויות, ביול וכדומה, הדרושי� למילוי כל התנאי� הנדרשי�  �
  במסמכי הגשת הצעות זאת. 

  רווח הקבל�.  �

  בדי� והוצאות נלוות לכ&. שכר העו �

  מיסי�, היטלי�, אגרות, וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.  �

  טיפולי� בתקופת הבדק, ו/או בתקופות האחריות.  �

אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גור�, וביטוח כל גור�  �
שניזוק עקב אי השגחה, רשלנות וחוסר זהירות של הקבל� באתר 

  העבודה. 
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  דה אינו כולל מס ער& מוס�.מחיר היחי �

כתב הכמויות מופיעי� סעיפי� שיבוצעו עפ"י הנחיית המפקח בלבד.  �
  הקבל� אינו 

  .רשאי לבצע עבודות אלו ללא הוראה מפורשת בכתב �
  
  

 הכללת תנאי ההצעה במחירי�   .ב

רואי� את הקבל� כאילו התחשב ע� הצגת המחירי� בכל התנאי� המפורטי� בהצעה,     �
המחירי� המוצגי� להל� ייחשבו ככוללי� את כל ההוצאות הכרוכות על כל מסמכיה. 

במילוי התנאי הנזכרי� במסמכי� הנ"ל, על כל פרטיה�. המנהל לא יכיר בכל טענות 
הנובעות מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו, והקבל� יהא מושתק ומנוע 

  מלטעו� כל טענות ו/או מלתבוע כל תוספת מחיר.

 ער�" מוצר "שווה   .ג

א� נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות, כאלטרנטיבה למוצר מסוי�     )המונח שווה ער&  �
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בש� היצר� ו/או בש� המפעל המייצר אותו, פירושו שמוצר 

  חייב להיות שווה ער& מבחינת הטיב למוצר הנקוב.

ו של זה שנרכש עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכי�, כאמור לעיל, על מחיר �
כ"שווה ער&" לו, יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנת הצעות 

  זאת לגבי מחירי יסוד.

עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ער&" על מחיר המוצר שנקוב באות� המסמכי�,  �
  יסופק המוצר הנקוב שבמסמכי�.

לא לאחר שהקבל� קיבל אישור מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ער& א �
  בכתב מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו. 

כמו כ� מובהר כי המונח "שווה ער&", א� נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות  �
כאלטרנטיבה למוצר מסוי� הנקוב בשמו המסחרי ו/או בש� המפעל ו/או בש� היצר�, 

הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ער& מבחינת הטיב למוצר 
ומחירו של מוצר "שווה ער&" טעוני� אישורו המוקד� של המפקח. במקרה שהמזמי� 
משתמשי� כבר במוצר מסוי� ומטעמי אחזקה לא יאשרו הכנסת דג�/יצר� נוס�, לא 
  יורשה השימוש במוצר ש"ע א� א� הדבר נרש� כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט. 

  מדידת הכמויות   .ד

יות ימדדו בהתא� לאופני המדידה המפורטי� בסעיפי כתב הכמויות, להל�, הכמו �
  . 43ובהעדר� בהתא� לת"י 

 אחרת, הכמויות ה� מקורבות בלבד.  צוי�א� לא  �

הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעי�, על ידי הגדלה, הקטנה וכ� על ידי  �
סופיות של העבודות שנעשו ביטול של סעיפי� בכלל�. העבודה תשול� לפי המדידות ה

בפועל ובהתא� לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבל�, כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על 
 ידי המפקח. 

לא תהיה לקבל� זכות לדרוש שינויי� במחירי היחידות ו/או קביעת מחירי� חדשי� על  �
ררו סמ& השינויי� בכמויות הנ"ל, ה� בא� יוחלט עליה� במש& העבודה וה� א� יתב

  בחשבו� הכמויות הסופיות בגמר העבודה. 

 מדידה נטו   .ה

בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטי� נטו לפי פרטי התוכניות, כשהפריט  �
  מושל� וקבוע במקומו. 
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  כל מקו� בו מצויי� כי המידה היא "עד.....", פירושה "עד בכלל".  �

  

 עבודות שלא יימדדו   .ו

ולא ישול� בעד�, רואי� אות� ככלולות בשכר  העבודות המפורטות למטה לא יימדדו
 החוזה מבלי היות� מפורטות : 

  תיאו� ע� כל הגורמי�.  �

שילוט האתר, נקיטת כל אמצעי  ( לרבות רמפת כניסה לאתר )וכנית דרכי גישה,ת �
  הבטיחות המשתמעי� מביצוע העבודות באתר. 

  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.  �

  ומשרדי� ציוד וחומרי� לאחסו�מבני עזר  �

  מדידות, סימו�, פירוק וחידוש סימו�.  �

  סידור ניקוז ארעי ודרכי� ארעיות.  �

  סילוק חומרי� וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרי� אחרי� במקומ�.  �

  אספקת מי�, חשמל וטלפו� לאתר לצור& ביצוע העבודות.  �

  ניקיו� וניקיו� סופי.  �

 ליות הוצאות כל  .ז

מובהר בזה כי הקבל� לא יהיה רשאי לדרוש תשלו� נוס� כלשהו בגי� הוצאות כלליות,  �
 �ה� במקרה והיק� החוזה יוגדל וה� במקרה והיק� החוזה יוקט� על ידי המזמי�, בתוק
זכויותיו על פי תנאי הזמנת הצעות זאת. האמור לעיל תק� ג� לגבי המקרה של הפסקת 

  העבודות לפני סיומ�. 

 ר סעיפי כתב הכמויות תאו  .ח

הסעיפי� של הפריטי� השוני� הכלולי� בכתב הכמויות הממוכ� להל� כוללי�  יתיאור �
א& ורק תאור קצר לש� התמצאות ואינ� באי� להגדיר טכנית את הסעי�. יראו את 

התיאורי� המלאי�, על כל פרטיה�, כפי שה� מובאי� במפרט, בתוכניות וביתר מסמכי 
התיאורי� התמציתיי� הכלולי� בכתבי הכמויות להל�, כל עוד חוזה, כמשלימי� את 

, הכלול בתיאורי� מלאי� אלה מסוי�אי� ה� עומדי� בסתירה אית�. הדגשת פרט 
בסעי� כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אי� בכוח� לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט 

א הודגשו כלל. לגבי כל יתר הסעיפי� בה� הדגשה זו חסרה או מתקפ� של הפרטי� של
נתגלתה סתירה בי� סעי� בכתב הכמויות לבי� הסעי� באחד משאר מסמכי הזמנה 
להגשת הצעות זאת, לרבות המפרט ומערכת התוכניות, ייחשב המחיר הנקוב בכתב 

  הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור הסעי� בכתב הכמויות. 
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עב הסדנהו לוהינ ריית דוהא    מפקח: 

 

08/05/2012 זרכמ
דף מס':     001 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו מ ד ק ו מ  ת ו ר ע ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
הז תויומכ בתכב תועיפומה תודובעה טוריפ      
סיסב הווהמו דבלב ינורקעו יתיצמת וניה      
לכל םאתהבו דחוימה טרפמלו תוינכתל      
.הז טקיורפל םישרדנה םיטנוולרה םינקתה      
      
םע דחיב תויומכה בתכ תא אורקל ןלבקה לע      
יכמסמ ראשו דחוימה טרפמה ,תוינכתה      
.זרכמה      
      
-"לכירדא תריחב יפל" בותכ וב םוקמ לכב      
יגיצנ וא/ו טקיורפה לכירדא תויחנה יפל הנווכה      
.הללכמה      
      
עוציב לכ ךשמב :ןלבקה בל תמושתל      
עודי .םרדיסכ םידומילה םימייקתמ ,טקיורפה      
תועשב הדובע תוקספה ונכתיי יכ ןלבקל      
לכמ וא/ו תוניחב םויק ןיגב םויה לש תומייוסמ      
עדומ ןלבקה .ןימזמה ילוקיש יפל תרחא הביס      
תועשב תונוש תודובע עצבל שקבתיו ןכתיי יכ      
.ותעצה ןובשחב תאז חקל יכו הלילה      
      
חוור+הדובע+רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ תורעה 1.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס          
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דף מס':     002 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י ב ס ה  ת ו כ י א  ת ו ש י ר ד ו  ר ו ד י ג  10 ק ר פ       
      
י ט ס ו ק א  ר ו ד י ג ו  ר ו ד י ג  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנבל תירוכסיא רדג לש הנקתהו הקפסא     01.1.010

                  226.00 .  רטמ 2 הבוגב רטמ   
      
003/007 תודימב יפנכ וד רעש תבצהו הקפסא     01.1.020
םיינזואו  ןטובמ תודוסי תוברל מ"ס      

                    2.00 'פמוק הליענ תורשפאמה  
      
חפ םע החיתפל שפשיפ רעש תבצהו הקפסא     01.1.030
תודוסי תוברל מ"ס 053/021 ןבל תירוכסיא      

                    2.00 'פמוק . לוענמו ןטובמ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( יטסוקא רודיגו רודיג 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הביבסה תוכיא תושירדו רודיג 10 כ"הס          
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דף מס':     003 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  30 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
םכותב םיללוכ הביצח הריפחה תודובע יריחמ      
תוכרעמ יקותינ, רתאב ףושיחה תודובע לכ תא      
הרואת ידומע יוניפו קוריפ,םימו למשח      
ללוכ תוכרדמו הפש ינבא,םיטנרדיה,םימייק      
הריפחה תודובע עוציבל שרדנ רשא לכו יוניפ      
ריחמ תפסות אללו ןופידהו      
      
םכותב םיללוכ הביצח/ הריפחה תודובע יריחמ      
ןגומ בחרמ לש הרקתוהפצר תוריק לש הביצח      
תלוספ יוניפ ללוכ הדובעה ימוחתב םייק ק"תת      
אללו רדסומו רשואמ הכיפש רתאל ןינבה      
ריחמ תפסות      
      
םיללוכ הביצחהו הריפחה תודובע יריחמ      
תת ) הפצרו תוריק( טלקמ לש הביצח םכותב      
ריחמ תפסות אלל םייק יעקרק      
      
שרדנה לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
עוציבה ןמזב תויבלש תוברל הדובעה עוציבל      
םימעפ רפסמב רתאל ןתרזחהו םילכ תלבוה,      
אל - הדובע יחטשמו השיג יכרד, תופמר,      
.ל"נה ןיגב תפסות לכ םלושת      
      
יוניפ לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
תורגא ימולשת תוברל רתאב תמייקה תלוספה      
.  הכיפש       
      
ףסונב תוללוכ הביצחה וא/ו הריפחה תודובע      
יכרד תופמר עוציבב  ףטושה לופיטה תא      
ספוטל עגונה לכב תויושרה לומ םימואית השיג      
תכיפשל תורגא ימולשת , הביבסה תוכיאו 4      
םירוישאה לכ תלבק , הכיפש רתאב  יולימה      
עובק רודיג,תוחיטב יעצמא תטיקנ, תויושרהמ      
לכ ךלהמב יפקיהה רודיגה תקוזחת,ינמז רודיגו      
.עוציבה תפוקת      
      
וד םייק הנבמ לש יוניפו הסירה תודובע      03.1.060
תינכותב ןייוצמש יפכ הללכמה ימוחתב  יתמוק      
הדובעה יריחמ -" הסירהל הנבמכ" הדידמה      
תונכהה בלשב שרדנה לכ תא ףסונב וללכי      
וא תופצר לש רקובמ רוסינ (  תאמגודכ      
הנבמה תסירהךומית ,תוכרעמ קותינ,רחא      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק ) דכו  רתאה םוחתמ יוניפו  
      
םינבמ תוסירה ) ןינב תלוספ ( יוניפ תודובע     03.1.070

                    1.00 'פמוק . הדובעה ימוחתב ןיוצמה יפ לע םימייק  
      
      

1.30 קרפ תתב הרבעהל        
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08/05/2012

דף מס':     004 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

דדומ ידי לע "םייק בצמ " הדידמ תודובע     03.1.075
יוניפ רמג רחאל  רטמ 5/5 לש תשרב ךמסומ      
יכרוצל ףושיח ללוכ םימייק םינבמ תוסירה      

                    1.00 'פמוק .הדידמל תודובע תונובשחתה  
      
יחטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח תודובע     03.1.080
םיניוצמה הריפחה יסלפמ יפ לע 3  ןינב      
םיבלשב הביצח/הריפחה עוציב ךות , תינכותב      
ןימזמה תויחנה ואו,םינגוע םינופידב םינתומה      
יפדוע יוניפ ללוכ , 'דכו תויבלשל תועגונה      
.תויושרה י"ע השרומ הכיפש רתאל הריפחה      
תופמרו השיג יכרד עוציב ללוכ הדיחיה ריחמה      
תורגא םולשת ,הריפח עוציב ךרוצל םיינמז      

                25000.00 .'דכו הכיפש ק"מ   
      
ימוחתב הביצחו הריפח תודובע ךא ל"נכ     03.1.090
םוכיסל אל         10000.00 .תינמזה הינחה ק"מ   
      
תייחנה יפ לע  תינדי הריפחו ריהז שושיג 'בע     03.1.100

                   15.00 םילעופ+חיגשמ + ןורפחמ : חקפמה ע"י   
      
ידי לע םיידי תודובעב הריהז הביצח / הריפח     03.1.110

                   25.00 טושפ לעופ ע"י   
      
םוקמל רומישל םינוש םילדגב םיצע תקתעה     03.1.120
תאצוה ללוכ הדובעה ריחמ - חקפמה הרוי וילע      
ללוכ שדחמ ותעיטנו ,תרקובמ הרוצב ץעה      

                    4.00 .הייקשה ירודיס 'חי   
      
יפ לע םינוש םילדגב םימייק םיצע  תריקע     03.1.130

                   30.00 חקפמה תייחנה 'חי   
      
02 לש תובכשב 'א גוס םיעצמ רוזיפו הקפסא     03.1.140
בכרל הסינכ ליבש רובע רקובמ קודיהב מ"ס      

                  150.00 יוביכ ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח 1.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח 30 כ"הס          
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דף מס':     005 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ש ק  ת ו ר ו ק ו  ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  40 ק ר פ       
      
ת ו ר ו ק ו  ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  1.40 ק ר פ  ת ת       
ר ש ק       
      
דדומ ידי לע ןומיס ללוכ ןופידה תואסנולכ ריחמ      
הדלפה ןויז - ןוטב תקיצי,סנולכה חודיק,ךמסומ      
.דרפנב םלושיו דדמי      
      
תפסות אלל וכותב ללוכ ןופידה תודובע ריחמ      
הדובע יחטשמו השיג יכרד,תופמר עוציב ריחמ      
ילכ לכ וא חודיקה תנוכמ רובע שרדייש לככ      
הדובעה עוציב םשל רחא      
      
ןוטב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     04.1.020
לע םינתשמ םיקמועב מ"ס 54 רטוקב 03-ב      
ללוכ ריחמה .ןופיד תוריק רובע  תינכת יפ      

                 3200.00 . .ןוטב תקיציו ןויז תסנכה ,חודיק ,ןומיס רטמ   
      
םיסנולכה לעמ 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     04.1.050

                   35.00 .תינכתב  עיפומה יפל םינוש םיכתחו  תודימב ק"מ   
      
לכב םילוגע וא\ו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     04.1.070

                   72.00 . םינוטב ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
חודיק יללח ךותל 03-'ב ןוטב תמרזה     04.1.080

                  100.00 המודכו תורעמ, ) ןופיד וא סוסיב ( תואסנולכ ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רשק תורוקו ןופיד תואסנולכ 1.40 כ"הס          

      
ן י נ ב  ס ו ס י ב /ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  2.40 ק ר פ  ת ת       
'ב  ב ל ש - 2      
      
דדומ ידי לע ןומיס ללוכ ןופידה תואסנולכ ריחמ      
הדלפה ןויז - ןוטב תקיצי,סנולכה חודיק,ךמסומ      
.דרפנב םלושיו דדמי      
      
תפסות אלל וכותב ללוכ ןופידה תודובע ריחמ      
הדובע יחטשמו השיג יכרד,תופמר עוציב ריחמ      
ילכ לכ וא חודיקה תנוכמ רובע שרדייש לככ      
הדובעה עוציב םשל רחא      
      
ןוטב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     04.2.010
יפ לע םינתשמ םיקמועב מ"ס 54 רטוקב 03-ב      
,ןומיס ללוכ ריחמה .ןופיד תוריק רובע  תינכת      

                 1100.00 . .ןוטב תקיציו ןויז תסנכה ,חודיק רטמ   
      
לכב םילוגע וא\ו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     04.2.020

                   25.00 . םינוטב ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 'ב בלש- 2 ןינב סוסיב/ןופיד תואסנולכ 2.40 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רשק תורוקו ןופיד תואסנולכ 40 כ"הס          
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דף מס':     006 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ו ק ו  ם י נ ג ו ע  50 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו ק ו  ם י נ ג ו ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
הכירד תונויסינ םכותב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ח"ודב ןיוצמכ םינשואר םינמז םינגוע 3 לש      
.עקרק      
      
ןונכת רתיה ןיב ללוכ  םינגועה עוציב ריחמ      
סדנהמו עקרקה ץעוי י"ע ל"נה ןונכתה רושיאו      
י"ע תושרדנה הכירד תוקידבו היצקורטסנוקה      
.םינקתה ןוכמ      
      
ןוט 05 דע תורש חוכל םיינמז םינגוע עוציב     05.1.010
ח"ודו . דחוימה ינכטה טרפמה תויחנה יפל      
יולימ חודיקו ןומיס ללוכ ריחמה. עקרקה ץעוי      
חוכ תלבק דע תרקובמ הכירד ,טנמצ סיידב      

                   40.00 .שרדנה ןוגיע 'חי   
      
חפנל רבעמ סייד ןוטב תקרזה רובע תפסות     05.1.020
לש וטנ יטרואית חפנ לש םימעפ 6 לע הלועה      
חודיק ירוזאב םיללח יולימ ךרוצל ,חודיק      
רושיא רחאל קרו ךא עצבל שי( םינגועה      

                   15.00 )חקפמה ק"מ   
      
ןיב תרשקמה הדלפ תרוק לש הנקתהו הקפסא     05.1.080
םישורדה הדלפ יטנמלאו לכ ללוכ םינגועה      
ללוכ ריחמה .הכירדו םירוביח, הנקתה ךרוצל      
רשימ סיסבכ 03-ב ןוטבמ תורוק רתיה ןיב      
שאר טרפב טרופמכ ל"נה הדלפה תורוקל      
ףסונב ללוכ ריחמה .שרדנה ןויז תוברל ןגועה      
הדלפה תורוק קוריפ, ןוטבה תורוק תותיס תא      

                  130.00 ) ישאר ןלבק בוליש רחאל ( רתאמ םקוליסו רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוקו םינגוע 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוקו םינגוע 50 כ"הס          
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08/05/2012

דף מס':     007 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  60 ק ר פ       
      
ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
רמוש הדובעה ןימזמ יכ ותעצהב חקי ןלבקה      
סוסיבה תודובע תא עצבל היצפואה תא ומצעל      
תריחב רחאל קר  הז קרפב תולולכה ןינבל       
יכו, םירוגמה ןינב תמקהל ישארה ןלבקה      
ועצובי סוסיבה ןלבק תודובע וז היצפואב      
ןלבקה בייחתמ ובש שלושמ הזוח תרגסמב      
ןינבל סוסיבה עוציב לע תוירחא תחקל ישארה      
תועיבת וא תונעט לכ הניהת אל ןלבקל,      
סוסיבה תודובע עוציבמ תועבונה תויפסכ      
תודובעה עוציבו ישאר ןלבק תריחב רחאל      
שלושמ הזוח תרגסמב      
      
הנוכמב שומיש םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
יכתחב) תויבוביס תונוכמו לייפרוקימ (  תונוש      
תפסות לכ ןלבקל םלושת אל.םינושה עקרקה      
וא תובלושמ תונוכמב ושמיש ןיגב ריחמ      
.םינוש םיגוסמ תונוכמ      
      
םוקימ ןומיס:םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
,ךמסומ דדומ ידי לע סוסיבה סנולכ חודיק      
ןויז .ןוטבה תקיציו סוסיבה סנולכ חודיק      
.דרפנב דדמי - סנולכה      
      
עוציב םכותב םיללוכ סוסיבה תודובע יריחמ      
לכ אללו חודיקה תנוכמח השיג יכרדו תופמר      
ריחמ תפסות      
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     06.1.020
םינתשמ םיקמועב מ"ס 54 רטוקב 03-ב ןוטב      
ללוכ ריחמה .ןופיד תוריק רובע  תינכת יפ לע      
ןויז.ןוטב תקיציו ןויז תסנכה ,חודיק ,ןומיס      

                 1450.00 .דרפנב דדמי הדלפה רטמ   
      

                   30.00 ל"נל הדלפ ןויז ןוט  06.1.030

)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תואסנולכ 1.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תואסנולכ 60 כ"הס          
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עב הסדנהו לוהינ ריית דוהא    מפקח: 

 

08/05/2012 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     008 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

  

כ"הס  

תומדקומ 00 קרפ   
  
תומדקומ תורעה 1.00 קרפ תת    
  
תומדקומ 00 כ"הס   

  
הביבסה תוכיא תושירדו רודיג 10 קרפ   
  
יטסוקא רודיגו רודיג 1.10 קרפ תת    
  
הביבסה תוכיא תושירדו רודיג 10 כ"הס   

  
הביצח וא/ו הריפח 30 קרפ   
  
הביצח וא/ו הריפח 1.30 קרפ תת    
  
הביצח וא/ו הריפח 30 כ"הס   

  
רשק תורוקו ןופיד תואסנולכ 40 קרפ   
  
רשק תורוקו ןופיד תואסנולכ 1.40 קרפ תת    
  
'ב בלש- 2 ןינב סוסיב/ןופיד תואסנולכ 2.40 קרפ תת    
  
רשק תורוקו ןופיד תואסנולכ 40 כ"הס   

  
הדלפ תורוקו םינגוע 50 קרפ   
  
הדלפ תורוקו םינגוע 1.50 קרפ תת    
  
הדלפ תורוקו םינגוע 50 כ"הס   

  
סוסיב תואסנולכ 60 קרפ   
  
סוסיב תואסנולכ 1.60 קרפ תת    
  
סוסיב תואסנולכ 60 כ"הס   
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דף מס':     009 ןופידו הריפח תודובע -הסדנהל תימדקא הללכמ

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %61    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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  בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

  3'  בנין מס– מכללה להנדסה –ירושלים 
  
  
  
  
  
  
  
  

  2011, ספטמברב  22
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  נתונים כלליים .1
   

  איתור  .א
   
המבנה יוקם בתוך מתחם המכללה .  בירושליםרמת בית הכרםבשכונת הפרוייקט נמצא  

  .218475/630675  מ.צ.בנ להנדסה
   
   

  תכנית בדיקות הקרקע  .ב
   
י הקבלן "ע ' מ16-25- ניסיון לעומק של כ קידוחי2  באתרו בוצע2011בר מטספבחודש  

  .אריה קידוחים
ם לימוד התוצאות נעשה תוך שימוש במפה טופוגרפית המציינת את רום הקרקע הקיי 

  .תגיאולוגיי מפה " וכן עפבהשוואה למפלס הרצפות המתוכנן
   
   

  ופוגרפיה ומבנים שכניםט  .ג
   

+ 749 ÷+ 750 רום שלהמפלס הגבוה מהם מדרון היורד מ כיום  ר באת  השטח פני )1(
  +.739÷+74לערך לרום של 

  

 :המבנה גובל )2(
  

  .טיילת הכניסה של המכללה – מערבבצד  •

  .קיימים בני מספר קומות ומרתף –  ודרוםבצד צפון •

 .חנייה לרכב וכביש הטבעת מגרש –מזרח  בצד •

  .קיים מבנה להריסהבאתר  •
  
  

  תיאור הפרויקט  .ד
   
 תת קרקעיות  קומות2-ו, האפסקומת  קומות מעל  מבני מגורים4מתוכנן מבנה בן  

  .למחצה
  .-7.70+=739 התחתונה ברום המרתףקומת .  0.0+=747מפלס האפס מתוכנן ברום  
 ירוןי " והקונסטרוקציה עאפשטיין-קולקר- קולקרי אדריכל"תכנון האדריכלות נעשה ע 

  .שמעוני שחם
   
   .ח"כן אין להשתמש בדו מ שאם לא"כל שינוי בנתונים דלעיל יש להביא לידיעת הח 
   
 או ואילו לאלמנטים בפיתוח  בלבד החניהמבנה ח הביסוס מתייחס לביסוס"דו 

לאחר מסירת נתונים  ח בנפרד" יינתן דולאלמנטים המתוכננים במבנים הקיימים
  .מפורטים של המזמין
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  )ראה חתך( חתך הקרקע .2
  

  :נחלק לשתי תצורות עיקריותהסלע באתר  
  

  .סלע גיר מתצורת ורדים:  תצורה עליונה מבחינה טופוגרפית  -
  .סלע קרטון מתצורת כפר שאול:  תצורה תחתונה מבחינה טופוגרפית  -
  

 

הקידוחים .  סלע גירי עם אפשרות לאזורי חולשה.  בינוני בחוזקוסלע  – "ורדים"תצורת   .א
 . שגדלים עם העומקRQD- בעלי החזר גלעין ושנתקבלו

  

 

באזורים אלה .  בינוני וריסוק- סלע קרטוני המתאפיין בחוזק נמוך– "כפר שאול"תצורת   .ב
המפלס המתוכנן בקידוחים לא נמצאו סלעי קרטון ולכן המסקנה היא ש.  יתכנו גם חללים

 ).החזק יותר" (ורדים"לביסוס עדיין גבוה ונמצא בתחום של 
  

   

  י עליוןוכיס  .ג
  

יתכננו שאריות של כן -כמו.  ' מ2-3בעובי ואבנים  חרסיתמעל הסלע שכולל וי קיים כיס
  .יסודות מהמבנה שייהרס

  
   

  הטרוגניות  .ד
  

   ובניהן קרטון שכבות גיר קשה שיכוב מסודר שלבבסלעים אלה יש הומוגניות המתבטא 
   .  כיסי חרסית וחללים וכן,קרטון

  
  

  "קרסט"  .ה
  

 באתר פשריתקרסט אתופעת ה . י פעולת המים"ת חללים שנוצרו עמצאויקרסט הוא הה 
זה ומתבטאת בקיומם של חללים ומערות בגודל של עשרות סנטימטרים  ועד מספר 

במהלך .  ייתכנו גם חללים בסלע שאין בהם מילוי קרקע .  לעתים מלאים בחרסית,מטרים
  .הקידוחים לא נתגלו מערות

   

  

  חוזק  .ו
   
עבור  ר"סמ/ג" ק500-י הערכה לכ"מגיע עפ" בלא כלוא"קת לחץ חוזק המדגם הבודד בבדי 

  יתכנו .ל אינם מיצגים את המסה הכללית עקב הסידוק והקרסט" החוזקים הנ. אבן הגיר
  .אזורים חלשים יותר וגם חזקים יותר מהמצוין
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   מיםהחזר   .ז
   
למפלס זה עומק כאשר מתחת '  מ10רק עד  )W.R (מהלך הקדיחה התקבל החזר מיםב 

  .והמשמעות חללים וסדקים) W.L(היה איבוד מים 
   
   

 מים  .ח
  

 ,אין להוציא מכלל אפשרות, עם זאת .  אפשריות בכמות מוגבלתמים או נביעותזרימות 
מצאות שכבות קרטון חווארי או מים מצנרת דולפת ממבנים ינביעות מים עונתיות עקב ה

   .שכנים
   
   

הביסוס ובכלל זה חישוב תסבולת ולא לצורכי וון ל מיועד לצורכי תכנון הדיפ"התיאור הנ
מה גם  - אין להסיק מתיאור הסלע מסקנות מוחלטות על אפשרויות החציבה :דהיינו, ביצוע

  .שיכולת החציבה היא במידה רבה פונקציה של טיב הציוד שבידי הקבלן בכל מקרה
   
   

  

  המלצות לתכנון הדיפון .3
   

  .לרצפת החניון המתוכנןלס קרקע קיים ועד  מטר ממפ8 עד 2מתוכננת חפירה לעומק של   .א
   
   

 : הבאי הפירוט"עפ הדיפון יתוכנן  .דיפוןורך ביצוע החפירה יש צורך בלצ  .ב
 

מ " ס60מ כל " ס45קרופיילים בקוטר ישיבוצעו בשיטת מדיפון באמצעות כלונסאות 
ם עוגני שורות 2 עד 1  הדיפון יחוזק אופקית באמצעות.תחתית החפירהל מתחת 5שיחדרו 

 .קטעים נמוכים יהיו קונזולים. זמניים

 
   

  האורדינטה לחישוב לחץ הקרקע  . משולשת יחושב לפי דיאגרמלחץ הקרקע הצידי  .ג

  K γ H  = σ:הצידי תהיה בשיעור של 
   
  :כאשר 
      K0 = 0.25       -   ליד מבנה שכןבמצב מנוחה(מקדם לחץ עפר צידי (.  
           Ka  = 0.15-  אקטיבי לצד מגרשים וכבישיםבמצב ( די צי סלע מקדם לחץ(  

   הסלע משקל מרחבי של    -   γ=  2.2 ק"מ/  טון 
                            H  -   הגובה הנתמך במ '.  

 q - ר לכל "מ/ טון1 יש לקחת 1:1  עומס קבוע ממבנה שכן לפי פיזור
  .קומה

   

כוחות האופקיים במצב סופי יבוצעו תקרות לקבלת הלחץ האופקי מהקיר הקיים וה  .ד
 .קירות ניצביםעמודים ו המתוכננים באמצעות מבנהיועברו ליסודות ה



     ממממ""""ביסוס מבנים בעביסוס מבנים בעביסוס מבנים בעביסוס מבנים בע - דוד דוד וישי דודדוד דוד וישי דודדוד דוד וישי דודדוד דוד וישי דוד  

DAVID DAVID & ISHAY DAVID – FOUNDATION CONSULTING  Ltd.  

- 5 - 

 09-9555-972:  טלפקס09-9588-808:  טל55המלך יהושפט ' רח:  הרצליה12097. ד.ת, 46702הרצליה 

55, King Yehoshafat St. Herzliya 46702,  P.O.B. 12097 Herzliya Tel: 09-9588-808, Fax: 09-9555-972  

  :engdavid@zahav.net.il E-mail: כתובת לדואר אלקטרוני

  

   
  
  

   פתוחהחפירההנחיות לתכנון  .4
  

    .ונסטרוקטור ותכלול חתכיםי הק"שתוכן עחפירה בחפירה ללא תכנית אין להתחיל   .א
  

 .הכביש התחתון   חפירה פתוחה תאושר לצד   
  

 

  :השיפוע המותר  .ב
  

   אופקי2.0- אנכי ל1.0   עליונים מטרים2    
   אופקי1.0-י ל אנכ2.0    קרטון       
   אופקי1.0- אנכי ל3.0        גיר    

  
יש למתן את השיפועים בקטעים בהם חתך הקרקע בפועל יהיה בלתי יציב ויהיה צורך 

  .במיתון השיפועים
  
  

,  הנמצאים בהיקף כמו עמודי חשמל או תאורהמיוחד דיפון עצמיםיש להבטיח בתכנון   .ג
  .' וכו,שוחות, צנרתקווי 

  
  

 ,את המצב במגרשים השונים, תכנית החפירה תלווה בחתכים המציינים את גבול המגרש  .ד
  . וכן שלבי הביצוערוט אלמנטים וצנרתיכולל פ

  
  
  

  שיטות הביסוס האפשריות .5
   

היא ,  חללי הקרסט התמודדות עםומבחינתמומלצת מבחינת זמן הביצוע הביסוס השיטת   .א
  .מ" ס45 או 35בקוטר , בודדים ובקבוצות" םמיקרופיילי "באמצעות

  
  

ניתן לבסס , )לאיתור חללים" דרילים"באמצעות (כאלטרנטיבה המחייבת בקרה מפורטת   .ב
 והעמקת היסודות מילויסרון הוא שייתכנו חללים אשר יחייבו יהח . את המבנה בפלטות

 .הפלטות מקתהע  שיחייבוךכ,  סלעי מילוי או כיסוכן סילוק שכבות חרסית, בסלע קשה
 .        חסרון נוסף לפתרון זה הוא במקרה של בורות למעלית וקפיצות גובה אחרות

      

 

  .מומלץ לבחון פתרון זה לאחר הורדת העומסים .ניתן גם לשלב פלטות עם כלונסאות  .ג
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 )לכתוב על תכנית היסודות הערות הנוגעות לביצוע (ביסוס בפלטות .6
  

 

באורך ) עם קיר מעליו(ר וביסוד עובר "סמ/ג"ק 5גע של הפלטות יחושבו לפי מאמץ מ  .א
 .ר"סמ/ג" ק7 ניתן להרשות ,' מ10שמעל 

  

 

  :עומק הביסוס יספק את הדרישות הבאות  .ב
  

יש לסלק כיסי חרסית  . לפחות לתוך סלע הגיר הטבעי' מ 1יסוד  הפלטה יחדור  )1(
  .חוואר או סלע רך

  

 המרחק %100ונה לא יעלה על הפרש גובה בין קצה יסוד עליון לפינת חפירה תחת )2(
יש לנתק מגע בקטע הנמצא בתחום , במקרה של יסוד עובר ניצב לקו הגובה . החופשי

.  אופקי4- אנכי ל1 מהחפירה התחתונה או לבצעו בשיפוע כללי שלא יעלה על 1:1
  . יופחת השיפוע לפי החלטת מהנדס הקרקע באתר,במקרה של קרטון

  

יש לחפור תחילה את  . י מהנדס הביסוס" באתר עהעומק הסופי של היסודות ייקבע )3(
 ,לפי סוג הסלע והכיסים הרכים . היסודות הפינתיים ולהזמין את מהנדס הביסוס

 .' מ2ייתכן עומק של עד 

 

לבדיקת , ביסוס בפלטות מחייב ביצוע בורות ניסיון נוספים במגרש בגמר החפירה )4(
  . יחסית לרצפת המבנה המתוכננתמפלס הסלע

  
  

  .50%ידת אדמה תותר הגדלת מאמץ בשיעור של עבור רע  .ג
  .ק"מ 300 למילוי חללים בשיעור של 6", 20-יש להכניס לכתב הכמויות כמות בטון ב

  

  .0.4 החיכוך המותר בין תחתית הפלטה לסלע הטבעי יהיה דםמק  .ד
  

  . יחוברו ליסוד משותף,מ"ס 30-יסודות שהמרחק ביניהם קטן מ  .ה
  

 , 30-ב הבטון ביסודות יהיה .  כנגד הסלע החצוביציקת היסודות תיעשה ללא תבנית  .ו
  .6"שקיעה 

  

  .'מ 1×1המידות המינימליות לפלטה יהיו   .ז
  

  .מ"ס 40×40המידות המינימליות לעמוד יסוד יהיו   .ח
  

תחתית החפירה , לפחות מקצה היסודות ובכל מקרה' מ 3קווי ביוב כלשהם יורחקו   .ט
  .לביצועם תהיה מעל תחתית היסודות

  

מספר הדרילים  . רוחב הפלטהם ילפעמילעומק השווה " דרילים"ה יבוצעו בכל יסוד פלט  .י
 תוצאות קידוחי  .' מ4כל '  מ1.5ביסוד עובר יבוצע דריל לעומק  . י גודל הפלטה"יקבע עפ

  . כולל סימון מיקום הקידוח,יועברו למשרדנו לעיון" דריל"ה
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  ביסוס במיקרופיילים .7
  

מ בהתאם " ס45-60לונס בודד לכלונסאות בקוטר רוט העומסים המותרים עבור כילהלן פ  .א
  :)עליון'  מ1 הוזנחבחישוב  (לעומק

  
      

  קוטר
  )מ"ס(

  עומק בסלע
  )'מ(רצוף 

  עומס אנכי
  )טון(מותר 

      
  105      עד   7  45
45  8  106-125  
60  7  126-140  
60  8  141-165  
60  9  166-190  
60  10  191-215  
60  11  216-240  

  
  

  .10%- ניתן להגדיל את העומס המותר ב,)מעל שלושה כלונסאות(אות בקבוצת כלונס  .ב
  

 יתקבלו זוגות או קבוצות של כלונסאות בעלי ,לעומסים גדולים יותר מהמפורט בטבלה  .ג
  .פלטת ראש משותפת

  

ואילו לקוטר , מ" ס45לונס בקוטר  טון לכ3.0יהיה , העומס האופקי המותר לכלונס אנכי  .ד
תכנון י " אם יהיו מעבר למפורט בטבלה ע, האופקיים קבלת הכוחות . טון10, 60

  .1:4 יהיה, כלונסאות משופעים
  

 האורך המינימלי של כלונס שליפה . ר"סמ/ג" ק0.4מאמץ החיכוך המותר בשליפה יהיה   .ה
  .' מ9יהיה 

  

 .50%-עבור רעידות אדמה תותר הגדלת המאמץ בטבלה ב  .ו
  

 תהיה עבור כלונס בודד  ,טבלההתזוזה האופקית הצפויה בהעמסה אופקית המפורטת ב  .ז
  .מ" מ5בשיעור של  

  

עבור מרחק קטן  .  קוטרים3-המרחק המינימלי בין מרכזי כלונסאות סמוכים לא יפחת מ  .ח
 מהעומס עבור מרחק של 18%יותר יש להפחית מהעומס המותר באינטרפולציה עד 

  .קוטרים 1.5
  

 מקו העולה בשיפוע של יימדד החל, האורך האפקטיבי של המיקרופייל המשמש לביסוס  .ט
  .ב מפרט לביצוע מיקרופיילים" רצ . מפאת חפירה סמוכה1:1

  

במקרה של חללים או סלע  . בסלע רצוף'  מ7-העומק המינימלי של מיקרופייל לא יקטן מ  .י
מהנדס הקרקע  . יגדל עומק הכלונס ויתכן וגם יוכפל לפי החלטת יועץ הקרקע, מרוסק

ייתכנו . הכלונסאות הראשונים טרם יציקתםעומק את יאשר את תוכנית היסודות ויאשר 
  . בממוצע30%או בקוטר הכלונסאות של /שינויים בעומק ו
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 לפי הוראת מהנדס 100%-50% -תקלות בקרטון יש להגדיל אורך הכלונס ביבמקרה של ה  .יא
 . הקרקע

  
  

י יעול הקביעה של " הכולל עמהנדס גיאולוג צמוד עשויה להקטין את העומקהעמדת   .יב
 .העומק הדרוש

  
  

 בקוטר   מוטות7יהיה מ " ס45והמינימום הדרוש לכלונס מצולעת  פלדה ב  הזיון ייעשה  .יג
י חוקת "כמות הזיון תחושב עפ  . מ" מ14  בקוטר מוטות9, מ" ס60ובקוטר , מ" מ14

  .מ" ס15 זיון לולייני יינתן כל - הבטון החדשה
 , והוא יתלה במרכז חור הקידוחמ מקוטר הקידוח" ס10-קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב

 אורך הזיון יהיה  .ל"כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח הנ
  .כאורך הכלונסאות

  

 

 . מטר מתחתית הקידוח2יציקה תבוצע באמצעות צינור מתכת שיורד עד   .יד
  
  

  .ב מפרט לביצוע מיקרופיילים"רצ  .טו
  

  
 

  הנחיות משלימות .8
   

  

  .עומסים תובא לעיון מהנדס הביסוסתכנית היסודות הכוללת   .א
  
  

 אשר יהיה ,ביצוע היסודות ייעשה בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה  .ב
יאשר יציקת כל יסוד , נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט

  . וידווח למהנדס הביסוס,וכלונס דיפון
  
  

על . יצוע היסודות כדי לבקר באתריש להודיע למשרדנו שלושה ימים לפני תחילת ב  .ג
  .מהנדס הביסוס לאשר את היסודות הראשונים טרם יציקתם
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  תכנון קירות המבנה .9
  

 כוחות אופקיים לפי מקדם לחץ עפר צידי עבור המהווים חלק מהמבנה יחושבו בניןקירות   .א
  .0.25במצב מנוחה של 

  .0.5אזי ייעשה התכנון לפי מקדם , במקרה של חפירה פתוחה ומילוי חוזר נגד קיר המרתף
  

לחצי גובה הקיר מחומר  ווה שה ייעשה עד למרחק אופקי ות החניהמילוי חוזר בגב קיר  .ב
 בעובי  בשכבות ייעשה  ההידוק   . מ" ס15 מעל   בקוטר  אבנים  חרסית או  מכיל שאינו

, שכבותמ עליונים בהם ייעשה המילוי מחרסית מקומית מהודקת ב" ס50-פרט ל, מ" ס20
  .הידוק לקוי יגרום לשקיעות  . כדי לצמצם את חדירת המים

  
  

  תכנון הרצפות .10
   

ג שכבת מצע " היציקה תבוצע ע. רק באזורי חנייה"מונחת" תתוכנן כרצפה תחתונה הרצפ  .א
  . אם אין תכנון לחניון אזי מומלץ לשקול רצפה תלויה.מ" ס15בעובי ' א

  

  .המפלס הדרושהחציבה לרצפה תיעשה עם חריגה מינימלית מ  .ב
  .עם יריעת פוליאתילן' מילוי המרווח הנוצר ייעשה בבטון רזה או במצע סוג א

  
  

   וגז ראדוןניקוז .11
   

יועץ הפיתוח והניקוז יתכנן את סביבת המבנה באופן המסדיר הרחקה יעילה של מי הנגר   .א
  . שיפועים מתאימים יבטיחו סילוק מהיר של מים . העילי

  .הקבלן לדאוג לניקוז האתר וסביבתו חובתו של ,בשלב הקמת המבנה 
   

אין לתכנן קווי צנרת במפלס נמוך ממפלס היסודות ללא אישור בכתב של המתכנן ויועץ   .ב
  .הקרקע

   

לפחות מגבולות המבנה '  מ3יש להרחיק נקודות דליפת מים פוטנציאליות עד למרחק של   .ג
  .ר שוחות ביוב,מוצאי מרזבים ובעיק, ובכלל זה ברזי גינון

   

 . לאחזקת מבנים1525קוים אחזקה שוטפת כנדרש בתקן במבנה ת  .ד
  

  .יועץ האיטום ייתן פתרון לסילוק גז ראדון  .ה
   
   

  איטום .12
   

 זאת בנוסף ,ו אחראים למוצרים המוצעים על ידםיצרני חומרי האיטום לקירות ולרצפות יהי 
  .לעבודה מקצועית של הקבלן ביציקת הבטון

   
  ,בכבוד רב 
   
  דוד. ד' אינג 
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  3 ' בנין מס–לה להנדסה מכל –ירושלים 
  

  דיפון בשיטת המיקרופייליםביסוס והנחיות לתכנון ולביצוע כלונסאות 
  לרשום את ההערות הנוגעות לביצוע על תכנית היסודות

  
   

. קורות הקשר יבטיחו קבלת המומנטים הצפויים מהאקסצנטריות של הכלונסאות .1
ורה יבטיחו קבלת תוספת מידות הק . האקסצנטריות עלולה להתקיים הן בסטייה מהאנך

  . ' מX טון 4מומנט מינימלי של 
   
   

  תהיה לכלונס בודד עד ,  פורטת  בטבלהקית  הצפויה  בהעמסה  האופקית  מהתזוזה האופ .2
  .מ" מ5-כ 
   
   

עזרות יתוך ה, המפקח באתר יוודא את עומק החדירה הרצופה בסלע בעת קדיחת הכלונסאות .3
  . הקבלן יספק פנס שניתן להורידו לתחתית הקידוח . וידווח למהנדס הביסוס,בראי או בפנס

  
  

לא יעלה על המרחק החופשי '  מ2-הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות שהמרחק ביניהם קטן מ .4
  .ביניהם

  
  

  . לא יפחת משלוש פעמים קוטר הכלונס הגדולהמרחק בין מרכזי כלונסאות סמוכים .5
   
   

  .עם ויברציה לכל עומק הכלונס) מ"ס 12.5 (5" בעל סומך של 30-הבטון בכלונסאות יהיה ב .6
   

   

יש להביא בחשבון הצורך . מהתחתית'  מ2היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח היורד עד  .7
  .בשימוש במנוף עזר לצורך היציקה

  
   

   והוא יתלה במרכז חור הקידוח כאשר  ,מ מקוטר הקידוח" ס10-בקוטר כלוב הזיון יהיה קטן  .8
  .ל" שמירת המרווח הנגלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את

   
   

  .אורך הזיון יהיה כאורך הכלונסאות .9
   
   

  .מ" ס3הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה  .10
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ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפני הקדיחה וכן בעת הכנסת כלוב הזיון  .11
י שיחזור נקודת " הזיון עלפני היציקה יוודא המפקח את מקום מרכז כלוב . לתוך הקידוח

  .ל"אין לגשת ליציקה לפני בדיקת המרכזיות הנ  . לפי הצירים הראשיים, המרכז
  . אחרייקבע המהנדס את תוספת הזיון הדרושה או כל אמצעי, אם חלה סטייה

  
  

  .י מהנדס הביסוס בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים"האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע .12
  
  

בוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות מפרט זה ויעביר העבודה כולה ת .13
עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה , למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות

יועבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תכנית היסודות למהנדס , כמו כן . לסלע
  .ןכתנאי לאישור הדיפו, הקונסטרוקטור להתאמה

   
   

 הכנת השטח תעשה תוך תכנון הדרך לתנועת  .יש לבחון את דרכי הגישה למכונת הקידוח .14
  .כונת הכלונסאותמ

  
  

מפלס גמר היציקה של ראש הכלונס יהיה גבוה מסביבתו כדי למנוע הצטברות עפר בינו לבין  .15
  .עמוד המבנה

  
  

  .תיקון מרכזיות העמודים מעל המיקרופיליים ייעשה מעל קורות היסוד .16
  
  

  .תוכנית הדיפון תובא לעיון מהנדס הביסוס מבחינת הקרקע .17
  
  

יציקת כלונסאות  . צא באתרמאין להתחיל ביציקת כלונס אלא אם כל הבטון הדרוש ליציקה נ .18
  .תתבצע ביום הקדיחה

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
  ד דוד.' אינג                 2011, בספטמבר 22 
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  מפרט לעוגן זמני 

   
  3' ס בנין מ–מכללה להנדסה  –ירושלים 

   
  
  

  חתך הקרקע באזור העיגון .1
  

  .חרסית וחללים, חתך הקרקע באזור העיגון מורכב משכבות שונות ובהן אבן גיר עד גיר קשה
  
  

  עומס מתוכנן .2
  

  . טון45-60 בעוגן מבחינה כלכלית יהיה יהאופטימאלעומס השרות 
  
  

  ב העוגןכהר .3
  

קת לקבלת כוח המתיחה כמות הפלדה תהיה מספ . העוגן יהיה עוגן מוט או עוגן כבלים  
אלסטי (" התארכות 1%- לפחות עבור העומס המתאים ל1.5המתוכנן במקדם בטחון של 

  ").מכסימלי
  
  

  נתונים גיאומטריים .4
  

 אורך העוגן לא  . אופקי3- אנכי ל1העוגן יבוצע בשיפוע של  . מ" ס12.5-15.0קוטר העוגן יהיה 
האחרונים יהיו מעבר לקו '  מ4 ,  שבכל תנאי יוגדל אורך העוגן באופן, כמו כן .' מ17-יפחת מ

  . העולה מתחתית החפירה המתוכננת מעלות45
 יתר העוגן יופרד  . מהאורך הכללי של העוגן40%יהיה  ,האורך המוזרק: דהיינו, אורך התפיסה

ירה בסלע אורך השורש יבטיח חד . 5%סטיית העוגן מהציר לא תעלה על  . סי.וי.בשרוול פי
  .' מ20 עד 16 יתכנו אורכים של ,בפועל . ' מ8- יהיה בשום מקרה פחות מבריא רצוף לא

  
  

  הגנה נגד קורוזיה .5
  

 ,בנוסף לכך . הכנסת העוגן תהיה עם ספייסרים להבטחת עטיפה נאותה של תערובת הצמנט
דבקות הדרושה בין הפלדה לתערובת ייהיה העוגן בעל הגנה נוספת נגד קורוזיה מבלי לפגוע בה

  .המוזרקת
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  שיטת הקדיחה .6
   
, הקבלן יקדח באופן שימנע פגיעה בצנרת . שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן 

  .מתקנים ויסודות של מבנים סמוכים
 הוא ישא בהוצאות תיקון ,על הקבלן למנוע דרדור אבנים ואם עבד בויברציה וגרם לדרדור 

  .הנזקים שיגרמו
זמין רשאי להפסיק הקדיחה ולהורות על החלפת  יהיה המ,אם שיטת הקדיחה תגרום נזקים 

  .או החלפת הקבלן/השיטה ו
  .רווח שיושאר בין הכלונסאות או ישתלב בתוך הפנלמהעוגנים יבוצעו ב 
והקבלן יציין בנפרד ) מוזז ימינה או שמאלה(יוחל בקידוח עוגן חדש , אם העוגן נתקל במכשול 

  .  סרקלפני קבלת העבודה את התשלום המבוקש עבור קדיחת
  . מים2-ל צמנט 1חור הסרק ימולא בתערובת ביחסי משקל של  
   
   

  הזרקת תערובת הצמנט .7
   
 ולא עשרה עוגנים אקאייםייבדק בכל ,  ימים10לתקופה של , חוזק תערובת הצמנט המוזרקת 

י מעבדה מוסמכת ועל חשבון "הבדיקה תעשה ע ). לחיצה צירית(ר "סמ/ג" ק200-יפחת מ
  .הקבלן

יבטיח חסימת ") פקר(" לפי דרישת המהנדס ואטם מיוחד  אטמוספרות15-יע ללחץ ההזרקה יג 
, אם האטם מבוצע מעבר לאזור התפיסה . התערובת לעומק המתאים לצורך קבלת הלחץ

  .בהזרקה כפולההקבלן חייב להשתמש 
   
   

  דריכת עוגנים אקראים ניסיוניים .8
   

 פעמים של 1.5-דרכו ל מהעוגנים הראשונים המבוצעים בתחילת העבודה בכל שורה י3  .א
  . ימים לפחות לאחר ההזרקה10העוגנים ידרכו לאחר  . עומס השרות המתוכנן

  

 הירידה המותרת בכוח לא תהיה יותר  .  שעות72 יוחזק למשך 150%העומס בשיעור של   .ב
 הוא יכויל  .עור זהיציוד המדידה שיספק הקבלן יהיה בעל דיוק מספיק למדידת ש . 3%-מ
  .בסמוך לביצוע העבודה, כתי מעבדה מוסמ"ע

  

  . יהיה כלול במחירי היחידה,מחיר העוגנים הניסיוניים ודריכתם לפי סעיף זה  .ג
  

 מהכוח המתוכנן ובכל שלב תהיה 25%דריכת העוגנים הניסיוניים תעשה בשלבים של   .ד
  .ירידה לאפס

 -הקבלן ידווח על פרטי הפלדה וירשום בטבלה ובאופן גרפי את כל מהלך העומס 
). דריכת העוגנים הרגילים תעשה בשלבים ללא חזרה(ציה בכל שלבי הדריכה דפורמ

  .מ" ס0.5הדפורמציה המשתיירת לא תעלה על 
  

והתוצאות , קדיחת ודריכת העוגנים הניסיוניים תעשה לפני קדיחת העוגנים הרגילה  .ה
  .ישמשו לאישור שיטת הביצוע של הקבלן
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  דריכת העוגנים הכללית .9
  

של הכוח המתוכנן  120%- ידרכו לבדיקה ל,העוגנים הניסיוניים למעט ,כל העוגנים  .א
  . ואז ינעלו, דקות ויוכיחו אי שינוי כלשהו בעומס15ויוחזקו 

  

 .  עוגנים אקראיים בשלב הראשון של העבודה3פחת הנעילה ייבדק לפני נעילתם של   .ב
  . של העומס לפני הנעילה10%הפחת לא יעלה על 

  

  . ימים או יותר מהיציקה10 שום עוגן לא יידרך אלא בתום  .ג
  

הפסד עומס  .  ימים ממועד הנעילה3בדיקה מדגמית באמצעות דריכה חוזרת תעשה בתום   .ד
  . מעומס הנעילה6%הזחילה במשך שלושה ימים  לא יעלה על 

  

  . מהכוח המתוכנן95%העוגן יידרך באופן שכח הנעילה יהיה   .ה
  
  

  עקומת הדריכה .10
   
התאמה בין ההתארכות האלסטית -אי . דפורמציה-סהקבלן יספק תאור גרפי של יחסי עומ 

 תחשב כהוכחה לליקוי בהזרקה ובתפיסה או פריצת החומר המוזרק אל ,המחושבת למדודה
,  יבצע הקבלן עוגן נוסף או תיקון אחר,במקרה כזה . בקרקע" תפיסה"מעבר לקטע שתוכנן ל

  .י שקול דעתו של המהנדס"עפ
   
   

  המרחק המתוכנן בין העוגנים .11
   
ית הביצוע ואורך העיגון יתחשבו בדרישה שהמרחק בין מרכז אזורי התפיסה של העוגנים זוו 

  .' מ2-לא יפחת מ
   
   

  קורת העוגנים .12
   
הקורה תאפשר דריכת העוגנים בזוית ישרה לציר  . קבלן העוגנים יתקין קורת עוגנים יציבה 

. עשה מבטון מזויןיי ,את הזווית הרצויה של העוגןהחלק הנוגע בכלונסאות והקובע  . הדריכה
  .התושבת תבטיח קבלת הכוח עם דפורמציה זניחה

  .כניעת הקורה תפגע בעוגנים ולכן יציבות הקורה תבחן בעת הדריכה 
   
   

  עודפי הזרקה .13
   
יתר של תערובת הצמנט - סעיף להזרקת,יש להכניס בכתב הכמויות . בסלע יתכנו מערות 

לפי  .  פעמים הקוטר התיאורטי4-ות מ לא תשולם תוספת אם נפח ההזרקה הוא פח ).ק"מ 300(
 יש ,כמוכן . י הוספת צמנט" יסמיך הקבלן את סומך התערובת ע,הצורך ואישור המהנדס

 ,ק" מ200 לתוך חור הקידוח למילוי חללים בהיקף של 6 "30-להכניס סעיף של הזרמת בטון ב
  .וקדיחה חוזרת דרך הבטון לאחר התקשותו
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  אחריות הקבלן ומיומנותו .14
   
הקבלן יוסיף על פי מיומנותו על אורך  . כל הוראות המפרט דלעיל מהוות דרישות מינימום 

  . ובלבד שיקבל את הכוח הנדרש בעוגן,קוטרו או לחץ ההזרקה, העוגן
 ועליו להביא זאת בחשבון בהגשת 50%עומק השכבות הטובות לתפיסה יכול להשתנות כדי  

  .מחירי היחידה
   
   

  עזרה למפקח .15
   
 , פעולה עם המפקח באתר מטעם המזמין לצורך מעקב מילוי הוראות המפרטהקבלן ישתף 

 לידי מהנדס ,י המפקח עם פרטי הדריכה של כל עוגן כמפורט לעיל"ויעביר טפסים חתומים ע
  .הביסוס

   
   

  אופני מדידה לתשלום .16
   
הקבלן  .  כאשר התנאי לתשלום הוא קבלת הכוח הנדרש בעוגן,"יחידה"התשלום יעשה לפי  

 , בכל האמצעים הדרושים במסגרת המינימום כדי לקבל את כוח ההתנגדות הנדרש בעוגןינקוט
  .לא יקבל תשלום, שאם לא כן
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  4'דמסמ� 

  וכניות רשימת הת

 

  

  

  תכנית מס'  תאור   קנ"מ  סטאטוס  תארי� עדכו�
תכנית חפירה ודיפו� לצורכי   1:500  למכרז  07.05.12

  התמצאות בלבד
69/3(02  

  0)69/3  תכנית עבודות עפר  1:250  למכרז  07.05.12

  1)69/3/0  עבודות עפר חתכי�  1:200  למכרז  07.05.12

לאינפורמציה   20.11.11
  בלבד

תשתיות תת"ק תור אי )מאיה   1:250
 במכללה האקדמית להנדסה.

  

  1037/002  תכנית חפירה פרטי� וחתכי�  1:50,1:25  למכרז  28.04.11

  1037/001  תכנית חפירה   1:100  למכרז  28.04.11
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  5מסמ� ד'

  הוראות איכות הסביבה

  

שות הרשות הנחיות איכות הסביבה יהיו על פי המצוי� בהיתר הבנייה ועל פי דרי  .א

  המקומית.

על הקבל� לבדוק ולוודא ולמלא את כל דרישות מחלקת איכות הסביבה לפני   .ב

  תחילת ביצוע העבודה.

 .לא תשול� לקבל� כל תוספת מחיר בגי� דרישות המחלקה לאיכות הסביבה  .ג

לפיזור חלקיקי אבק לא תשול� לקבל� כל תוספת מחיר בגי� דרישות מחמירות   .ד

  .שה למעבדת חלקיקי� )או כדומה ( כולל דרי

  

  


