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הערות
 .1בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכווה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה הבימשרדית
בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הביוי והשיכון ומע"צ )האוגדן הכחול(.
 .2מודגש בזאת כי המפרט הכללי על כל פרקיו ,מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי ותאי חוזה זה.
 .3כל המסמכים שאים מצורפים יהיו במהדורה המעודכת ביותר במועד סגירת המכרז ו/או מועד צו התחלת העבודה
ו/או מועדי הביצוע – הכל עפ"י העיין – גם אם צוין תאריך מהדורה קודמת.
 .4המפרטים הכלליים המפורטים לעיל שלא צורפו למכרז זה ואים ברשותו של הקבלן ,יתים לרכישה באתר
האיטרט של משרד בטחון ,ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מצאים המפרטים הכלליים ,בהוצאתם האחרוה והעדכית ,קרא והבין תוכם ,קיבל כל
ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי קרא והבין את תוכן המפרט הטכי המיוחד ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת
ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי מחירי היחידה שבמחירון כוללים בין השאר את כל החומרים ועבודות העזר הלוות
והדרשות לשם ביצוע העבודה המתוארת באופן מושלם ,גם אם לא זכרו במסמכי מכרז/חוזה זה במפורש.
הצהרה זו מהווה ספח להצעה/חוזה והיה חלק בלתי פרד ממו.

חתימת וחותמת הקבלן ___________________

תאריך _________________
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ספח B1
תאים כלליים מיוחדים – פרק  00מוקדמות
+
מפרט טכי מיוחד
לביצוע:
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת באזור צפון

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז מס'21613 :
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תאים כלליים מיוחדים
פרק  - 00מוקדמות
הערות כלליות
.1

הכותרות במסמכי מכרז/חוזה זה הן להתמצאות כללית בלבד .על הקבלן מוטלת החובה לקרוא את כל המסמכים
וללמדם.

.2

על הקבלן חלה חובת מדידת הכמויות הדרשות לביצוע העבודות ,אשר תאושרה ע"י המפקח.

.3

כל הסעיפים מתוך פרק " 00מוקדמות" במפרט הכללי חלים ומחייבים מכרז/חוזה זה.

.4

פרק  – 00מוקדמות ,מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה.

.5

בחתימתו על החוזה ,מאשר הקבלן כי התמורה הקובה בהצעתו אשר מהווה את תמורת ההסכם ,מהווה תמורה
מלאה ,הוגת ומספקת לקיום כל התחייבויותיו עפ"י החוזה ,לרבות כל הדרש במפרטים ,במחירון ,בתכיות,
בחוזה ובספחיהם ,לרבות :העבודה שתבוצע ,שכר עבודה ,תשלומים בהם מחויב הקבלן עפ"י כל דין ,הסכם או
והג ,פיקוח ,חומרים ,ציוד ,כלי עבודה ,אביזרי בטיחות ,ביגוד ,מלאי מספיק לעבודה שוטפת ,הסעות העובדים
והחזרתם ,ביטוח ,מימון ,ביול וכל הוצאה אחרת ו/או וספת ,ישירה או עקיפה הקשורה ,ובעת או לווית לביצוע
העבודה ,בין אם פורטה במסמכי ההליך ובין אם לאו והכל לשביעות רצוה של הרכבת ,כולל כל המיסים
הישירים ,העקיפים וההיטלים שחלים ו/או יחולו זולת אם צוין על ידי הרכבת ,ועל ידה בלבד ,אחרת מראש,
בכתב ובמפורש.

.6

הקבלן אחראי למילוי מדויק של הוראות כל דין וכן של כל תקות עבודה ממשלתיות ומקומיות שקבעו ע"י
השלטון ו/או כל רשות ו/או מוסד תכון ו/או הרשות המקומית ו/או כל גוף מוסמך בקשר לביצוע העבודה וכן
לתקות והוראות חברת חשמל ,בזק ,משטרת ישראל וכמו כן לתקות והוראות של משרד החקלאות בעיין
כריתת/עקירת עצים .לא תאושרה תביעות הקבלן על סמך טעותיו שלא ידע את התקות ה"ל וכן לא תיתן לו
הארכת זמן כלשהי עקב איחור שגרם על ידי הקבלן מפאת אי מילואן של התקות וההוראות ה"ל.

.7

בכפוף לכך שהצעתו תיבחר על ידי הרכבת ,מתחייב הקבלן לקיים את כל התחייבויותיו המפורטות במסמכי
המכרז/החוזה באופן מלא ,שלם ודווקי ,בעצמו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן שלא להעביר איזו
מהתחייבויותיו לאחרים לרבות לא לקבלי משה ,אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרכבת.

.8

את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים דלעיל ,ייקח הקבלן בחשבון בעת הגשת הצעתו ,לא תשולם לו כל
תוספת מחיר עבורן והן תהייה כלולות במחירי העבודה ,כקוב במכרז/חוזה זה.

פרק  – 00מוקדמות
 00.01כללי )בא להחליף את סעיף  00במפרט הכללי(
 .1תחום הפרק
פרק  00כולל את הסעיפים הכלליים הוגעים לביצוע העבודות עפ"י חוזה רכבת ,כפי וככל שיבוצעו על ידי
הקבלן ועל סמך פרקי המפרט הטכי המיוחד והמפרט הכללי ,אופי המדידה המפורטים והמחירון הערוך
עפ"י כל המסמכים הללו .הסעיפים הכלליים שבפרק מתייחסים לכל המסמכים במכרז/חוזה ולזיקות
הגומלין שבייהם.
בסעיפי פרק  00מוגדרים התאים לביצוע כל העבודות שוא החוזה וכן אופי מדידה לצורך התחשבות
ותשלום ,אשר חלים במשותף על כל פרקי העבודות הכלולות בחוזה.
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 .2הגדרות
ההגדרות הבאות כוחן יפה במסמכי מכרז זה:
המזמין -

רכבת ישראל בע"מ )באמצעות אגף מסילה וסביבה( ,להלן "הרכבת".

הקבלן -

המציע שהצעתו זכתה במכרז.

מהל החוזה  -מי שהוסמך ע"י רכבת ישראל להל את הזמת העבודות המבוצעות מתוקף חוזה זה.
המפקח -

ציג הרכבת ,שהוסמך במפורש ובכתב על ידי ראש אגף מסילה וסביבה ,כמי שפועל בשם
הרכבת ואחראי על בדיקת יישום וביצוע העבודה ע"י הקבלן.

משגיח בטיחות  -עובד רכבת אשר הודרך והוסמך לשמש משגיח בטיחות ע"י חטיבת בטיחות וללוות את
עבודת הקבלן בהתאם לדרישות והחיות הבטיחות.
צופה מסילה  -עובד קבלן אשר עבר הדרכה ייעודית בטיחותית והוסמך ברכבת לשמש כצופה מסילה ,למתן
אזהרה מפי התקרבות רכבות לקבוצות עובדים אשר מצאות מעבר לגדר הפרדה ,במרחק
מעל  2.35מ' מציר המסילה.
החוזה -

פירושו טופס החוזה לביצוע העבודה )ערוך לפי הוסח המצורף( ,הצעתו של הקבלן ,תאי
החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן ,המפרט הטכי המיוחד ,המחירון והתכיות ,וכן כל
מסמך אחר שהוסכם בחוזה כי יהווה חלק בלתי פרד מהחוזה.

תאים חוזיים  -פירושם תאי החוזה לביצוע העבודה על ידי קבלן של הרכבת )מסמך .(B
המפרט הכללי  -המפרט הכללי לעבודות ביה במהדורתו העדכית ,בהוצאת הועדה הבימשרדית
בהשתתפות משרד הביטחון/אגף ביוי ,משרד הביוי והשיכון/אגף תכון והדסה ומע"צ
)האוגדן הכחול(.
המפרט הטכי המיוחד  -פירושו מכלול התאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הדוה ,הדרישות
הוספות ,השוות או המוגדות לכתוב במפרט הכללי ,לרבות תאים מיוחדים ווספים לכל
אחד ממסמכי המכרז/חוזה.
המפרט -

המפרט פירושו המפרט הכללי והמפרט הטכי המיוחד .המפרט מהווה תוספת לחוזה וחלק
בלתי פרד ממו.

הזמת עבודה/קריאה/מטלה  -הוראת ביצוע שתימסר לקבלן מעת לעת ע"י הרכבת או בא כוחה .סוג
הקריאה )קריאת חרום ,קריאה דחופה ,קריאה רגילה( אשר יכתיב את פרק הזמן
המקסימאלי להתייצבות הקבלן בשטח )כמפורט במסמכי המכרז( וקביעת משך זמן ביצוע
העבודה ו/או התיקון ,יקבעו בלעדית ע"י המפקח או בא כוחו.
ליקוי מהותי בעבודת הקבלן  -היו ליקוי בביצוע עבודה כלשהי אשר לדעת הרכבת עלולה לסכן חיי אדם,
בוצעה באופן רשלי ומוגד להוראות המפרט או מוגד לתקות בטיחות ,או כל תקה
ממשלתית אחרת .הרכבת היה הפוסק הבלעדי באם הליקוי היו מהותי.
המבה -

פירושו הפרויקט ההדסי שוא החוזה ,הכולל :הקמת מבים ,שיקום ,תיקון ו/או עבודות
הדסיות אחרות כלשהן ,המבוצעות לפי האמור במסמכי המכרז ,לרבות תכיות לביצוע,
ככל שימסרו ו/או החיות המפקח.

מסילה -

מסילת רכבת )קרויה גם מסילת ברזל( היא המסלול המיוחד שעליו וסעת הרכבת ,בויה
מזוג פסי פלדה המחוברים לאדים השקועים ברבד העשוי מחצץ ויוצרים יחד את פסי
רכבת.

מסילה כפולה  -מקום בו מותקות  2מסילות רכבת או יותר ,זו בצד זו.
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גבריט -

רצועת קרקע במרחק של  2.35מ' לכל כיוון מציר המסילה .זהו האזור בו עה הרכבת ובו
יתן לבצע עבודות רק בפיקוח משגיח בטיחות רכבתי ותוך קיטת אמצעי בטיחות וספים
כמוגדר בספח הבטיחות המצורף למכרז/חוזה זה.

סימורים -

מתקי איתות חשמליים המוצבים על עמודים לאורך מסילות והמשמשים לבקרה על תועת
הרכבות .הסימור מסמן להג הרכבת האם קטע המסילה אליו הרכבת כסת היו פוי.

עץ בוגר -

עץ שגובהו  2מטרים לפחות מעל פי הקרקע וקוטר גזעו ,המדד בגובה  130ס"מ מעל פי
הקרקע ,היו  10ס"מ לפחות .למען הסר ספק ,לצורך הגדרת עץ בוגר צריכים להתקיים שי
התאים בו זמית.

צמחים פולשים  -צמחים הוטים לפלישה ולהשתלטות בלתי רצויות.
חומרים -

חומרים יוגדרו כמצוין בסעיף  00.46להלן .לעיין חוזה זה "חומרים" פירושם חומרים
שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה ,למטרת ביצוע העבודה והשלמתה ,לרבות אביזרים,
מוצרים וכ"ד.

מעבדה -

לבדיקות הדרושות עפ"י חוק או תקות ולבדיקות התאמה לתקים ,מעבדה מאושרת ע"י
הממוה על התקיה במשרד התמ"ת .לבדיקות אחרות  -מעבדה שתאושר ע"י המפקח.
מעבדת שדה – מעבדה מוסמכת ומאושרת המהווה ציגות קבועה באתר ,של המעבדות
לעיל.

המחיר כולל  -להלן" :המחיר כולל"" ,העבודה כוללת"" ,המלאכה כוללת"  -פירושו כי בוסף לעבודות
המפורטות בתכיות ,במפרט וביתר מסמכי המכרז/חוזה כולל המחיר גם את העבודות
המפורטות בהמשך לפסקה.
שווה ערך -

)יש לקרוא הגדרה זו ביחד עם סעיף  00.22בספח זה( .בכל מקום שבו הוזכר במסמך
ממסמכי החוזה  -כחלופה לחומר או מוצר מסוים הקובים בשמם המסחרי ,או בשם
היצרן ,או בשם המפעל המייצר אותם  -פירושו חומר או מוצר שווה ערך מבחית הטיב,
האיכות ,המידות ,הצבעים וכל תכוה וספת לחומר או למוצר הקוב כאמור .איכותו וסוגו
של חומר או מוצר שווה ערך טעוים אישורו המוקדם של המפקח.

לא יימדד -

להלן" :לא יימדד"" ,לא תיתן תוספת"" ,על חשבון הקבלן"" ,לא יימדד בפרד"" ,ללא
תשלום" וכד' – פירושו שלא תימדד המלאכה שאליה מתייחסת הפסקה ,לא יוכס סעיף
בכתב הכמויות ורואים אותה ככלולה בשכר החוזה מבלי היותה מפורטת.

יימדד בפרד  -להלן" :יימדד בפרד"  -פירושו שלגבי המלאכה שאליה מתייחסת הפסקה קיים סעיף
במחירון.
 .3חוקים ותקות
כל עבודות הקבלן יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים ,לתקות ולצווים של ממשלת ישראל ,או רשויות
מוסמכות )לרבות רשות כבאות ,הג"א משטרה ,חברת חשמל ,חברת בזק וכד'( .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן
שימציא לידיו אישור בכתב מטעם הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממה לדרישות אותה רשות
והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש.
 .4תקים
במכרז/חוזה זה תבוצעה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים עפ"י כל התקים והמפרטים הכלליים
שהוכו ופורסמו בידי מכון התקים )במהדורתם העדכית ביותר ,לרבות מהדורות זמיות( עד ליום ביצוע
העבודות .כל האביזרים החומרים והציוד שבו ישתמש הקבלן יעו על התקים המקובלים.
 .5רשימת מסמכים מחייבים
א.

הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט הטכי המיוחד המצורף ובפרטיו .לא תתקבלה טעות ,דרישות או
תביעות כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין הפרסומים למפרט זה ,הדרישות במפרט הטכי המיוחד
לחוזה הם הקובעים.
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ב.

להלן פרוט הפרסומים השוים המחייבים את עבודת הקבלן ומהווים חלק בלתי פרד מהמפרט ,אך
אים זהים לו:
 (1חוברת "פרקים בגידול העץ" ,בהוצאת משרד החקלאות.
 (2חוברת "הדברת עשבים ביערות ,בשדרות עצים ובגי הוי" ,בהוצאת משרד החקלאות.2012 ,
 (3חוברת "גיזום עצי וי" בהוצאת משרד החקלאות.2010 ,
 (4מאמר "גיזום עצים מבוגרים" מאת ישראל גלון" ,השדה" ס"ח עמ' .1987 ,381-383
 (5חוברת "דרכים לחיסכון במים בגן הוי" ,בהוצאת משרד החקלאות.2002 ,הגדרת סטדרטים
לשתילי גות ווי )המחלקה להדסת הצומח ,שה"מ משרד החקלאות( .המהדורה המעודכת ביותר.
 (6הצמחים הפולשים בישראל – רט"ג והמשרד להגת הסביבה ,ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור ).(2010
 (7המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה הבימשרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הביוי
והשיכון ומע"צ )האוגדן הכחול( ,במהדורתם העדכית.

 00.02תאור ההתקשרות
 .6ההתקשרות שוא חוזה זה היה התקשרות מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת בסביבת
המסילה באזור צפון כפי שיוגדר במפרט הטכי המיוחד וכן ביצוע עבודות שוות אשר אין כלולות במסגרת
עבודות התחזוקה הכוללת ,ככל שתידרשה ע"י הרכבת ובהתאם לסעיפי המחירון ,כגון :כריתה וגיזום
עצים ,טיפול בצמחיה בלתי רצויה ,תחזוקת תעלות יקוז ומעבירי מים ,פיוי פסולות וכד'.
 .7אופי הפעלת הקבלן
הקבלן יפעל לביצוע עבודות במסגרת החוזה באופים הבאים:
א .תחזוקה חודשית כוללת בסביבת מסילה
 (1הקבלן יבצע תחזוקה חודשית )פאושלית חודשית( הכוללת את כלל העבודות המפורטות במפרט
הטכי המיוחד באותו תא שטח.
 (2מודגש בזאת כי אין הרכבת מתחייבת למסור לקבלן ,מייד עם זכייתו במכרז ובכלל ,שטחים כלשהם
לתחזוקה חודשית כוללת ,אולם במידה ותחליט הרכבת למסור שטחים כלשהם וספים ,תיתן לקבלן
הודעה של  30יום מראש והמחיר ייקבע בהתאם לקוב במחירון לאחר החת קבלן.
 (3השטחים שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת ,ככל שיימסרו ,יתוחזקו ע"י הקבלן לכל אורכם
)כמוגדר( ולכל רוחבם.
 (4שטחים שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת ,ככל שיימסרו ,יועברו לקבלן לתחזוקה לתקופה
מיימאלית של  12חודשים מיום קבלת המטלה.
 (5בתום  12החודשים ,רשאית הרכבת להאריך את תקופת התחזוקה בשטחים אלה )כולם או חלקם(,
לתקופה של שה וספת או חלקה וכך עד לסיום תקופת ההתקשרות עם הקבלן ,בהתאם לתקופת
החוזה .במקרה של הארכת תקופת התחזוקה לתקופה וספת ו/או הפסקת התחזוקה תמסור על כך
הרכבת הודעה לקבלן לפחות  30יום מראש.
 (6הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ,להוסיף או לגרוע
שטחי תחזוקה והכל בהתאם לצרכיה .במקרה כזה ,תמסור על כך הרכבת הודעה לקבלן לפחות 30
יום מראש .למען הסר ספק ,הרכבת לא תיתן לקבלן פיצוי כלשהו בגין גריעת שטחים ולקבלן לא
תהיה כל עילה או דרישה לתשלום/פיצוי כלשהו בגין ובקשר עם כך.
 (7למען הסר ספק ,יובהר בזאת כי התוספת/ההפחתה לתמורה ,ביחס לאמור בסעיף קודם ,תיקבע
בהתאם לקוב במחירי היחידה שבמחירון וללא תלות בשוי בין השטחים ,הבא לידי ביטוי באופי
השטח ובהרכבו )מס' מעבירי מים ,כמות עצים ,דרכי גישה ,מהרות ,שטחים כלואים וכו'(.
 (8במהלך תקופת ההתקשרות ,הרכבת תהא רשאית למסור לקבלן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ביצוע
עבודות תחזוקה חודשית כוללת בקווים חדשים אשר יופעלו/יתווספו באזור הצפון.
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 (9לרכבת שמורה הזכות להפעיל את הקבלן בכל קטע רכבתי וסף במסגרת סעיף זה )תחזוקה חודשית
כוללת( והדבר יעשה בהתאם לצרכיה ומבלי שהרכבת תידרש לתת לקבלן הסבר כלשהו באשר לשטח
שיימסר לו.
ב .עבודות תחזוקה חד-פעמיות
הקבלן יבצע עבודות שוות חד פעמיות אשר תימסרה לו מעת לעת בהתאם לדרישת ולצרכי הרכבת.
התמורה בגין ביצוע העבודות השוות ,כאמור לעיל ,תשולם לקבלן בהתאם לסעיפי המחירון.
 .8ככלל ,יובהר ויודגש כי אין הרכבת מתחייבת להזמין עבודות תחזוקה חד-פעמיות ,כהגדרתן לעיל ,בהיקף
כלשהו מהקבלן ,וכן כי היקף העבודות שיוזמו ,באם יוזמו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ושיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.
 .9מודגש בזאת כי הפעלת הקבלן הן בסעיפי תחזוקה חודשית כוללת והן בסעיפי עבודות תחזוקה חד-פעמיות,
תעשה באמצעות הוראת ביצוע ,קרי "קריאה""/מטלה" )קריאות חרום/דחופות/רגילות( שימסרו לקבלן
מעת לעת ע"י ציג אגף מסילה וסביבה ברכבת .הקבלן יתארגן לביצוע המטלה ויחל בביצועה בפרק זמן
שיוגדר ע"י המפקח בהתאם לסוג הקריאה ,כפי שפורט לעיל ולהלן .מועד מסירת המטלה ע"י המפקח
לקבלן ,יחשב מועד שליחתה בפקס ,בדוא"ל ,במסירה ידית ,הודעה טלפוית )טלפון קווי/סלולארי(.
 .10סיור מוקדם עם ציג הרכבת
בכל מטלת עבודה יערך סיור מוקדם בשטח בהשתתפות הקבלן וציג הרכבת ,אלא אם קבע
אחרת ע"י ציג הרכבת .בסיור יוגדרו ע"י ציג הרכבת הצרכים לביצוע העבודה ,לו"ז דרש
וגבולות העבודה.
 .11כל העבודות שוא החוזה תבוצעה בהתאם לדרישות המפרט הטכי המיוחד שלהלן.

 00.03היקף המפרט
 .12פרק המוקדמות מתבסס בחלקו על סעיפי המפרט הכללי וכן על המפרט הטכי המיוחד בחוזה זה ,הבא
להשלים את המפרט הכללי בפרקיו השוים .כל האמור במפרט הטכי המיוחד בא להשלים את האמור
בסעיפים המתאימים במפרטים הכלליים ואיו מבטל אותם ,אלא אם צוין במפורש אחרת ,או ובע באופן
חד-משמעי ביסוח דרישות המפרט הטכי המיוחד.
 .13סעיפים משלימים לסעיפים השוים במחירון או מתוארים בתכיות במידה ויהיו קיימות ובמפרט הטכי
המיוחד ו/או במפרט הכללי ,יש לראותם כאילו כתבו במחירון/בתכיות.
 .14מחירי היחידה לעבודות השוות כפי שיקבעו בהפחתת ההחה שיקוב הקבלן בהצעתו ,יהוו תמורה מלאה
לביצוע מושלם של העבודה ,כולל :אספקה ,הובלה ,העמסה ופריקה ,ציוד ,כ"א ,התקה ,חומרים ,עבודות,
יקוי וסילוק עודפים ופסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה לסילוק פסולת ,וכל הדרוש לביצוע העבודה עד
סיומה .הכל בהתאם לכל האמר במפרט הטכי המיוחד שלהלן ,על כל פרקיו וחלקיו גם במקרים בהם לא
צוין במפורש שהאמר כלול במחירים או שלא ישולם עליו בפרד.

 00.04תכית עבודה  -כללי
 .15על הקבלן להגיש למפקח תוך  30יום מיום חתימת החוזה תכית עבודה עקרוית שתית בהתאם למטלות
הדרשות במהלך השה.
 .16התכית תוגש לאישור המפקח לפי הביצוע .אופן הגשת התכית כמפורט במפרט הטכי המיוחד.
 .17למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי בוסף לעבודות הכלולות בתכית העבודה ,הקבלן יעמוד לרשות הרכבת
ויהיה זמין לביצוע עבודות וספות שוא חוזה זה ,בכל זמן ובכל מקום בהם יידרש לכך.
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 .18תכית העבודה המאושרת מחייבת את הקבלן .החשבון החודשי יאושר בהתאם להשלמת המטלה
החודשית בשלמותה בלבד.
 .19תכית עבודה זו תבוקר ותאושר מראש ע"י הרכבת .לרכבת שמורה הזכות לתקן ולשות תכיות אלה
בהתאם לצרכיה ולסדרי העדיפויות הקיימים ברכבת .כמו כן ,לרכבת שמורה הזכות לשות את תכית
העבודה ,בכל עת ומכל סיבה.

 00.05יהו ל יומן עבודה
 .20במהלך ביצוע העבודה יהל הקבלן יומי עבודה לכל צוות .היומים יוחזקו באתר העבודה או בידי ראש
צוות ,אשר יהיה אחראי למלא ביומן את הפרטים הבאים:
א .מספר עובדים המועסקים בעבודות ,שמותיהם ,מקצועותיהם ושעות עבודתם.
ב .חומרים )בחומרי הדברה יצוין המיון( ,ציוד וכלים המשמשים את עבודת הקבלן.
ג .פרוט יומיומי של העבודות שבוצעו/סטאטוס ביצוע ,שעות העבודה )היום ו/או הלילה( ,מיקום העבודה
ואירועים חריגים )מז"א ,תקלות ,הפרעות ,גורמים מעכבים וכו'(.
ד .יש לציין עבודות שעשו בוכחות צופה מסילה )מטעם הקבלן( ולציין את שמו.
ה .כל מידע רלווטי שמוצא לכון לציין מהל האזור/ראש הצוות יירשם ביומן.
ו .החיות שיתקבלו מהמפקח.
 .21אחת לחודש יעביר ראש הצוות לידי מהל האזור הממוה עליו את יומי העבודה המלאים של החודש
החולף ,מהל האזור יחתום על יומי העבודה אשר יהוו תאי להגשה ולאישור חשבוות.
 .22יומן עבודה וסף ופרד ימולא בקשר עם עבודת קרוית הריסוס ויימצא בכל זמן תון בקרוית .דוגמא
ליומן העבודה ראה בספח  5למפרט הטכי המיוחד.

 00.06קריאות וזמי תגובה/התייצבות באתר
 .23על הקבלן להיות זמין וערוך בכל שעות היממה ) (24/7לקבלת קריאות/מטלות ולביצוען כהגדרתן במסמכי
המכרז .להלן פרוט סוגי הקריאות/מטלות להן יידרש הקבלן מעת לעת ע"י הרכבת/המפקח וזמי התגובה
בהם מחויב הקבלן לעמוד:
א .קריאת חרום " -קריאת שבר המשביתה פעילות" )תקלות שיש לתקן באופן בהול לצורך טיפול במפגעי
בטיחות ו/או סכה לשלום הציבור הגורמים ו/או העלולים לגרום לזקים חמורים ,ביום ,בלילה ,בשבתות
ובחגים( ,על הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא עליו להתייצב באתר בו ארעה התקלה תוך  3שעות )במילים:
שלוש שעות( מרגע קבלת קריאה כאמור ,כשהוא ערוך לתחילת ביצוע מיידי מרגע ההתייצבות ,באמצעות
כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע איכותי ומושלם ,במסגרת משך הזמן שקבע ע"י המפקח.
מודגש בזאת כי קריאת חרום תחשב במקרה שהצוות יגיע לטיפול בקריאה מחוץ לשעות העבודה
השגרתיות.
עוד יודגש כי למרות הצורך הבהול ,ביצוע עבודה במסגרת קריאת חרום לא ישמש בשום תאי סיבה שלא
לקוט בכללי הבטיחות הדרשים.
ב .קריאה דחופה " -קריאת שבר דחופה" )תקלות שוטפות 24 ,שעות ביממה לא כולל שבתות וחגים( ,על
הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא עליו להתייצב באתר בו ארעה התקלה תוך  24שעות )במילים :עשרים
וארבע שעות( מרגע קבלת קריאה כאמור ,כשהוא ערוך לתחילת ביצוע מיידי מרגע ההתייצבות ,באמצעות
כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע איכותי ומושלם ,במסגרת משך הזמן שקבע ע"י המפקח.
מודגש בזאת כי למרות הצורך הדחוף ,ביצוע עבודה במסגרת קריאה דחופה ,לא ישמש בשום תאי סיבה
שלא לקוט בכללי הבטיחות הדרשים.
במסגרת קריאה דחופה ,תחשב גם התייצבות הקבלן לטיפול בקריאת מב"ת )מוקד בקרת תשתיות( בתוך
 24שעות מרגע קבלת הקריאה מהמוקד אצל הקבלן.
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ג .קריאה רגילה " -קריאה לתיקון תחזוקתי מוע" )עבודות שוטפות שאין עוות על ההגדרות המפורטות
לעיל של "קריאת שבר המשביתה פעילות" ו"קריאת שבר דחופה"( ,על הקבלן להיות ערוך לכך כי יהא
עליו להתחיל בביצוע העבודה תוך  72שעות )במילים :שבעים ושתים שעות( מרגע קבלת קריאה כאמור,
כשהוא ערוך לתחילת ביצוע מיידי מרגע ההתייצבות ,באמצעות כוח אדם מיומן וציוד מתאים ,לביצוע
איכותי ומושלם ,במסגרת משך הזמן שקבע ע"י המפקח.
בכל עבודה במסגרת קריאה רגילה ,יערך סיור מוקדם בשטח בהשתתפות הקבלן וציג הרכבת ,אלא אם
קבע אחרת ע"י ציג הרכבת.
בכתב המטלה יוגדר מועד סיום העבודה .על הקבלן להיערך בהתאם באמצעות כוח אדם מיומן וציוד
מתאים לביצוע איכותי ומושלם במסגרת הזמן שהוגדר בכתב המטלה.
 .24מוסכם בזאת כי סוג הקריאה וקביעת משך זמן ביצוע העבודה ו/או התיקון יקבע בלעדית ע"י המפקח או
בא כוחו ,שיחייב את הקבלן ללא זכות ערעור מצדו .כמו כן ,במידה וקצב העבודה לא יספק את המפקח,
יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.
 .25מודגש בזאת כי דחיית מועד טיפול הקבלן בקריאה/מטלה מעבר לזמן הקוב ביחס לכל סוג קריאה כמפורט
לעיל ,תתאפשר רק לאחר שקיבל הקבלן אישור בכתב מציג הרכבת .למען הסר ספק ,היה ולא קיבל הקבלן
אישור לדחיית מועד הטיפול ,עליו לעמוד בזמים הדרשים וכל איחור יחשב כהפרת דרישות המכרז.
 .26בעבור מטלה אשר תוגדר ע"י המפקח ,ורק על ידו ,כקריאת חרום ,יהיה זכאי הקבלן לקבל תוספת על
התמורה )בהתאם לסעיף  4.3.20לתת פרק  4.3למחירון( המגיעה לו בעבור סעיפי המחירון ,אשר ימדדו
בפרד.
למען הסר ספק ,בעבור ביצוע עבודות במסגרת קריאה דחופה ו/או קריאה רגילה ,לא יהיה זכאי הקבלן לכל
תוספת ,והתמורה שתיתן לו בעבור עבודתו תהיה כלולה במחיר הסעיף הרלווטי לביצוע העבודה עפ"י
הקוב במחירון.
 .27כמו כן ,מודגש בזאת ,כי במידה ובטווח של עד  15ק"מ מהמקום אליו הוזעק צוות החרום ,תתרחש קריאת
חרום וספת )במסגרת פרק הזמן שהוגדר ע"י המפקח לטיפול בקריאה הראשוה( ,טיפול צוות החרום
בקריאה הוספת ,יהיה כלול במחיר היחידה )ייחשב כקריאה אחת( ולא ישולם בגין כך תוספת כלשהי.

 00.07כוות
 .28הרכבת תהא רשאית להפעיל את הקבלן בעיתות בהן צפוי במזג אויר חריג כדוגמת סערות חורף וימי שרב,
בעת שריפות ולאחריהן ובכל מצב אשר לדעת הרכבת יצריך עמידה בכוות באתר.
 .29במידה ותחליט הרכבת כי יש בידיה התראות מספקות למצב המצריך לדעתה הפעלת הקבלן בכוות,
הקבלן יקבל על כך הודעה מהמפקח ויהיה עליו להיערך ולהתייצב בשטח העבודה בפרק זמן הקצר שיתן,
בכדי לעמוד בכוות עם כמות צוותי כוות ,כלים ,ציוד וכד' בהתאם להחיה מפורשת מאת המפקח.
 .30מודגש בזאת כי העמדת צוותי העובדים בכוות ,במסגרת שעות העבודה השגרתיות ,תעשה ע"ח הקבלן
ותהיה כלולה במחיר היחידה של סעיפי תחזוקה חודשית כוללת.
 .31למען הסר ספק ,רק במידה ותימשך הכוות מעבר לשעות העבודה השגרתיות ,יהא זכאי הקבלן לתשלום
בגין שעות העבודה הוספות והכל בהתאם למחירים הקובים במחירון .מיין השעות לתשלום יחושב בכפוף
לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת ציג הרכבת.
 .32בגין הפעלת כלי עבודה ,ציוד וכד' אשר יידרש הקבלן להעמיד בכוות בהוראת המפקח כאמור ,יהא זכאי
הקבלן לתמורה בהתאם למחיר הסעיף הרלווטי כפי הקוב במחירון .מיין השעות יחושב מרגע התייצבות
הכלי/ציוד בשטח ובכפוף לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת ציג הרכבת.
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 00.08עבודה בתאי מבצע
 .33עבודה בתאי מבצע ,פירושה עבודה שלא יתן לבצעה מבלי להשבית את תועת הרכבות )וכן כל עבודה
אחרת ,אשר יידרש הקבלן ע"י המפקח לבצעה בתאי מבצע( ויש לבצעה בפרק הזמן או חלקו ,שהוגדר
כמבצע ע"י הרכבת .מדובר בעבודות המבוצעות בפרקי זמן קצרים ומוגדרים מראש ,בהם תהיה רכבת
ישראל מוכה להשבית את תועת הרכבות באופן חריג כדי לאפשר את ביצוע העבודה .למען הסר ספק,
יובהר כי עבודות המבוצעות במהלך סופי השבוע ובחגים ,בהם תועת הרכבות מושבתת באופן שוטף ,לא
תחשבה כעבודות בתאי מבצע.
 .34הרכבת בלבד היא זו שתקבע אילו קטעי מסילה ואילו עבודות יבוצעו בתאי מבצע .העבודה בתאי מבצע
תעשה באופן רצוף תוך השקעת מאמץ מרבי ותשתרע על מלוא פרק הזמן שהוקצב לקבלן במסגרת המבצע,
תוך ריכוז כוח אדם ואמצעים ,בכמויות ובאיכות שיבטיח ביצוע מהיר וביעילות המרבית ,ומבלי לגרוע
מהטיב הדרש .על הקבלן להביא בחשבון כי יידרש לעבוד במשמרות מתוגברות באותן עבודות שיידרשו
להתבצע בתאי "מבצע" ,ועליו להיערך לכך בציוד ,כוח אדם ויהול העבודה ,חומרים וכל הדרש בהתאם
לקביעת ודרישת הרכבת.
 .35בשעה שקבעה כשעת תחילת המבצע ,יימסר השטח לקבלן ע"י עובדי הרכבת ועל הקבלן למסור את השטח
בחזרה לרכבת בשעה שקבעה לכך עפ"י הגדרת לו"ז המבצע .הקבלן חייב לעמוד בלוח הזמים שהוקצב לו
לביצוע המבצע .בעת שיידרש ,על הקבלן יהא לתאם עם המפקח ועם אגף מסילה וסביבה ברכבת את מקום
החת המסילה המפורקת כדי שלא תפריע לעבודתו.
 .36הקבלן ימציא לאישור המפקח לוח זמים אשר יפרט את סדר פעולותיו ומשכי הזמן המוקצבים לפעולות
אלה ,בפירוט של עד חצי שעה .כמו כן ,ימציא הקבלן לאישור המפקח רשימת החומרים ,הציוד והאשים
שיימצאו באתר בעת ביצוע העבודה.
כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יימצאו באתר לפי ביצוע המבצע בכמות מספקת ,או לחילופין,
הקבלן יבטיח ,להחת דעתו של המפקח ,אספקת חומרים רצופה ומהירה בעת ביצוע העבודה.
הציוד שיהיה באתר יכלול כלי רזרבי מכל סוג .כמו כן ,ימציא הקבלן מערכת תאורת לילה )אם המבצע
מתקיים בלילה( לשביעות רצון המפקח ,אשר תכלול גראטור וזרקורים בכמות מספקת כדי ליצור תאי
אור יום לאורך כל קטע העבודה .מערכת התאורה תשמש גם את עובדי הרכבת בעת פירוק המסילה
והרכבתה )במידה ויידרש(.
לפי דרישת הרכבת ,ובהתאם לצורך ,מודדי הקבלן יימצאו בשטח בכל משך ביצוע העבודה.
כמו כן:
 (1כל חומר שייחפר לרבות :חצץ ,מצעים וכו' ,ייערם סמוך לאתר העבודה ויסולק לאתר מורשה לסילוק
פסולת בתום  24שעות לכל המאוחר ,ממועד סיום המבצע .תשלום אגרת אתר פיוי הפסולת יהיה ע"ח
הקבלן .על הקבלן לקחת בחשבון כי עבור "הובלה כפולה" ) ,(double handlingלא ישולם בפרד.
 (2החפירה ליד מתקים מכל סוג תיעשה בזהירות ובעבודת ידיים לפי הצורך.
 (3אין להרשות מעבר כלים מכאיים ומכבשים כבדים מעל ובקרבת מתקים תת -קרקעיים לצורך
ביצוע הידוק מעליהם ו/או בקרבתם.
 (4עבור כל שעת איחור מהלו"ז המתוכן אשר אושר מראש ע"י המפקח ,במסירת השטח ע"י הקבלן
לרכבת ,ישלם הקבלן פיצוי על זקי הרכבת בהתאם לאמור בחוזה.
 .37משך זמן המבצע יקבע ע"י הרכבת.
 .38הקבלן יתאם את העבודות עפ"י סעיף זה עם כל הגורמים והרשויות הוגעים בדבר ,כולל השגת רישיון
לעבודה בשבת עבור עובדי הקבלן.
 .39בעבור עבודה בתאי מבצע ,כאמור לעיל ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום וסף חד פעמי ,קומפלט ,ללא תלות
במשכו של המבצע ,בהתאם לסעיף המתאים במחירון )ספח  B2לחוזה(.
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 00.09קביעת סדרי עדיפות בעבודה ועבודה במועדים חריגים
 .40תחזוקת סביבת המסילה מתאפיית בעבודות תחזוקה רבות או בטיפול קודתי בפסולת ,יקוז ,צמחיה
ועבודות וספות העלולות לגרום להפרעה לתועת הרכבות .עקב כך ,על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך
סופי שבוע ולילות תבוצע עבודה מרובה לאורך המסילות ועליו להיערך בהתאם עם מס' צוותי עבודה
לעבודה במקביל ,מס' הצוותים ישתה בהתאם לעבודות הדרשות ובהתאם למס' משגיחי הבטיחות
שיצוותו לקבלן ע"י הרכבת מעת לעת .למען הסר ספק ,לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה בגין חוסר
במשגיחים ואי מתן אישור עבודה או בגין אי התאמה בין מס' המשגיחים למס' צוותי העבודה של הקבלן.
 .41יהיה זה בסמכותו המלאה של המפקח לקבוע ,מפעם לפעם ,את סדר עדיפותן של העבודות השוות שיש
לבצע במסגרת חוזה זה )לרבות עבודה בקטעים בלתי רצופים( והדבר לא יוכל לשמש לקבלן כעילה לתביעות
מכל סוג שהוא.
 .42למרות המגבלות העלולות לבוע מהאמור לעיל ,יהיה זה מחובתו של הקבלן לסיים את העבודות במסגרת
לוח הזמים שקבע וללא תוספת למחירי היחידה שבמחירון.
 .43כמו כן ,יהיה זה בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמים שקבע או מכל סיבה או מגבלה
אחרת ,על הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת עבודה אחת ,לרבות :עבודת לילה ,עבודה רציפה לאורך כל
היממה ,עבודה בסופי שבוע ובמועדי ישראל.
 .44עבודה בשבתות ובמועדי ישראל תהיה כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים וזאת באחריות הקבלן.
במידה והקבלן עובד עם עובדים יהודיים ,עליו להציג אישורי עבודה בשבת כדרש ע"י משרד התמ"ת.
 .45הקבלן מצהיר בזאת כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התאים ומועדי העבודה החריגים והלא חריגים וכן
המגבלות וההחיות השוות כפי שפורטו לעיל ולא תוכרה כל תביעות אשר תומקה באי הכרת תאים
ומגבלות אלו.

 00.10ז מיות ווכחות הקבלן
 .46על הקבלן ועובדיו להיות וכחים ופעילים בהתאם לתכית העבודה ומטלות שימסרו לקבלן ,ובכל עת בכפוף
להחיות הבטיחות הוגעות לעבודה בקרבת מסילת הרכבת ,כמפורט בספח הבטיחות ובהתאם להוראות
המפקח בשטח והוראות ממוה הבטיחות מטעם הרכבת.
 .47באחריות הקבלן לוודא שמהלי האזורים יהיו זמיים לקשר )טלפוי ,הודעות סמס ,דוא"ל( בכל ימות
השבוע ושעות היממה ,לרבות שבתות וחגים )למעט ביום הכיפור(.
 .48עבודות חרום יבוצעו בכל שעות היממה אך ורק לפי הוראה מיוחדת של המפקח.
 .49עקב הפעילות הרגילה והשוטפת ברכבת והן עקב פעילות מיוחדת שתיערך בשטח העבודה ,יתכן והקבלן
יהיה חייב להפסיק/להמשיך את העבודות המבוצעות בשעות הרגילות של היום ולבצען בשעות חריגות.
שיוי לוחות הזמים לביצוע העבודה ,בכפיפות לפעילות הרכבת ,לא יהווה עילה לכל תוספת תשלום.
 .50הקבלן מצהיר שהוא התחשב בהפסקות העבודה ובשעות העבודה החריגות ,כאמור ,במחירי היחידה והוא
מוותר מראש על תביעות כלשהן בקשר לכך.
 .51וכחות מהל האזור במעמד מסירת עבודה/סיור פיקוח /אישור ביצוע לעבודות
א .בעת קיום סיורי מסירת עבודה ,סיורי פיקוח וסיורים לצורך אישור ביצוע לעבודות ,וכחות מהל האזור
היה חובה.
ב .מהל האזור מטעם הקבלן חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמת המפקח לאישור העבודה
בשטח .מודגש בזאת כי במידה ותיאם מהל האזור סיור פיקוח/מסירה/אישור ביצוע לעבודות שלא בוצעו
או לא הושלמו במלואן ,בהתאם להגדרת שלב הביצוע )קריאת "שווא"( ,הקבלן יישא בעלות שעות עבודת
המפקח.
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ג .התועה בשטח בעת הסיור היה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4x4לטובת סיור משותף וכל דבר
וסף החוץ לקיום הסיור.

 00.11הקבלן ועובדיו ,הופעה והתהגות
 .52למפקח/רכבת זכות לדרוש מהקבלן הוספה ותגבור של צוותי עבודה ,בכל כמות ,בכל יום ובכל שעה ,במידה
והדבר ראה לו הכרחי לביצוע תקין ולהחשת קצב העבודה ,הן בימים רגילים והן בימים בהם מתרחשים
מצבים דחופים או פעילות מיוחדת ,בכל מקרה לא ישולם לקבלן תוספת עבור כך.
 .53הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים שיהיו מתאימים ומוסים ,בעלי רקע ורמה מקצועית
אותה בעבודות אלו ובעלי כושר עבודה ושהעסקתם אושרה ע"י הרכבת .הקבלן מתחייב להמציא לפי
דרישת בא כוח הרכבת את רשימת עובדיו אשר עומדים לעבוד לאישורו.
 .54הרשות תוה בידי המפקח לפסול עובדים שלא ייראו מתאימים ועל הקבלן להפסיק מיד את עבודתו של
עובד אשר לפי דעתו של המפקח איו רצוי או איו מתאים ולהחליפם באחרים מתאימים .למען הסר ספק,
הרכבת לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או זקים שגרמו ,או עשויים להיגרם
לו בשל כך שהמפקח דרש את הפסקת עבודתו של עובד מסוים או בשל כך שסרב לאשר קבלת עובד לעבודה.
 .55מבלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לקבל את אישור הרכבת להעסקתם של עובדיו ,מתחייב הקבלן
שלא להעסיק עובדים שאים תושבים קבועים ו/או אזרחי מדית ישראל ו/או שהים קטיים והכל אלא
אם קיבל אישור מפורש ובכתב לכך מאת הרכבת ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדית תהיה רשאית הרכבת שלא
לאשר העסקת עובדים כאמור.
 .56התהגות אותה  -הקבלן ועובדיו מייצגים את הרכבת ועליהם מוטלות החובות לייצוג הרכבת ולשרות
והתייחסות אדיבה לציבור משתמשי ועובדי הרכבת באופן האדיב והמסור ביותר .למען הסר ספק מובהר כי
אין בביטוי "מייצגים" כדי להקות לקבלן ו/או לעובדיו את הסמכות ו/או הכוח המשפטי לפעול בשם
הרכבת ו/או מטעמה ו/או לזכותה ו/או לחייבה.
 .57הקבלן ידאג להופעתם המסודרת של עובדיו בכל עת .כל העובדים יהיו תמיד קיים ובלבוש מלא :חולצה
עם שרוולים ,אפוד זוהר ,מכסיים ארוכות ועלי בטיחות .האפודים הזוהרים יהיו בצבע אחיד ויישאו
בצורה מובלטת את שם הקבלן.
 .58המפקח רשאי בכל עת לפסול כל עובד של הקבלן מלעבוד בשרות הרכבת ,זאת מכל סיבה הקשורה
להתהגות ,או להופעה ,או מכל סיבה אחרת הקשורה לטובת הרכבת .כמו כן ,רשאי המפקח לקוס את
הקבלן על כל ליקוי בהופעה או בהתהגות עובדיו.
 00.12אישור עובדי הקבלן  -כמפורט בחוזה.

 00.13השגחה מטעם הקבלן – מהל פרויקט  ,מהלי אזור  ,ראשי צוותים  ,מפעיל מערכות
ריסוס בקרוית רכבתית
 .59מהל פרויקט
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מובהר בזאת כי מהל הפרויקט יהיה הקבלן עצמו או מי מטעמו.
מובהר בזאת ,כי מהל הפרויקט יהיו עובד אורגי )ראה הגדרה לעובד "אורגי" להלן( של הקבלן.
מיוי מהל הפרויקט יאושר מראש על ידי הרכבת.
מתוקף תפקידו ,מהל הפרויקט יהיה הגורם אשר באחריותו לתאם את כל פעילות הקבלן בהתאם
לדרישות החוזה על כל תכולתו ומפרטיו.
מהל הפרויקט יהיה החוליה המקשרת בין ציגי הרכבת לבין הקבלן הראשי ,מהלי האזור והצוותים
מטעם הקבלן בשטח.
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ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

מהל הפרויקט חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמת המפקח לאישור העבודה בשטח.
במידה ותאם סיור פיקוח/מסירה/אישור ביצוע לעבודות שלא בוצעו או לא הושלמו בהתאם להגדרת שלב
הביצוע )קריאת "שווא"( הקבלן ישא בעלות שעות עבודת המפקח.
מהל הפרויקט יהיה אחראי לוודא שבכל זמן כל מהלי האזורים ,ראשי הצוותים וכל מי המועסק ע"י
הקבלן ובאחריותו ,עברו הדרכות בטיחות ותקשורת התקפות לשה .כמו כן ,הוא יהיה אחראי לתיאום
הדרכות בטיחות ותקשורת מול הגורמים המדריכים ברכבת.
מהל הפרויקט מחויב להצטייד בטלפון ייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס והודעות
ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח.
במידה ואיו זמין ,מכל סיבה שהיא ,עליו להודיע לציג הרכבת את פרטי הקשר של מחליפו.
מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להעסיק את מהל הפרויקט ,כדרש לעיל ,באופן קבוע משך כל תוקפו
של החוזה ,כדרש במסמכי המכרז.
משך תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן הזוכה לא יהא רשאי להחליף את מהל הפרויקט ,אלא לאחר
קבלת אישור הרכבת לכך ,מראש ובכתב.
בכל מקרה שבו יבקש הקבלן להחליף את מהל הפרויקט ,יגיש הקבלן למפקח מראש ובכתב בקשה לאשר
החלפה כאמור ,במסגרתה יציין ,בין היתר ,את פרטי מהל הפרויקט המחליף ,השכלתו ויסיוו .למען
הסר ספק ,מהל הפרויקט "המחליף" יהיה חייב לעמוד בדרישות המפורטות לעיל.

 .60מהלי אזור
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הקבלן ימה מהלי אזור מטעמו לפי חלוקה גיאוגרפית בהתאם לאמור במפרט הטכי המיוחד.
מהל האזור יהיה בעלי ותק מקצועי מוכח של לפחות  5שים במצטבר ביהול צוותים המבצעים עבודות
פיתוח ותחזוקת תשתיות.
מובהר בזאת ,כי מהלי האזורים יהיו עובדים אורגיים )ראה הגדרה לעובד "אורגי" להלן( של הקבלן ,או
שיציג הקבלן התחייבות חתומה מגורם מקצועי ,כאמור ,המספק לקבלן את השרות הדרש.
הרכבת תהא רשאית לפסול כל מיוי מטעם הקבלן מכל סיבה שהיא.
מהל האזורים יהיו וכחים בקביעות בשטח העבודה ויהיה אחראים לביצוע תקין של העבודות ,לבטיחות
העובדים ובכלל.
היעדרו של מהל אזור ללא הסכמה מראש מצד המפקח יכול לשמש ,בין היתר ,עילה מספקת להפסקת
העבודה עד לשובו של מהל האזור לאתר העבודה ,על כל המשתמע מכך.
מהל האזור יתודרך בושאי בטיחות ועבודה ליד מתקי תקשורת )ראה ספח בטיחות ,ספח  B8למסמכי
החוזה( ויהיה בקיא בהלי הבטיחות הדרשים.
מהל האזור מחויב להצטייד בטלפון ייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס והודעות
ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח .מהל האזור יהיה זמין  24/7כל השה.
מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להעסיק את מהלי האזור ,כדרש לעיל ,באופן קבוע משך כל תוקפו של
החוזה ,כדרש במסמכי המכרז.
משך תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן הזוכה לא יהא רשאי להחליף את מהלי האזור ,אלא לאחר
קבלת אישור הרכבת לכך ,מראש ובכתב.
בכל מקרה שבו יבקש הקבלן להחליף את מהל האזור ,יגיש הקבלן למפקח מראש ובכתב בקשה לאשר
החלפה כאמור ,במסגרתה יציין ,בין היתר ,את פרטי מהל האזור המחליף ,השכלתו ויסיוו .למען הסר
ספק ,מהל האזור "המחליף" יהיה חייב לעמוד בדרישות המפורטות לעיל.

 .61ראש צוות
א.
ב.
ג.
ד.

מובהר בזאת כי ראש הצוות בשטח יהיה עובד הקבלן או מי מטעמו וזאת לאחר שאושר ע"י הרכבת,
והדבר מהווה תאי להוצאת מטלה.
ראש הצוות יהא עובד אורגי )כהגדרתו להלן( של הקבלן ,או שיציג הקבלן התחייבות חתומה מגורם
מקצועי ,כאמור ,המספק לקבלן את השרות הדרש בהתאם לתחום הביצוע כמפורט להלן ושהיו עומד
בתאים הדרשים בתחום זה ,כמפורט להלן.
הרכבת רשאית לפסול כל מיוי מטעם הקבלן מכל סיבה שהיא.
מובהר בזאת כי טרם הוצאת כל מטלה לקבלן ,תאשר הרכבת את ראשי הצוותים לביצוע העבודות שוא
המטלה.
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ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

ראש הצוות יהיה וכח בקביעות בשטח העבודה ויהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות ,לבטיחות
העובדים ובכלל.
ראש צוות יתודרך בושאי בטיחות ועבודה ליד מתקי תקשורת )ראה ספח בטיחות ,ספח  B8למסמכי
החוזה( ויהיה בקיא בהלי הבטיחות הדרשים.
היעדרו של ראש הצוות ללא הסכמה מראש מצד המפקח יכול לשמש עילה מספקת להפסקת העבודה ,על
כל המשתמע מכך.
ראש הצוות מחויב להצטייד בטלפון ייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס והודעות
ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח.
להלן פרוט לסיווג ראש הצוות הדרש בהתאם לאופי העבודה ותחום הביצוע:
 (1בכל הקשור לתחום ביצוע עבודות כריתה וגיזום עצים:
על ראש הצוות בתחום זה להיות בעל ותק מקצועי של לפחות  3שים במצטבר בעבודות גיזום וטיפול
בעצים במגזר הציבורי/מויציפאלי/ממשלתי/מוסדי ,ובעל תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם
מומחה אשר עבר הכשרה כדרש בתקות הבטיחות לעבודה בגובה )התש"ז  (2007והיו בעל תעודת
הסמכה תקפה של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג'.
מובהר בזאת כי כל עבודות הכריתה ,הגיזום והעתקת עצים שיידרש הקבלן לבצע במסגרת חוזה זה,
יבוצעו בפועל ע"י ראש הצוות שהיו בעל ההסמכה הדרשת לביצוע עבודות אלו ,כאמור לעיל.
למען הסר ספק ,לא יבצע הקבלן עבודות כריתה ,גיזום והעתקת עצים במסגרת החוזה ,שלא על ידי
גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" ,שעומד בכל התאים כדרש לעיל ושהעסקתו אושרה ע"י
המפקח/הרכבת.
 (2בכל הקשור לתחום ביצוע עבודות הדברה:
על ראש הצוות בתחום זה להיות בעל ותק מקצועי של לפחות שתיים במצטבר כמדביר מוסמך ובעל
היתר הדברה  /רישיון מדביר מוסמך תקף ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה כדרש בתקות רישוי
עסקים )הדברת מזיקים( התשל"ה –  1975ובעל היתר רעלים תקף ומאושר ע"י המשרד לאיכות
הסביבה כמוגדר בחוק החומרים המסוכים ,התש"ג – ) 1993להלן החוק הקובע כי כל עיסוק ברעלים,
לרבות ייצור ,יבוא ,אריזה ,מסחר ,יפוק ,העברה ,אחסה ,החזקה ושימוש חייב בהיתר רעלים(.

"עובד אורגי"  -מעובדי המציע בלבד ,דהייו ,שכרו של העובד משולם ככלל על ידי המציע במועד הגשת
ההצעות.
 .62מפעיל מערכות ריסוס בקרוית רכבתית )להלן" :מפעיל קרוית הריסוס"(
א .מפעיל קרוית הריסוס בשטח יהיה עובד הקבלן או מי מטעמו שהיו מדביר מוסמך וזאת לאחר שאושר
ע"י הרכבת.
ב .הקבלן רשאי להפעיל לצורך כך גורם מקצועי חיצוי המספק לו שרות זה ושהיו עומד בתאים הדרשים
כמפורט להלן.
במקרה כזה ,על הקבלן להציג לרכבת הסכם התקשרות/התחייבות החתומה מגורם זה ,בצרוף כל
ההיתרים ,הרישיוות ופרטי היסיון הדרשים למפעיל קרוית הריסוס.
הסכם התקשרות/התחייבות החתומה בצרוף כל המסמכים הדרשים להוכחת עמידה בתאים הדרשים,
יהוו תאי לחתימת חוזה.
ג .מפעיל קרוית הריסוס ,בין אם היו עובד הקבלן או מי מטעמו כאמור ,יהיה כאמור מדביר מוסמך ויעמוד
בתאים המצטברים כמפורט:
 (1בעל יסיון בעבודות הדברת עשבי בר והדברת מזיקים של שלוש שים לפחות ,בהיותו בעל רישיון
מדביר מוסמך.
 (2בעל רישיון מדביר מוסמך תקף ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה כדרש בתקות רישוי עסקים
)הדברת מזיקים( התשל"ה – .1975
 (3בעל היתר רעלים תקף ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ,כמוגדר בחוק החומרים המסוכים,
התש"ג – ) 1993להלן החוק הקובע כי כל עיסוק ברעלים ,לרבות ייצור ,יבוא ,אריזה ,מסחר ,יפוק,
העברה ,אחסה ,החזקה ושימוש חייב בהיתר רעלים(.
 (4בעל תעודת גמר קורס "הדברת עשבים רעים" מטעם גורם מוכר ומאושר ע"י מוסדות המדיה.
 (5בעל היתר תקף לשימוש בסולפומטורון )אאוסט ,טויסטר( מטעם גורם מוכר ומאושר ע"י מוסדות
המדיה.
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 (6ברשותו מתקן שטיפה וטרול רעלים מאושר ע"י מדור יטור רעלים ביחידה הסביבתית ברט"ג מטעם
המשרד להגת הסביבה.
ד.
ה.
ו.
ז.

למען הסר ספק ,לא יבצע הקבלן עבודות הדברה במסגרת החוזה שלא על ידי מדביר מוסמך שעומד בכל
התאים כדרש לעיל ושהעסקתו אושרה ע"י המפקח.
מפעיל קרוית הריסוס מחויב להצטייד בטלפון ייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות סמס
והודעות ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח.
מפעיל קרוית הריסוס יהיה כפוף למהלי האזור ,כהגדרתם לעיל ,בהתאמה לאזור בו תבוצע העבודה.
לפיכך ,על המפעיל לתאם את ביצוע העבודות עם מהל האזור הרלווטי לאזור הביצוע ולקבל את אישורו
לתחילת ביצוע העבודות.
על מפעיל קרוית הריסוס ללמוד לתפעל את מערכת הריסוס בקרוית ולרסס את השטחים השוים אשר
יימסרו לו לביצוע וכן להכיר את מגבלות המערכת ויכולותיה .לצורך כך ,עליו לקבל הדרכה מגורם מוסמך
מחו"ל אשר מדריך ומסמיך את הקבלן לשימוש בקרוית ,כמפורט:
 (1מיד לאחר הוצאת מטלה לקבלן להפעלתו במסגרת סעיפי תת פרק  1.3למחירון  -תחזוקה חודשית
כוללת באמצעות קרוית ריסוס רכבתית ,הקבלן יזמן צוות מדריכים מחו"ל לצורך הדרכת צוותו.
הגעת המדריכים לארץ תבוצע בהתראה של שלושה שבועות מראש.
 (2על הקבלן להעמיד להדרכה לפחות שי מפעילים מטעמו כדי למוע עיכוב ביצוע כתוצאה מאי וכחות
אחד מהם בעבודה.
 (3ללא הסמכה מטעם החברה ותעודת מפעיל מוסמך ,לא יורשה הקבלן להפעיל את מערכות הריסוס
השוות .דוגמא לתעודת מפעיל מוסמך ראה בספח  7למפרט הטכי המיוחד.
 (4על המפעיל לשלוט באופן מוחלט בתפעול מערכת הריסוס המותקת ע"ג הקרוית .לא יתקבלו טעות
בדבר אי הצלחת הריסוס כתוצאה מכשלים בביצוע או מתפעול לא כון של המערכות השוות.
 (5עלות ההדרכה הכוללת את כל העלויות הכרוכות בהבאת המדריכים לארץ כגון :טיסות ,שהייה,
הדרכה ,סיעות וכדומה חלה במלואה על הקבלן ועליו לקחת בחשבון עלות זו בהצעתו.
 (6על הקבלן להיערך לכך שההדרכה תימשך כחמישה ימים רצופים לפחות וייתכן שחלקה תבוצע
במהלך סוף שבוע .ההדרכה כוללת חלק תיאורטי וחלק מעשי ,כולל ריסוס ותפעול במהלך סיעת
הקרוית.

 00.14מהדס ביצוע ,מודד מוסמך ,מהל עבודה מוסמך
במסגרת המכרז הקבלן דרש לעיתים לבצע עבודות ביה ,ביה הדסית ,שיקום ופיתוח תשתיות ,לצורך עבודות
אלו על הקבלן להעסיק:
 .63מהדס ביצוע
א .לעיתים יידרש הקבלן להעסיק בתקופת הביצוע מהדס ביצוע .המהדס ה"ל יהיה וכח באתר העבודה
במידת הצורך .העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה להפסקת העבודה
ע"י המפקח ,עד לשובו של המהדס לאתר העבודה.
ב .המהדס יהיה בעל תעודת מהדס אזרחי מוסמך ובעל יסיון של  5שים לפחות בעבודות ביה הדסית.
ג .הקבלן הזוכה יפרט את התוים והכישורים של המהדס לפי תחילת ביצוע העבודות.
ד .המהדס יאושר ע"י המפקח בטרם יחל עבודתו.
 .64מודד מוסמך
א .לעיתים יידרש הקבלן להעסיק בתקופת הביצוע מודד מוסמך רשום .המודד יהיה וכח באתר העבודה
במידת הצורך .העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה להפסקת העבודה
ע"י המפקח ,עד לשובו של המודד לאתר העבודה.
ב .המודד יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה ,וזאת ללא כל תשלום וסף.
המודד יגיע עם ציוד מלא ,כולל דיסטומט.
ג .העסקת המודד מותית באישור המפקח מראש.
 .65מהל עבודה מוסמך
א .לעיתים יידרש הקבלן להעסיק בתקופת הביצוע מהל עבודה שהיו בעל תעודת הסמכה מהל עבודה
מוסמך לעף הביין )ביה וביה הדסית( או לעבודות ביצוע כבישים ,תשתית ופיתוח לפי העיין מטעם
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ב.
ג.
ד.

משרד התמ"ת כדרש בתקות הבטיחות בעבודה )עבודות בייה( ,התשמ"ח –  1988ובכפוף לוהל מהלי
עבודה לעבודות ביה ,ביה הדסית ,עבודות תשתית ופיתוח )כדרש בתאים מיוחדים לחוזה(.
מהל העבודה המוסמך יהיה בעל יסיון של  5שים לפחות בעבודות ביה הדסית.
הקבלן הזוכה יפרט את התוים והכישורים של מהל העבודה לפי תחילת ביצוע העבודות.
מהל העבודה יאושר ע"י המפקח בטרם יחל עבודתו.

 .66העסקת מהדס ביצוע ו/או מודד מוסמך ו/או מהל עבודה מוסמך איה קבועה ותידרש לעיתים עפ"י צורך
כאמור ,לפיכך רשאי הקבלן להציג הסכם התקשרות/התחייבות החתומה מגורם מקצועי ,כאמור ,המספק
לקבלן את השרות הדרש ושהיו עומד בתאים הדרשים כמפורט לעיל .הצגת הסכם התקשרות/התחייבות
החתומה בצרוף תעודת ההסמכה ופרטי היסיון הדרשים ,תהווה תאי לחתימת חוזה.
 .67אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי המודד ו/או המהדס ו/או מהל העבודה אים עומדים
בדרישותיו או שכישוריהם מצאו לא מתאימים ,הם יפסלו ע"י המפקח ,גם אם אושרו קודם לכן .במקרה
כזה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.
 .68המפקח רשאי לדרוש החלפת מהדס ביצוע ו/או מודד מוסמך ו/או מהל עבודה מוסמך ,בלי למק את
החלטתו והקבלן יהיה חייב לציית מידית לדרישה זו.
 .69קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן ,לא תביעה כספית ולא תביעה בעבור זמן
ביצוע.

 00.15ממוה בטיחות מטעם הקבלן
 .70מבלי לגרוע מהאמור בחוזה על ספחיו ,על הקבלן למות ממוה בטיחות מוסמך או חברת בטיחות מוסמכת
בלא קשר למספר העובדים המועסקים על ידו.
ממוה הבטיחות יהיה בעל אישור כשירות תקף מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ,המעיד על כישוריו
לשמש כממוה על בטיחות בפועל .אישור זה דרש על פי תקות ארגון הפיקוח על העבודה )ממוים על
הבטיחות( ,התש"ו.1996-
 .71ממוה הבטיחות יהיה אחראי להחיה ,הדרכת עובדים ,קיום ויישום כל הלי הבטיחות הדרשים ,לביצוע
העבודה ו/או השירותים עבור הרכבת ,כל זאת בוסף ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן לושא הבטיחות
בעבודה.
 .72במידת הצורך ולפי דרישת הרכבת ,ממוה הבטיחות מטעם הקבלן יכין סקר סיכוים מקדים לפי תחילת
כל עבודה בפרד .בין היתר על הסקר להתייחס לעיקרי הסיכוים במקומות העבודה השוים ,כיצד מועים
פגיעה בעובדים במהלך העבודה ,יצירת תרחישים של אירועים אפשריים וכיצד ערכים להזעקת כוחות
ההצלה בעת הצורך .הסקר יוגש לאישור ממוה הבטיחות מטעם הרכבת.
 .73רק לאחר אישור סקר הסיכוים ע"י ממוה הבטיחות של הרכבת ,יחל הקבלן בביצוע העבודות .מודגש
בזאת כי אישור הסקר כאמור ,מהווה תאי ראשוי לתחילת ביצוע כל עבודה בה דרש הקבלן להכין סקר
סיכוים.
 .74אחת לחודש לפחות יבוצע סיור ע"י ממוה הבטיחות של הקבלן בכל אתרי העבודה .הסיור יבוצע בוכחות
מהלי האזור של הקבלן ובוכחות המפקח .בסיור יבדקו קיום הוראות והמצאות אמצעי הבטיחות באתר.
בסיום הסיור יתוקו הליקויים ,ככל שיהיו כאלה ,ויועבר דו"ח מסכם לקבלן ולציג הרכבת .הרכבת רשאית
לדרוש מהקבלן לזמן את ממוה הבטיחות מטעמו לצורך קיום סיורים וספים במידה ותחליט כי יש צורך
בכך.
 .75הרכבת תהא רשאית להטיל קסות על הקבלן במידה ולא עמד בתאי הבטיחות באתר וזאת עפ"י לוח
קסות המפורט בספח הבטיחות.
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 .76לפי תחילת העבודות יעבור הקבלן או ציגו הדרכת בטיחות אצל אגף בטיחות של רכבת ישראל ויחתום על
הצהרת בטיחות ,כמו כן יחתים הקבלן את כל העובדים על הצהרת בטיחות וזאת עפ"י האמור בספח
הבטיחות הרכבתי .בעבור שירותי ממוה הבטיחות שיעמיד הקבלן לא ישולם בפרד וה"ל כלול במחירי
היחידה השוים.
 .77הדרכה של עובדי קבלן חדשים ברכבת תעשה טרם תחילת עבודתם ברכבת ולפחות פעם בשה ובמהלך
העבודות עפ"י הצורך ובהתאם לסקרי סיכוים ו/או החיות ממוה הבטיחות מטעם הקבלן ו/או החיות
ממוה הבטיחות מטעם הרכבת והכל בכפוף להחיות ספח הבטיחות ובהתאם לתקות הבטיחות בעבודה.
 .78תכית ליהול בטיחות )סקר סיכוים( תעשה בהתאם למתכות החדשה של משרד הכללה והתעשייה להכת
תכית ליהול בטיחות .התכית שתוכן ע"י ממוה הבטיחות שימוה ע"י הקבלן תועבר לאישור ממוה
בטיחות חטיבת תשתיות .מודגש בזאת כי התכית תהיה תקפה לשה אחת בלבד ולפיכך באחריות הקבלן
לבצעה מחדש בכל שה במשך תקופת ההתקשרות.
 .79כל דוחות הדרכות העובדים שיבוצעו יועברו לרכבת תוך  48שעות ממועד ההדרכה .
 .80תחקירי אירוע  -בכל אירוע בטיחות ,אשר יוגדר ע"י הרכבת ככזה ,יבוצע מידית תחקור פימי ע"י ממוה
הבטיחות מטעם הקבלן ,תחקיר זה יועבר לידי הרכבת בתוך  48שעות מזמן התרחשות האירוע.

 00.16קבלי משה
 .81הקבלן מתחייב להעסיק באתר עובדים הרשומים כעובדי החברה בלבד ,למעט מקצועות מסוימים אשר
בהם תאושר או שתידרש העסקת קבלי משה.
 .82בכל מקרה ,העסקת קבלי משה מחייבת קבלת אישורו ,בכתב ומראש ,של הרכבת ,כמפורט להלן.
 .83על הקבלן להגיש בתוך שבועיים ממתן המטלה ,רשימה של כל קבלי המשה והספקים שיעסיק ,לאישור
המפקח .לכל שם של קבלן משה שיופעל מטעם הקבלן ,על הקבלן להציג לרכבת את פרטי קבלן המשה,
לרבות:
א .רשימה של עבודות דומות באופיין ובהיקפן אשר ביצע ב 3-השים האחרוות )לפחות  3עבודות( בארץ.
ב .כל המסמכים אותם ידרוש המפקח מהקבלן הראשי אודות קבלן המשה ,כגון :ותק ויסיון מקצועי,
כוח אדם )לרבות תעודות תקפות המעידות על הכשרתם כדרש( ,ציוד ,כלי עבודה וכו'.
 .84לא יחל קבלן משה בעבודתו ,טרם קיבל הקבלן הראשי אישור מראש ,בכתב ובמפורש מאת
הרכבת/המפקח המאשר העסקתו של קבלן המשה .למען הסר ספק ,הרכבת/המפקח איו מחויב לאשר
קבלן משה זה או אחר ואף רשאי לפסול קבלן משה מלבצע עבודה כלשהי במסגרת מכרז/חוזה זה ,באם
ימצא לא מתאים לביצוע העבודה מסיבה כלשהי ומבלי שיהיה עליו למק את סיבת פסילתו.
 .85מודגש בזאת ,כי את קבלי המשה לעבודות ,יוכל הקבלן לבחור אך ורק מתוך רשימת קבלי המשה שיגיש
הקבלן לאישור ,ושאושרה מראש כאמור לעיל ע"י הרכבת.
 .86בכל מקרה ,למען הסר ספק ,ראשי הצוותים של צוותי קבלן המשה יעמדו בכל הדרישות עפ"י סיווג ראש
הצוות הדרש בהתאם לאופי העבודה ותחום הביצוע ,כמפורט בסעיף  00.13לספח זה.
 .87ראשי הצוותים מטעם קבלן המשה יהיו כפופים למהל האזור ,כהגדרתו בסעיף  00.13לספח זה.
 .88זכותו של המפקח לפסול ו/או לדרוש הרחקת אשים כלשהם מצוות קבלן המשה ,ו/או להרחיק מהאתר
את כל צוות קבלן המשה ,וזאת בכל מצב ובכל שלב משלבי העבודה .שיקול דעתו של המפקח בעיין זה
הוא בלעדי ואיו יתן לערעור ועל הקבלן למלא אחר דרישת ה"ל באופן מיידי.
 .89למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי הסכמת הרכבת למסירת עבודה לקבלן משה ,לא יהיה בה כדי לשחרר
את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה.
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 00.17עדיפות בין מסמכים
 .90עדיפות בין מסמכים לצרכי ביצוע
מבלי לגרוע מן האמור במסמך  ,Bהרי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה
שבמסמכים השוים המצורפים לחוזה זה ,חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המפקח לכך לפי ביצועה של
עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח כיצד להוג .בהעדר ציון אחר של סדר עדיפויות במפרט הטכי
המיוחד ,ייחשב הסדר כדלקמן ,המוקדם עדיף על המאוחר:
א .החיות המפקח
ב .הזמת העבודה/מטלה
ג .תכיות
ד .המפרט הטכי המיוחד
ה .המחירון
ו .המפרט הכללי הבימשרדי
ז .מסמך B
ח .תקים ישראליים
 .91עדיפות בין מסמכים לצרכי תשלום
התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט הטכי המיוחד וביתר מסמכי המכרז/חוזה
משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים במחירון כל עוד אין סתירה בייהם .הייתה סתירה ו/או אי
התאמה ו/או דו-משמעות בתאור העבודה ואופן ביצועה בין סעיף במחירון לבין שאר מסמכי המכרז/חוזה,
יראו את מחיר היחידה המוצע בסעיף המחירון בכפיפות לאמור באופי המדידה.
בכל מקרה סדר עדיפויות לצרכי תשלום יהיה כדלקמן ,המוקדם עדיף על המאוחר:
א .התאים התמציתיים שבמחירון )ספח  B2לחוזה(
ב .פרק  00מוקדמות  +המפרט הטכי המיוחד )ספח  B1לחוזה(
ג .תכיות
ד .המפרט הכללי הבימשרדי
ציון דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי המחירון אין בו כדי לגרוע
מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר ,בתאי שהדרישה כאמור קבעה באחד
ממסמכי החוזה ,או ובעת או משתמעת ממו.
התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר הביצוע ,עפ"י שיטות המדידה המחייבות חוזה זה,
התשלום בהתאם ליחידה המצוית במחירון.

 00.18הגשת חשבוות )חשבוות חלקיים וחשבון סופי(
 .92כמפורט בספח  B10לחוזה.

 00.19תשלומים בגין עבודות וספות
 .93התחשבות בתאי החוזה
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת מחירי היחידה לסעיפים השוים בכל התאים המפורטים בחוזה
על כל מסמכיו.
המחירים המוצגים במחירון ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים המוזכרים
במסמכי החוזה ,על כל פרטיהם .אי הבת תאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן ,לא תשמש סיבה
לשיוי המחיר הקוב במחירון.
 .94במידה ויתבקש הקבלן לבצע עבודות וספות ,כהגדרתן בחוזה ,אשר לא קיים עבורן סעיף מתאים במחירון,
התמורה שתשולם לקבלן בגין עבודות אלו ,תקבע עפ"י המוך מבין האפשרויות המפורטות להלן:

 - 19רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

א.
ב.
ג.
ד.

מחירי חוזה יחסיים )"פרוראטה"(.
מחירון דקל בהחה של .10%
יתוח מחיר מאושר ע"י הרכבת על בסיס מסמכים רלווטיים ,לרבות :חשבויות ותשלומים.
מחירי השוק בעבודות דומות ועל בסיס  3הצעות מחיר שיגיש הקבלן לעבודה הדרשת ולאישור
המפקח.

 .95למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן מתחייב לבצע עבודות כאמור ברישא לסעיף זה ,אשר הרכבת תורה על
ביצוען בכתב ,ויהיה זכאי לתמורה בגין כמפורט לעיל .הקבלן לא יהיה רשאי להתות את ביצוע העבודה
בהסכמה על התמורה לה הוא זכאי בגין העבודה .התמורה תיקבע בהתאם לאמור לעיל.
 .96עבודות וספות יחשבו רק העבודות שיחתמו ע"י המפקח ביומן העבודה שיוהל ע"י הקבלן .קביעת סיווג
המתאים לכל סעיף חסר יעשה ע"י המפקח ,קביעתו תהיה סופית ואיה יתת לערעור.
 .97במידה ותרצה הרכבת להוסיף סעיף במחירון לעבודה וספת ,עבורה לא קיים סעיף מתאים במחירון,
הסעיף יוכס למחירון בהתאם לתמחור הקבלן ,זאת רק לאחר שהתמחור אושר ע"י ועדת המכרזים של
הרכבת .עם אישור הועדה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את הסעיף האמור כך שיהווה חלק
בלתי פרד מהמחירון .כמו כן ,במקרה כזה הרכבת אחראית ,במידת הצורך ,להשלים את המפרט הטכי
המיוחד לסעיף המדובר.

 00.20עבודות ברג'י
 .98עבודה ביומית )להלן" :רג'י"( תשולם רק במידה ואין דרך אחרת למדוד אותן ואין לגביהן סעיף מתאים
במחירון.
.99

עבודה ביומית תשולם רק בצירוף יומן עבודה שיוהל ע"י הקבלן.

 .100העבודות יתומחרו ברג'י אך ורק לפי הוראה מיוחדת של הרכבת/המפקח ,בכל שעות היממה .שעות העבודה
יאושרו ע"י המפקח בכתב.
 .101מודגש בזאת ,למען הסר ספק ,כי עבור עבודה בסופי שבוע או בשעות ובמועדים חריגים ועם מספר צוותים
גדול ,להן יידרש הקבלן במסגרת העבודה על מת לעמוד בלוח הזמים החוזי ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל
תשלום וסף והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השוים שבמחירון.
 .102הגדרת יום עבודה
א .יום עבודה מלא – בימים א' עד ה' – עבודה מעל  6שו"ע ועד  10שו"ע.
בימי ו' וערבי חג – עבודה מעל  4שעות עבודה ועד  8שו"ע.
ב .חצי יום עבודה – עבודה עד וכולל  6שעות עבודה תחשב כ 1/2 -יום עבודה.
 .103הגדרת שעות לילה וימי מוחה
א .עבודת לילה תיחשב כעבודה משעה  20:00עד שעה  06:00למחרת .לא תשולם לקבלן תוספת לילה עבור
עבודה שהייתה צריכה להסתיים עד השעה  20:00ומשכה ,שלא באשמת הרכבת ,מעבר לזמן המתוכן.
ב .עבודה בימי מוחה תיחשב כעבודה בימי שישי )או ערבי חג( משעה  17:00עד ליום א' שאחריו )או
למחרת החג ,לא כולל חול המועד( בשעה .06:00
ג .לא יהיה כפל תשלום בגין עבודת לילה ועבודה בימי מוחה ,כלומר התוספת בימי מוחה תהיה זהה
ביום ובלילה.
ד .בגין עבודות לילה או בימי מוחה עפ"י הגדרותיהם לעיל ,במסגרת תת פרק  3.1למחירון )המצורף
כספח  B2לחוזה(  -עבודות ר'גי ,בסעיפים 3.1.10-3.1.50 :תשולם תוספת של  50%על תשומות כח
אדם ,למחירי היחידה המופיעים במחירון.
ה .בגין עבודות לילה או בימי מוחה עפ"י הגדרותיהם לעיל ,במסגרת סעיפי תת פרק  3.2למחירון
)המצורף כספח  B2לחוזה(  -עבודות ר'גי ,תשולם תוספת של  15%למחירי היחידה המופיעים
במחירון.
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ו .למען הסר ספק ,התמורה בגין ביצוע עבודות לילה או בימי מוחה במסגרת סעיפי רג'י שאים כללים
מפורשות בסעיפים לעיל ,תהיה זו הקובה בהצעת הקבלן ולא תשולם תוספת כלשהי.
 .104מחירי רג'י לציוד מכאי כבד
א .שעות העבודה תירשמה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסק הציוד ותאושרה ע"י המפקח.
הרישום יכלול את הפרטים הבאים :תאריך ,סוג הציוד ,שעות העבודה ומיקום עבודתו המדויק.
ב .התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה בפועל ובהתאם להגדרת יום עבודה כאמור לעיל.
ג .המפעיל כלול במחירי היחידה.
ד .הובלת הכלי המכאי לאתר העבודה ובחזרה תשולם באופן הבא:
 (1התמורה בגין הובלת הכלי לאתר תשולם אך ורק כאשר העבודות מדדות ברג'י ולא לפי כמויות.
 (2באתר עבודה בו דרשת עבודת כלי מכאי עד יומיים )כולל( ,תשולם הובלה של הכלי לאתר.
התשלום ישולם פעם אחת והיו קומפלט וכולל את הובלת הכלי לאתר ובחזרה.
 (3באתר עבודה אשר דרשת בו עבודת כלי מכאי מעל שלושה ימי עבודה רצופים-לא תשולם הובלה.
 .105עבודת כוח אדם ברג'י
א .המחירים לעבודות כוח אדם בתאי רג'י יהיו כוים לכל סוגי המקצועות שידרשו במסגרת החוזה.
ב .שעות העבודה תירשמה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האשים ותאושרה בכתב על ידי המפקח
באותו יום.
ג .הרישום יכלול את הפרטים הבאים :תאריך ,שעות עבודה ,כמות העובדים ומקום העבודה המדויק.
ד .עבור שעות וספות לא תיתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבה כשעות רגילות.
ה .התשלום ייתן בעבור שעות עבודה שבוצעו בפועל ,ללא כל תוספת עבור שעות לא ריאליות ,סיעות הלוך
וחזור למקום העבודה או תוספות אחרות כלשהן.
ו .המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים בין היתר את:
 (1הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.
 (2זמי הסיעה לעבודה וממה.
 (3הוצאות יהול האתר ,חברה ורווח קבלי.
 .106רישיוות
א .כל הכלים המכאיים יהיו בעלי רישיון ואישורים בתוקף בהתאם לדרישות כל דין.
ב .באחריות הקבלן לוודא כי מפעילי הכלים/ציוד ,יהיו מפעילים מוסים ומיומים בעלי רישיון היגה
בתוקף בהתאם להוראות משרד התחבורה ו/או כל רשות אחרת.
 .107ביטוח
באחריות הקבלן לוודא כי הכלים והמפעילים מבוטחים בביטוח חובה ו ביטוח צד ג' וכל ביטוח
אחר הדרש עפ " י חוק.
 .108כשירות הציוד המכי
הקבלן אחראי לתקיות וכשירות הציוד המשמש לעבודה במתחמי הרכבת .לעובדי הרכבת תוה
הסמכות לבצע בדיקת מסמכי כשירות של הציוד ושל המפעילים.
 .109החלפת כלי שהתקלקל במהלך העבודה
במידה והציוד שהובא לביצוע ה עבודה התקלקל במהלך יום העבודה ,באחריות הקבלן להזמין
ללא תמורה ציוד אחר .הציוד יסופק לשטח לכל היותר למחרת היום .לא תשולם לקבלן תוספת
עבור ההובלה של הכלי לשטח ופיוי הכלי המקולקל .הכ ל כלול במחיר היחידה להספקת ציוד.

 00.21אופי מדידה לצרכי תשלום
 .110להלן פירוט היחידות ואופן מדידתן לצרכי תשלום
איזון השטח ,לפי ואחרי ביצוע העבודה וחישוב הפח או חישוב הפח בשיטה אחרת אשר
מ"ק -
אושרה בכתב ע"י המפקח.
קומפלט  -לא ערכת מדידה והתשלום הוא עבור העבודה המבוצעת במלואה.
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המדידה עשית על ידי ספירת הכמות המבוצעת בפועל.
יח' -
מדידת אורך העבודה המבוצעת בפועל.
מ"א -
מ"ר/דום  -מדידת שטח העבודה המבוצעת בפועל.
ק"ג/טון  -לפי שקילה והצגת תעודות שקילה למפקח או חישוב מפורט.
יום עבודה  -ספירת שעות העבודה אשר בוצעו בפועל.
שעות עבודה  -עפ"י שעות העבודה שבוצעו בפועל.
במידה וסעיף כלשהו דורש מדידה באופן המיוחד לו ,מצוית שיטת המדידה ומה שכלל בה בסעיף עצמו.
" .111על חשבון" )"על חשבוו"(
בכל מקום במסמכי החוזה בו רשם "על חשבון" ו/או "על חשבוו" פירושו כי הקבלן יישא בלעדית ,מבלי
לחייב את הרכבת ,בתשלום עבור החומר ואספקתו ,ו/או העבודה ,ו/או הציוד ,ו/או תכון ,הכרוכים בושא
אליו מתייחס המושג ,לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן שוא התשלום ה"ל.
" .112מחיר פאושלי"
בכל מקום במסמכי החוזה בו רשם "מחיר פאושלי" פירושו עלות מכלול העבודות הדרושות לביצוע מושלם
של העבודה לרבות החומר ואספקתו ו/או העבודה ו/או הציוד ו/או תכון וכל ההוצאות הישירות והעקיפות
של הקבלן.
 .113מחירי יחידה לעבודות זהות
מחירי יחידה לעבודות זהות בפרקים/מבים השוים יהיו במחירי יחידה זהים.
בכל מקרה של אי התאמה במחירי היחידה השוים של סעיפים זהים ,ייחשב המחיר המוך מבייהם
כמחיר הקובע לסעיפים הזהים.
 .114אספקה בלבד של חומרים או מוצרים
א .במקרים מסוימים כוללת הגדרת פריט תשלום את הקידומת או הסיומת "אספקה בלבד" ,לדוגמא:
"אספקה בלבד של מצע סוג א' ".
ב .התשלום עבור סעיפים אלה יהווה תמורה מלאה עבור הפעילות הכוללת את אספקת החומר ו/או
המוצר.
ג .תכוות וטיב החומרים ו/או החלקים ו/או המוצרים במקרה הדון יהיה זהה למפורט בסעיף המתאים
במחירון ,לדוגמא :תכוות וטיב המצע בסעיף "אספקה בלבד של מצע סוג א' " יהיו זהים לאלה של
המצע בסעיף "מצע סוג א' " במפרט.
 .115מחירון
תאור סעיפים ותכולתם
א .הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה ,כי כל תאור היתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי המחירון  -איו
מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התאור המלא כולל את כל הרשום בתכיות במידה וישן,
במסמכי החוזה ובמילוי הוראות הרכבת ,המתכן והמפקח .המחירון משלים לעיתים את האמור
במפרטים ובתכיות אך איו בא לגרוע מהאמור בהם.
הקבלן מסכים ,כי בכל מקרה של סתירה בין התאור במפרטים ,בתכיות ובמחירון  -ייחשב המחיר
כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים ה"ל.
ב .מחירי היחידה במחירון הם מחירים שלמים וכוללים את כל הדרש למילוי חיובי החוזה ,את כל
הדרש במפרט הטכי המיוחד ,בתקים ,במפרט הכללי לעבודות ביה בהוצאת הועדה הבימשרדית
)האוגדן הכחול( ובתכיות ,חומרים ,עבודה והרכבה ,עיגוים ,חיבורים ,ריתוכים וחומרי ריתוכים,
חציבה בבטוים והעברת ציורות בקירות ,שימוש בציוד ,חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר
אים רשומים במפורש ,הספקה והובלה ,כל סוגי המיסים) ,פרט למע"מ( ,אמצעי בטיחות ,הוצאות
סוציאליות ,הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש ,הוצאות
ישירות ועקיפות ,הוצאות הראות והבלתי ראות מראש ,רווח ותקורות.
ג .כמו כן ,כוללים מחירי היחידה במחירון את:
 (1כלל ההוצאות הובעות מתאומים ,הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלים האחרים.
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 (2כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלים אחרים ועקב עבודתם ,כגון :שילובם בלוח הזמים
הכללי של העבודה ,תאום ביצוע עם עבודתם ,קבלת אחריות בטיחות עליהם ,מתן שימוש בכל עזרי
עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים ,משטחים ,אמצעי הרמה ,יקיון שוטף ,צריכת חשמל ומים.
 (3תאום עם גורמים פימיים של הרכבת.
 (4תאום עם הרשויות המוסמכות והעות לדרישותיהם והערותיהם.
ד .הקבלן מסכים ומאשר ,כי המחירים שבמחירון כוללים ,בין היתר ,את כל ההוצאות הכלליות
והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובם וכוותם
האמתית של מסמכי ההסכם ,בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו  -ובלבד שאפשר להוציא
מהמסמכים ה"ל מסקה כי הדבר חוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

 00.22מוצר שווה ערך
 .116בכל מקום בו מוזכר במחירון מוצר מסוים אחד ו/או יותר הכווה לקבל את אותו סוג המוצר או שווה
ערך בעל אותם תכוות בתאי שיאושר ע"י המפקח בכתב לאחר הצגת בדיקות המציגות שהוא שווה ערך
והתאמה לתקים ישראלים ו/או תקים זרים.
 .117יודגש בזאת ,כי בכל מקום במחירון ו/או במפרט הטכי המיוחד ,בו מאוזכר ספק או יצרן כלשהו או סוג
ציוד כלשהו ,הרי שהאזכור עשה מטעמי וחות בלבד לצורך המחשת החומר/הציוד הדרש ,והמציע יהיה
רשאי להציע חומר/ציוד שווה ערך אחר ,בכפוף לאישור הרכבת .ההחלטה בדבר אישור חומר/ציוד שווה
ערך כאמור ,תוה לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,ובכל מקרה לא תהווה עילה לשיוי המחיר בסעיף
זה במחירון.
 .118קטע יסוי/הוכחת יכולת
לגבי כל שלב עבודה חדש ,אך רק במידה ויידרש לכך ע"י המפקח ,יכין הקבלן ,קטע יסיוי במקום
שיוגדר ע"י המפקח )לא בהכרח במקום ביצוע העבודה( .גודל הקטע היסיוי יוגדר ע"י המפקח.
כל שלבי העבודה המתאימים )כגון שכבות מבה( יבוצעו על אותו קטע יסיוי ,באותו ציוד ,חומרים וכוח
אדם אשר ישמש לעבודה בפועל.
בעת ביצוע הקטע היסיוי ייטלו מדגמים לבדיקת החומרים וטיב המלאכה .כמו כן ,יבדקו התאמת
הציוד ועובי השכבה והסטיות במישוריות ובגימורים.
אם הבדיקות מורות שלא עמד המוצר בדרישות ,יפורק הקטע היסיוי ויבוצעו קטעים יסיויים וספים,
עד לקבלת קטע העומד בדרישות .אישור קטע יסיוי איו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים
והמלאכה ,לפי כל דרישות החוזה.
באם יידרש ע"י המפקח ,יפרק הקבלן גם את הקטע היסיוי לאחר אישורו.
בעבור הכת קטעים יסיויים תיקוים ,הסדרתם ופירוקם ,ככל שיידרשו ,לא ישולם לקבלן בפרד.

 00.23הכרת האתר ,סביבתו ותאי העבודה
בוסף לאמור במכרז/חוזה ובספחיהם:
 .119לא תוכרה כל תביעות אשר תומקה באי הכרת התאים באתר ,לרבות תאים אשר קיומם איו בא לידי
ביטוי במסמכי מכרז/חוזה זה .על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת התכיות
)במידה ומסרו לקבלן תכיות( למציאות באתר.
 .120עבודה משי צידי מסילה קיימת
לא יותר לקבלן לחצות מסילות פעילות ויהא עליו להכשיר דרכי גישה פרדות ,על כל המשתמע ,כאמור
בספח הבטיחות של הרכבת.
 .121כל מידע ,לרבות תוצאות של קידוחים ובדיקות ,אשר יועמד לרשות הקבלן ע"י הרכבת או מטעמה והוגע
לתאי הקרקע באתר ,איו בהכרח שלם ומדויק והוא יתן בתום לב ובמטרה לשתף את הקבלן במידע
שידוע לרכבת .לא יהיה במידע זה ,אם ובמידה שייתן ,כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו עפ"י סעיף זה
ולא תוכרה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י הרכבת.
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 .122הקבלן מצהיר בזה ,כי בוסף לסיור הקבלים שערך ,סייר באתר העבודה והכיר היטב את תאי המקום,
דרכי הגישה אליו ,מיקומם של המתקים הסמוכים וכן תאי השטח .כמו כן ,מצהיר בזה הקבלן כי הכיר
את תאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו .לא תוכר כל תביעה בגין מגבלות ו/או
הפרעות שוות שהיו בשטח או שיהיו במהלך העבודה.
 .123הקבלן מצהיר בזה כי למד ,הכיר והבין על בורים את המפרטים ואת סעיפי המחירון וכי יבצע את עבודתו
עפ"י דרישותיהם כלשום וכרוחם .כמו כן ,מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תאי
העבודה ,השטח ,המקום ,האזור ,דרכי גישה ,מגבלות והחיות שוות וכו'.
 .124לא תוכרה כל תביעות אשר תומקה באי הכרת התאים באתר ,לרבות תאים אשר קיומם איו בא לידי
ביטוי במסמכי מכרז זה .על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת מסמכי המכרז
למציאות באתר.

 00.24עבודה בקרבת מסילת ברזל קיימת
 .125דגשים כלליים
א.

תשומת לב הקבלן לכך שבסמוך לפסי הרכבת קיימים מתקים של רכבת ישראל ,כגון :כבלי איתות,
תקשורת ,ביטחון ,חשמול וכו' .תחזוקת סביבת המסילה בתחום מסדרון הרכבת ,מתאפיית בתחזוקה
ו/או בטיפול קודתי בצמחיה ומפגעים אחרים העלולים לגרום להפרעה לתועת הרכבות .עבודה
בתחום זה תבוצע אך ורק בתפיסות קטעי מסילה המתאפשרות בעיקר בסופי שבוע .לפיכך ,על הקבלן
לקחת בחשבון שבמהלך סופי שבוע תבוצע עבודה מרובה לאורך המסילות ועליו להיערך בהתאם עם
מס' צוותי עבודה במקביל.

ב.

כל עבודה שתבוצע בתפיסת קטע מסילה מחייבת ליווי צמוד של משגיח בטיחות או אחר מטעם
הרכבת .לפיכך ,ביצוע העבודה חייב להיות מתואם עם אגפי הרכבת השוים )מסילה וסביבה ,דרכים,
תקשורת ,בטיחות ,ביטחון ,חשמול וכו'(.
מס' הצוותים ישתה בהתאם לעבודות הדרשות ובהתאם למס' משגיחי הבטיחות שיצוותו לקבלן
ע"י הרכבת מעת לעת .למען הסר ספק ,לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה בגין חוסר במשגיחים או
בגין אי התאמה בין מס' המשגיחים למס' צוותי העבודה של הקבלן .לתשומת לב הקבלן ,כמות
המשגיחים ,מועדי ומיקום הצבתם יאושר ע"י המפקח וממוה בטיחות מראש בכתב ,עפ"י תכית
העבודה המאושרת אשר יגיש הקבלן שבוע מראש.
עבור עבודה בתאים המיוחדים כפי שפורטו לעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום וסף והתמורה
לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השוים שבמחירון.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

בזמן ביצוע העבודות יש לציית להחיות רכבת ישראל ,לצו הבטיחות ולספח הבטיחות המצורף
למסמכי המכרז/חוזה וכן לכללי העבודה בקרבת מתקי תקשורת רכבתיים.
לא יהיה בעובדה זו כדי לשמש עילה מצד הקבלן לתביעות כלשהן בגין עיכובים או דרישות/תביעות
אחרות.
סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בספח הבטיחות וספח עבודה בסמוך למתקי תקשורת
המצורפים לחוזה.
לא יוכרו תביעות הקבלן ,או אחרים עקב עבודתו של הקבלן ,בגלל תאי המקום ,תאי הקרקע,
פעילויות של הקבלים האחרים בשטח ותועת הרכבות ע"ג המסילה.
לא יותר לקבלן לחצות את המסילות ויהא עליו להכשיר דרכי גישה פרדות ,על כל המשתמע .חציית
המסילות תתאפשר אך ורק במפגשי מסילה/דרך שיוסדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י הרכבת.
על הקבלן לבצע עבודותיו בתחום זה תוך תאום מלא עם ציג רכבת ישראל ועפ"י הוראותיו.
הקבלן ייקח בחשבון כי עבודתו תבוצע ,בכל שלביה ,בקרבת מסילת רכבת קיימת וכי בכל תקופת
העבודה מתקיימת ע"ג המסילה תועת רכבות ופעילויות אחרות של עובדי הרכבת ו/או קבלים אחרים
העובדים מטעמה בעבודות תחזוקה ,שיפוץ וכד' וכי יהיה עליו לתאם עבודתו עם פעילויות אלה.
הקבלן ידאג לכך שכלים של גורמים אחרים הפועלים בשטח לא יפגעו בעבודתו עד מסירתה בגמר
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העבודה לידי ציגי הרכבת וכן ידאג שעבודתו לא תפריע לעבודות של אחרים ו/או לתועה הסדירה של
הרכבות ע"ג סוללת המסילה.
על הקבלן ללמוד את תאי התפעול של הרכבות באתר העבודה ולקחת אותם בחשבון בעת תכון
עבודתו ,כך שלא תיגרם כל הפרעה מצד הקבלן למהלך התקין של הרכבות ,ללוח הזמים שלהן ולאופן
תפעולן.
כדי להבטיח קיום תועת רכבות סדירה וללא הפרעות יחויב הקבלן לעבוד ב"-מבצעים" ,עפ"י החיות
הרכבת וכפי שמפורט במסמך זה .כמו כן ,יהיה זה בסמכותו המלאה של המפקח לקבוע ,מפעם לפעם,
את סדר עדיפותן של העבודות השוות שיש לבצע במסגרת חוזה זה והדבר לא יוכל לשמש לקבלן כעילה
לתביעות מכל סוג שהוא.
הקבלן יגדר על חשבוו את שטחי העבודה לאורך כל תוואי המסילה הקיימת ,בחציות ולאורך תוואי
דרכי הגישה ,בגדר בטיחות כמפורט בספח הבטיחות למכרז/חוזה זה ולפי החיות אגף בטיחות של
רכבת ישראל .הגידור הדרש יבוצע לפי תחילת העבודה בכל קטע רלבטי והדבר יהווה תאי לאישור
המפקח להתחלת העבודות באותו הקטע.
עבודות המחייבות הסרה זמית של הגדר תבוצעה בליווי צמוד של משגיח מטעם הרכבת .בהתקרב
רכבת ,ידאג הקבלן לכך שהעובדים והכלים המכאיים יתרחקו מהמסילה הפעילה .הכלים המכאיים
לא יועו בעת מעבר רכבת .עבור ביצוע גדר זמית בהתאם לספח הבטיחות בחוזה ,כולל פירוק ,לא
ישולם לקבלן בפרד .חרף האמור לעיל הקבלן ייקח בחשבון כי יידרש לפרק ולהתקין את הגדר הזמית
בהתאם לשלביות הביצוע להחת מסילות ותפעולן ע"י רכבת ישראל.
תשומת לב הקבלן מופית לעובדה כי כבלי התקשורת מצאים בתחום רצועת הרכבת הקיימת .אי לכך
הקבלן יתחיל את פעילותו רק לאחר תאום וקבלת תדרוך ואישור בכתב מאגף התקשורת.
הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עבודה בשטח ללא הימצאותו הצמודה של המשגיח מטעם הרכבת או
צופה מסילה מטעם הקבלן.
בסמכותו של המשגיח לקבוע תוואי גידור זמי למיעת פגיעה במתקים ובתשתית התקשורת והאיתות
של רכבת ישראל.
עבודות כבלים כלשהן יבוצעו אך ורק בפיקוח צמוד של מפקח מטעם אגף התקשורת.

 .126עבודות הקבלים בקרבת ציוד ביטחון של הרכבת
תשומת לב הקבלן מופית לעובדה שבשטחי הרכבת פזורים אמצעי ביטחון שוים .אי לכך על הקבלן
חלה החובה לתאם את פעילותו מול אגף ביטחון ברכבת בטרם יחל פעילותו.
הקבלן מתחייב להתאים את עבודתו למערכות הביטחון הקיימות ולא לפגוע בהן .במידה ויידרש פירוק
של מערכות קיימות ,הפירוק יבוצע ע"י הקבלן באמצעות קבלן משה לציוד ביטחון שימוה ע"י אגף
ביטחון.
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והל עבודות הקבלים בקרבת מערכות כבלים ומתקי איתות של הרכבת
סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בספח עבודה בקרבת מערכות כבלים ומתקי איתות של
הרכבת המצורף לחוזה.
הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לוהל אגף תקשורת של הרכבת לעבודת קבלים בקרבת מערכות כבלים
ומתקי איתות של הרכבת.
אי עמידת הקבלן בדרישה כלשהי של והל זה עשויה להרחיקו מביצוע העבודה ברכבת ישראל.
חלק מעבודות השיקום יבוצעו ללא תכיות .במידה וימסרו תכיות ,בתכיות שימסרו לקבלן ע"י
המתכן יהיו מסומים קוים אלו )כולם או חלקם( ,אך סימון זה היו לאיפורמציה כללית בלבד.
עבודות ליד קווי תקשורת של רכבת ישראל ומתקי איתות יבוצעו רק בתאום ועפ"י החיות אגף
תקשורת ובהשגחה צמודה של המשגיח מטעם אגף תקשורת .הקבלן יזמין השגחה אצל הגורם הרלבטי
ברכבת לפחות  72שעות מראש.
כל ההוצאות והאמצעים הכרוכים בהתאמת עבודתו של הקבלן לתאי העבודה בקרבת מתקים
קיימים ,יחולו על הקבלן בלבד ולא ישולם עבורם בפרד.
כמו כן ,תחול על הקבלן בלבד האחריות לקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי הוא משחרר את רכבת ישראל מכל אחריות לזק שיגרם לאותם המבים
ומתקים הקיימים ומתחייב לתקם מידית על חשבוו ,לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בתיקון ,הן בהוצאות הישירות והן בהוצאות העקיפות )כגון :גרימה לאיחור תועת הרכבות,
פגיעה באמיות ,תדמית וכו'( שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל.
עבור מילוי הוראות סעיף זה ,לרבות גידור אזור מערכות כ"ל ,תיאומים וקיטה כל אמצעי הזהירות
הדרושים ,לא ישולם לקבלן בפרד ,והתמורה לכך תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים ,שבכתב
שבמחירון .כמו כן ,לא יהיה הקבלן זכאי להארכת תקופת הביצוע ,בגין מילוי הוראות סעיף זה.
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עבודות הקבלים בסביבה מחושמלת
הרכבת פועלת לחשמול המסילות בעתיד הקרוב .מועד חשמול המסילות איו סופי אך מתוכן לשת
.2018
פרויקט חשמול המסילות יבוצע בשלבים לאורך המסילות .מודגש בזאת כי עבודה בסביבה מחושמלת
שוה מעבודה ללא חשמול ודורשת התייחסות פרטית וקפדית תחת התיות והוראות בטיחות שוות
לעבודה בקרבת מתקי החשמול.
הקבלן הזוכה מתחייב להעמיד את כלל עובדיו ו/או מי שפועל בשטח העבודה מטעמו ,להדרכה פרטית
בושא ,אשר תבוצע ע"י גורמי הרכבת בתאום ועפ"י הודעה מוקדמת שתימסר לקבלן ע"י המפקח .למען
הסר ספק ,עובדים אשר לא יתודרכו לעבודה בסביבה מחושמלת לא יוכלו לעבוד במסגרת חוזה זה.
מסמך מפורט ובו החיות והוראות בטיחות לעבודות קבלים בסביבה מחושמלת מתגבש בימים אלו
ברכבת ויועבר לקבלן הזוכה מיד לאחר הפצתו.

 00.25מעמד המפקח מטעם הרכבת
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סמכויותיו של המפקח
לקבוע ולהגביל את זמי ביצוע העבודות בתחום הגבריט ולתאם עם דרישות רכבת ישראל ומועדי
התועה במסילה.
להורות על אמצעי זהירות ובטיחות שיש לקוט על מת להבטיח את התועה במסילה ולהתריע בפי
סיכוים הכרוכים בביצוע העבודה ו/או על מת להבטיח את המבה ,הציוד והעובדים בפי סיכוים,
הובעים מהתועה במסילה.
להורות לסלק ,לפרק או לעכב כל עצם או פעולה ,הוגדים את הוראות הבטיחות לפי שקול דעתו -בין
אם הם בתחום הגבריט או מחוצה לו.
להורות להרחיק מהעבודה כל עובד שאיו שמע להוראותיו שהין במסגרת סמכויות אלה.
במידת הצורך לפקח על גילוי והגת כבל הפיקוד של הרכבת ,חפירת תעלה חדשה והחת ציורות
פי.וי.סי .לתוכה ,לקראת העברת כבל הפיקוד למקומו החדש ,ומילוי חוזר של התעלה )לאחר העברת
הכבל ע"י צוותי הרכבת(.
לפקח על יקוי השטח בהתאם לדרישות של רכבת ישראל ,כולל מתקי יקוז ותעלות.
הקבלן חייב להישמע להוראות המפקח ולפעול לפיהן .כמו כן ,על הקבלן להודיע למפקח על תכית
העבודה וזמי העבודה והשיויים בהם )ככל שיהיו( לפחות  72שעות מראש .ערעור רכבת ישראל על
הודעות אלה ייעשה באמצעות פיה לציג הקבלן.
אבטחת טיב ואיכות.

 .130כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתאי החוזה ,מבלי לגרוע מאותם סעיפים אשר אים
וגדים את האמור להלן.
 .131המפקח הוא בא כוחה של הרכבת ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתכיות
ולמפרטים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכיות חדשות ,ככל שתהייה.
 .132המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שיוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכיות,
המפרט או ההוראות האחרות ,ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלו ללא שהות.
 .133המפקח רשאי לפסול כל חומר ,או ציוד ,או כל שלב עבודה ,הראים כבלתי מתאימים לעבודה הדוה,
וכמו כן רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר ,וסף לבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקים
הקיימים  -כל זאת על חשבון הקבלן.
אין להשתמש בחומר שמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת המפקח .פסל החומר על
ידי המפקח לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו משטח האתר על חשבוו .ההרחקה תבוצע לכל היותר
תוך  48שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח.
 .134המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה ,בשלמותה או בחלקה במקום מסוים ,אם לפי דעתו העבודה
איה עשית בהתאם לתכיות או למפרט.
 .135המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד קבלן ו/או העובד מטעמו אשר לדעתו איו מתאים לעבודה.
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 .136המפקח יהיה הקובע היחידי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן
ביצועה.
 .137המפקח ייתן את אישורם להעסקת קבלי משה ע"י הקבלן הראשי.
המפקח רשאי לדרוש סילוק קבלן משה או מי מעובדיו אשר לטעתו איו מתאים לביצוע העבודות ו/או
מכל סיבה אחרת ,וזאת מבלי למק את החלטתו .הקבלן יציית מידית למפקח וימה קבלן/עובד אחר
ללא ערעור.
כל ההוצאות הכרוכות למילוי דרישות סעיף זה .לא ישולמו בפרד.
 .138למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי אין ב"פיקוח" שיבוצע על ידי הרכבת ו/או המפקח ,אם יבוצע ו/או
בסמכויות היתות להם ,כדי לפטור את הקבלן מאיזו מן החובות המוטלות עליו מכוח חוזה זה ו/או
מכוח כל דין ו/או לצמצמן ו/או להטיל אחריות כלשהי על הרכבת.

 00.26יקיו ן השטח בזמן ביצוע ובגמר העבודה והחזרת המצב לקדמותו
 .139על הקבלן להחזיק את מקום העבודה ואת החלקים המהווים מעבר להולכי רגל ורכב באתר ובסמוך
לאתר ,תמיד קיים ומסודרים.
 .140היקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .המפקח רשאי להורות מזמן לזמן על יקוי אתר העבודה,
לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.
 .141מיד בסיום העבודה ,או בסיום היום ,או עם עזיבת הקבלן את השטח )המוקדם מביהם( ישאיר את מקום
העבודה קי ומסודר.
 .142תשומת לב מיוחדת מופית לגבי יקוי והחזרת השטח לקדמותו .ה"ל כולל את השלמת כל חלקי
הכבישים ו/או הדרכים שהרסו או פגעו בעקבות ביצוע עבודות כגון :הסדרת כיסה ויציאה זמיים
לאתר העבודה ,הסדרת דרך זמית לצורך ביצוע העבודות בתחום רצועת הרכבת ופירוקה ,טיפול בתעלות
יקוז ,העתקת תשתיות ,הכל לשביעות רצוו המלאה של המפקח.
 .143כמו כן ,יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן על חשבוו את כל המתקים והמבים הארעיים ,המשרדים,
המחסים והצריפים שבאתר העבודה ,יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע
שעשו בזמן ביצוע העבודה.
 .144במקרה והיקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שתה לו הרכבת
באמצעות המפקח או בדרך אחרת ,רשאית הרכבת לבצע היקיון כדרש לעיל באמצעות אחרים,
והוצאות בדון תקוזזה מחשבוות הקבלן .לא יראו סעיף זה כחוזה טובת אדם שלישי.
 .145עם גמר העבודה או כל קטע ממה ולפי קבלתה על ידי המפקח ,יפה הקבלן ערמות ,שיירים וכל פסולת
אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו .הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר
עד למסירתו למפקח .הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב קי ומסודר .החשבון הסופי יימסר לבדיקה
רק לאחר קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכן .יודגש שה"ל כולל את החזרת רצועת
המסילה למצב כפי שהיה בטרם תחילת העבודה ,כל זאת בגבולות שקבעו.
 .146תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 .147פיוי פסולת ממקום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת יעשה תוך  24שעות מסיום העבודה על ידי
הקבלן ועל חשבוו .למען הסר ספק ,עבור עבודות אלה לא ישולם בפרד והתמורה עבורם תהיה כלולה
במחירי היחידה.
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 00.27סילוק עודפים ופסולת מעבודות הקבלן:
 .148כל פסולת אשר ובעת מעבודות הקבלן ומהתארגותו תסולק בתוך  24שעות מסיום ביצוע העבודות ע"י
הקבלן ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה ושטח הרכבת ,לאתר מורשה להטמת/סילוק פסולת המאושר
ע"י המשרד לאיכות הסביבה ולאחר קבלת אישור המפקח.
 .149המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים ה"ל
והתשלום בגין הטמת הפסולת ,כל אלה יתואמו וישולמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל חשבוו ,לאחר
קבלת אישור המפקח.
 .150חומרים רעילים ,באם יהיו ,יטופלו ,יסולקו ,ויטמו עפ"י החיות המשרד לאיכות הסביבה והכל בפיקוחו
המלא ,באחריותו ועל חשבוו של הקבלן ,ובכל מקרה הדבר מצריך תיאום וקבלת אישור מראש
מהרכבת.
 .151הקבלן יהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל
סבב פיוי ,הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם ההג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י
מהל העבודה )מהל האזור/ראש צוות ,מי הוכח ביהם עת ביצוע הפיוי( באתר.
 .152הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן הצגת אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן
קבלות המעידות על כמות )משקל /פח( החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת,
הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי לאישור ותשלום החשבון.
 .153סילוק הפסולת ,כפי שתואר לעיל ,היו חלק בלתי פרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר דרש
במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו ,והתשלום עבורו יאושר בהתאם ובכפוף להמצאת תעודות שקילה
ואישורי הטמה ואגרות שיופקו ע"י אתר הטמת הפסולת עבור הקבלן.

 00.28הסדרי תועה  ,שילוט ותמרור זמי
 .154כללי
א .עבור אמצעי הבטיחות הדרושים לכל תקופת הביצוע בפועל ישולם לקבלן בהתאם לסעיפים המתאימים
שבמחירון.
ב .תשומת לב הקבלן מופית לכך שבסמוך לתחום העבודה מתהלת תועת כלי רכב ,מכל סוג שהוא בכל
שעות היממה .על הקבלן לקחת בחשבון בעת הכת הצעתו שיהיה צורך בביצוע חלק מעבודותיו בשעות
הלילה ולהיערך לכך בהתאם .ההחלטה על סוגי העבודות שיבוצעו בלילה ,ועל מועדי הביצוע המדויקים
הם עפ"י החלטת הרשות המקומית ,רכבת ישראל ,משטרת ישראל והמפקח בלבד .הקבלן לא יקבל
תוספות כלשהם למחירי היחידה שבחוזה בגין עבודות בשעות הלילה ,ורואים אותו כמי שלקח בחשבון
ושא זה בעת מתן הצעתו .שעות העבודה בלילה יהיו בין השעות  22:00ועד  5:00בבוקר למחרת.
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יהול הסדרי התועה והבטיחות באתר
במידת הצורך ,בזמן העבודה בפועל ,על הקבלן להעסיק עובד מוסמך בוגר בקורס "יהול הסדרי
בטיחות בתועה באתר סלילה" של המכון לפריון העבודה ,לושא יהול הסדרי התועה והבטיחות
באתר .לחילופין ,על הקבלן להעסיק ,במידת הצורך ,חברה המבצעת הסדרי תועה בכל עת לפי קריאה.
אי הימצאותו של העובד המוסמך הזכר בס"ק ,בעת ביצוע ההסדרים ,תביא מיידית להפסקת העבודה,
עד להשלמת ביצוע ההסדרים.
ההסדרים יבוצעו עפ"י תכית שתתוכן ע"י הקבלן ותאושר ע"י המשטרה ,הרשות המקומית ,רכבת
ישראל ,מע"צ ,תיבי איילון וכד'.
כל הזקים שיבעו ,במישרין או בעקיפין ,באשמת הקבלן עקב הסדר לקוי ,יחולו עליו במלואם ,גם אם
כח באתר עובד מוסמך.

ה .החיות להסדרי תועה זמיים
 (1על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תועה זמיים במהלך ביצוע העבודה בהתאם לתכיות מאושרות
ולהחיות המטלה .התכיות יאושרו ע"י אגף דרכים והסדרי תועה ברכבת ישראל.
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דרשו בתכיות אביזרי בטיחות והתקי בטיחות ,הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבימשרדית
ביחס לסוג זה של אביזרים והתקים ,יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקים שקיבלו את האישור
האמור.
הסדרי התועה הזמיים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור ,הצביעה והמחיקה
ואביזרי הבטיחות השוים ,כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השוים ,כדרש על פי תכית הסדרי
התועה הזמיים ו/או עפ"י דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  24שעות ביממה.
הצבתם בשטח ותחזוקתם של הסדרי התועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן
ובאחריותו.
ביצוע התיאום ,קבלת האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיוות העבודה מהרשויות
המתאימות ייעשו ע"י הקבלן ,ביוזמתו ,באחריותו הבלעדית ועל חשבוו בלבד ולא תשולם עבור
עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.
תכון הסדרי התועה יעשה ע"י מתכן מטעם הקבלן .עלות התכון תקבע בהתאם למפורט בסעיף
 00.29להלן .התשלום עבור התכון יהיה ע"ח הרכבת כגד הצגת חשבוית בתוספת  6%תקורה.
לרכבת שמורה הזכות לפסול מתכן שיוצע ע"י הקבלן ,וזאת ללא זכות ערעור וללא קבלת הסברים
מהרכבת .כמו כן ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפות למתכן מטעמה לשם תכון הסדרי
התועה.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התועה הזמיים ,וכן על כל החיות הבטיחות שיקבל
מהמפקח ו/או מהרשויות המוסמכות.
על הקבלן להאיר באמצעות תאורה יידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסוור ההגים באזור
אתר העבודה .תאורה זמית תתוכן במקרים הבאים :באזורים מיוחדים כגון :צמתים ,מחלפים
ומתקי דרך כדוגמת גשרים ובאתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה ,יש להתייחס לתאורה הזמית
כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפיו על ידי התקת מעקות בטיחות זמיים עפ"י ההחיות.
על הקבלן להבטיח תקיותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקי הבטיחות להכוות התועה בזמן
עבודתו בשטח.
כל התמרורים יוצבו על גבי תושבות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים בהתאם לתכיות.

ו.

במידה ואמצעי הבטיחות לא יהיו תקיים ועקב כך תיגרם הפסקת עבודה ,כל ההוצאות ,כולל הסדרי
תועה חדשים ,יהיו על חשבון הקבלן.

ז.

הערות
אם לדעת הרכבת ,הקבלן לא מפעיל את הסדרי התועה בהתאם לדרש בחוזה ובמסמכיו ,רשאית
הרכבת להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר שיהיה קבלן משה של הקבלן )בסעיף זה" :הקבלן
האחר"( .החלטה בושא זה תהיה ע"י המפקח ,ללא כל זכות ערעור של הקבלן.
החליט המפקח כאמור ,יחולו הוראות אלה:
התמורה ,המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר וביכוי הפיצוי המוסכם כמפורט
להלן ,תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן האחר על התקדמות העבודה ועפ"י אישור
המפקח.
הרכבת תכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר קס מוסכם
)שייחשב לפיצויים מוסכמים( בשיעור של  12%מהתמורה כאמור לפי מע"מ ,ואת היתרה יעביר לידי
הקבלן כאמור.
למרות הוראות החוזה ,הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה ,בשל מיויו של הקבלן האחר
כאמור.
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור בסעיף קטן ) (1כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל ושא
הסדרי התועה והבטיחות.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה עשית שלא בהתאם לתאים
הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות
המוסמכות.
פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התועה לדרכים עוקפות  -ייעשה הדבר עפ"י תכית
מאושרת ובוכחות המפקח וציגי אגף דרכים וחטיבת הבטיחות ברכבת ישראל.
דרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תועה ,יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור ולתשלום להם,
זולת אם וככל אשר קבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות אחרות .התשלום יהיה ע"ח הרכבת כגד
הצגת חשבוית בתוספת תקורה של .6%
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הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרויים אשר יתו ע"י משטרת ישראל לפי תחילת ביצוע
העבודה ,יכולים לחול שיויים כתוצאה מבעיות תועה בעת תחילת ביצוע העבודה ו/או שתגלו באופן
בלתי צפוי במהלכה.
הקבלן ימלא את כל הוראות בטיחות המשטרה ,הרשות המקומית ,רכבת ישראל ואחרים ,כולל הוראות
על הגבלת שטח העבודה ,הגבלת ימי השבוע ושעות העבודה בהם יתן יהיה לבצע את העבודות) .הקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום וסף בגין הוראות אלה(.
בכל מקום בתחום אתר העבודה ,בו ידרשו שיויים ביתוב התועה ,ועפ"י החיות המפקח ,יבוצעו
עבודות מחיקת סימי הצבע באמצעות התזת חול ו/או שווה ערך ולאחר מכן יבוצע הסימון החדש על
פי הכביש באמצעות סרטי הדבקה מאושרים ע"י משטרת ישראל .פעולה זו תבוצע בכל פעם לפי שיוי
ביתוב הדרש בהתאם לשלבי הביצוע.
סוג השלטים והתמרורים ,מספרם ומקומם באתר העבודה המסוים יעשה כמפורט בתכיות ובכפיפות
למשטרת ישראל ו/או עפ"י המפקח בשטח.
על הקבלן לקחת בחשבון שבמשך כל תקופת ביצוע העבודה יידרש לחדש סימי צבע לפי דרישת
המשטרה ,הרשות המקומית ו/או המפקח .עבור העתקת התמרורים ומחיקת צבע או שיויים בהסדרי
הבטיחות בזמן העבודה כתוצאה משיויים בביצוע לא תשולם כל תוספת שהיא.
עבור יקוי השלטים ויקוי המיסעה )ע"י מטאטא כביש( לא תשולם לקבל כל תוספת שהיא.
הקבלן יודיע  10ימים מראש לפי הביצוע האם הוא רוכש את האמצעים או שיציג התחייבות חתומה
מגורם מוכר ,מקצועי ומורשה לעיין זה ,המספק לקבלן שירותים אלו.
במידה והוא מקבל שירותים מגורם מקצועי ,כאמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לקבל את אישור
המפקח ומשטרת ישראל בטרם ביצוע ההתקשרות.
במידה והחליט לרכוש או לשכור את האמצעים הדרושים ,עליו להביאם לשטח העבודה לפחות שבוע
לפי מועד הביצוע המתוכן.
עבור האספקה ,ההצבה והתחזוקה השוטפת של השילוט והתמרור הזמי וכל שאר אמצעי הבטיחות,
בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו ודרשים בעת הביצוע עפ"י מדריך מע"צ או החיות משרד התחבורה,
לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר לתמורה אשר במסגרת הסעיף הרלווטי במחירון.
על הקבלן חל איסור מוחלט להציב שילוט לצורך פרסום וכד' .כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין,
עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן ,הן להתקת השלט והן לגבי גודלו ,צבעו ,תוכו וכו'.
תשומת לב הקבלן מופית לכך שמיקום הכיסה לאתר העבודה היו באחריותו ,תוך תאום עם משטרת
ישראל והרשות המקומית .על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקיה ובטוחה של התועה בכיסה לאתר
במשך כל שעות היממה ,לאורך כל תקופת הביצוע.

 .156שילוט כללי
בוסף לאמור לעיל ,כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים בגרסתם
העדכית ועפ"י תקן ישראלי –  2241חלקים  1ו .2 -השלטים והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי
הרכבת.

 00.29הסדרי תועה ו עבודה בקרבת כבישים קיימים
 .157על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרושים עבור כל סוגי הרכב ,לרבות :מופים ,כלי רכב ו/או ציוד
מכאי ,החוצים ו/או עולים על דרכים .לפי תחילת העבודה יתאם הקבלן את סדרי התועה ואת דרכי
הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא ,עם הרשויות המקומיות כולל בעלי הקרקע ,משטרת התועה,
רשות שדות התעופה ,מע"צ ,תיבי איילון ,כביש  ,6קק"ל ,משטרת ישראל ,המשרד לאיכות הסביבה,
רשות העתיקות ,רט"ג )רשות הטבע והגים( ,רשות היקוז וכל רשות אחרת .במידת הצורך ורק לאחר
קבלת כל האישורים בכתב תיתן לקבלן האפשרות להתחיל בעבודה .על הקבלן לקחת בחשבון כי לא
תיתן כל ארכה לביצוע העבודה עקב אי קבלת רישיוות אלה בזמן .על הקבלן לאשר את דרכי הגישה עם
כל הרשויות הוגעות בדבר כמפורט לעיל.
 .158העלויות של מילוי כל תאי הרשויות ,תשלומים שוים עפ"י דרישת הרשויות וכן עלויות עקיפות הובעות
מקיום דרישות לכל אמצעי הבטיחות הדרושים ע"י הרשויות )למעט תשלום עבור פיקוח מטעם הרשויות(
כל אלה יהיו כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגין תוספת כלשהי.
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 .159כל דרכי הגישה לאתר העבודה יוכשרו ע"י הקבלן ועל חשבוו ,אלא אם אמר לו אחרת ע"י המפקח.
הוראה זו מתייחסת להתקת דרכי גישה זמיות אל אתר העבודה .הקבלן אחראי לקבלת האישורים
למעבר בדרכי הגישה ולהסדרי התועה הדרשים עם כל הרשויות ,כולל בעלי הקרקע ,מע"צ ,תיבי
איילון ,כביש  ,6קק"ל ,משטרת ישראל ,רשות העתיקות וכו'.
 .160יש לשמור על כל מפגשי כביש מסילה במצב תקין ללא הפרעות לתועה הקיימת .בעת שיוי המפגשים
על הקבלן לתאם על חשבוו עם כל הרשויות כולל הכת כבישי מעקף זמיים באם יידרש.
 .161כל הסדרי תועה זמיים אשר ידרשו ע"י המשטרה ,מע"צ ,תיבי איילון ,כביש  ,6רכבת ישראל ,הרשות
המקומית וכו' כולל סימוי צבע ,פסים מהבהבים ,תמרור שילוט וכו' ,יבוצע ע"י הקבלן .התשלום יאושר
כגד הצגת חשבוית בתוספת  6%תקורה.
 .162תשומת לב הקבלן מופית לכך שהעבודה תבוצע בחלקה בקרבה לכבישי תיבי ישראל )מע"צ( ,תיבי
איילון וכביש  6וכן בקרבה/בגבול גן לאומי/שמורת טבע/שטחי קק"ל ומחובתו לתאם עם גופים אלו את
העבודות .על הקבלן לדאוג שהתועה השוטפת בכבישים ה"ל לא תופרע על ידו ,ע"י ביצוע מעקפים
בתאום ובאישור כל הגורמים והרשויות הוגעים בדבר ,כמפורט לעיל .כמו כן ,על הקבלן להחזיר את
המצב לקדמותו בגמר ביצוע העבודה בהתאם לדרישת הרשויות השוות ובעלי הקרקע בהן עוברות
הדרכים.
 .163כל תועה ,הן לצרכי העברת ציוד פיוי פסולת והן לכל מטרה אחרת ,תעשה אך ורק באמצעות כלי רכב
המצוידים בגלגלים פיאומאטיים .יש לוודא כי גלגלי הרכב קיים וכי המשאיות מכוסות למיעת פיזור
החומר המועמס בשעת הסיעה.
 .164יודגש כי בחלק מאזורי העבודה מצויים שרידים ארכיאולוגיים כגון קברים ,מערות קבורה ועוד .הקבלן
ייקח בחשבון עובדה זו ואת הקשיים והתאומים שהיא עשויה ליצור כגון :חוסר היכולת להקים דרכי
גישה בכל מקום ,הצורך בתאום עם רשות העתיקות וכל גוף אחר וסף שיידרש .העיכובים שעשויים
להיווצר עקב קשיים אלה לא יהוו עילה לעיכוב העבודה ו/או להארכת לוח הזמים ו/או לתביעות כספיות
כלשהן .במידה ויידרש פיקוח מטעם רשות העתיקות ,האחריות לתאום והזמת הפיקוח חלה על הקבלן
ולא ישולם בעבורה בפרד .התשלום עבור הפיקוח יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם להצגת
חשבוית בפועל.
 .165הקבלן אחראי ויישא בתוצאות כל זק שייגרם לאדם ו/או לרכוש העוברים בשטחי האתר ובכבישים
הקיימים ,בגין תועת ציוד ורכב שלו ו/או של קבלי משה העובדים עבורו ו/או של ספקים המובילים
חומרים עבורו.
 .166כל זק שייגרם לכבישים ,עקב תועת כלי רכב השייכים לקבלן ,יתוקן על ידו ועל חשבוו ,לשביעות רצון
המפקח והגורם האחראי על הכביש .סעיף זה מתייחס לכל תקופת הביצוע ויש להוג לפיו מיד עם קבלת
הדרישה ועד להחזרת המצב לקדמותו עם סיום העבודה.
 .167תשומת לב הקבלן מופית לכך שיתכן והעבודה תבוצע לאורך ובקרבת כבישים בהם ישה תועה סואת.
על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקיה ובטוחה של התועה בכביש במשך כל שעות היממה לאורך כל
תקופת הביצוע .ביצוע העבודות יהיה טעון אישור של משטרת ישראל ותיאום מלא עמה לכל משך תקופת
הביצוע.
 .168עפ"י דרישות המשטרה ו/או המפקח ,על הקבלן לדאוג לוכחותם של שוטרים לצורך הכוות התועה.
עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן .האחריות לתאום והזמת השוטרים חלה על
הקבלן.
בוסף על הקבלן להציב מכווי תועה עם שילוט ,דגלי אזהרה ומכשירי קשר ,בהתאם לדרישת המפקח
או כעזרה לעבודתם של השוטרים בשכר.
התשלום עבור הכוות התועה יהיה ע"ח רכבת ישראל וישולם לקבלן כגד הצגת חשבויות בתוספת 6%
תקורה.
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 00.30תכיות
 .169בחלק מהפרויקטים ובהתאם להחלטת הרכבת ,הקבלן יקבל במסגרת החיות המטלה  2סטים של
תכיות לביצוע ומסמכים לווים המתייחסים לעבודות במסגרת המטלה ,על חשבון הרכבת.
כל תוספת של תכיות ,מסמכים אחרים או צילומים עפ"י בקשתו של הקבלן מעבר ל"ל ,תהיה על חשבון
הקבלן ,בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות.
 .170סט אחד מעודכן של תכיות הקבלן ,מתוך אלה שמסרו לו ,ישמר על ידיו משך כל תקופת הביצוע.
 .171על הקבלן להחזיק בוסף ,במשרד או באתר העבודה ,את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה ,לרבות
המפרטים וכד' .הרכבת ,המפקח ו/או מתכים ויועצים ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלו
או בתכיות ,בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה.
 .172הקבלן יודיע בכתב למפקח ,לפחות שבועיים מראש ,על כל תכית וספת או מפרט וסף אשר עשויים
להידרש לדעתו לצורך ביצוע העבודה ,או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.
 .173הקבלן יחזיק ברשותו ,במשרד או באתר העבודה ,כל תכית שמסרה לידו ע"י המפקח .כל זאת לשם
תיאום הביצוע ולשם מיעת טעויות בביצוע העבודה.
 .174במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכיות ,על הקבלן לפות מיד למפקח ולהפסיק את
עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה וקבלת החיות מפורשות מאת המפקח.
 .175המפקח מוסמך לספק לקבלן ,מעת לעת ,במהלך ביצוע העבודה ,כל תכית ,שרטוט ,הוראה ומפרט
וסף ,כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן
התכיות ,שרטוטים ,הוראות ומפרטים .על שיוי ביחס לתכיות ,למפרטים ,לתאים ולהחיות שכללו
במטלה יחולו הוראות החוזה.
 .176במידה ויצורפו תכיות למטלה ,הן תשאה חותמת "לביצוע" ,ובהן עשויים לחול שיויים מסיבות כלשהן.
 .177לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שיוי במחירי היחידה עקב עדכוים אלה.
 .178רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או להוסיף תכיות מאלה אשר צורפו למטלה.
 .179מידות ובדיקה תכיות
במסגרת העבודה על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכיות המסרות לו והחתומות
"לביצוע" העבודות .מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים ,עליו להפות תשומת לב המפקח לכל
שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה/אי דיוקים בין התכיות ,המפרטים ,המחירון והמידות שסופקו ע"י
הרכבת ,ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.
הקבלן אחראי לביצוע העבודה עפ"י המידות המתואמות והכוות .אי הפיית תשומת לב המפקח במועד
כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על חשבוו את השיויים או התיקוים המתבקשים .כל עבודה
שתעשה כתוצאה מאי התאמה כמפורט לעיל ,תיהרס ותיבה מחדש ע"י ועל חשבון הקבלן בצורה כוה
ומתאימה להחיות המפקח ולמפורט בתכיות .החלטת המפקח בדון תהיה סופית ,קובעת ומחייבת לא
תתקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טעה שלא הבחין בסטיות ובאי התאמות.
 .180רשימת זיון
הקבלן יכין רשימות זיון ולפיהן יזמין את הזיון לאתר .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור כך.
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 00.31תכית לאחר ביצוע  /תכית עדות ) ( AS MADE
 .181מובהר בזאת כי במידה ויתבקש ,הקבלן יעדכן את כל הפרטים שכללו במסגרת הפרויקט שוא
מכרז/חוזה זה בצבעים שוים על גבי קבצי המחשב והתכיות .הקבלן יעביר סט מקור )אורגיאלי(2 ,
סטים של העתקות וקבצי מחשב מעודכים .קבצי המחשב יהיו בתוכת אוטוקאד התואמת את תכיות
הביצוע ,אשר סופקו לקבלן ע"י הפיקוח .הקבצים שיועברו יהיו בפורמט  dwgו.plt-
 .182העדכון יכלול בין השאר את כל המבים  ,העיליים והתת קרקעיים ,החדשים אשר ביצע במסגרת
הפרויקט והקיימים אשר תגלו במהלך עבודתו בתחום אתר הפרויקט ,כולל פירוט גבהים.
הפרטים המעודכים כאמור לעיל ,ישורטטו על גבי התכיות ,ע"י הקבלן ויכללו את כל התוים הכלולים
בכל תכיות ופרטי הביצוע.
 .183הפרטים המעודכים ישורטטו ברמת דיוק ובאיכות שיאפשרו להכין תכיות עדות "לאחר ביצוע"
מעודכות ומושלמות בכל הפרטים.
 .184התכיות המעודכות בתוים ה"ל יחתמו ע"י מהדס הביצוע מטעם הקבלן ויועברו למפקח להערות
ואישור כחלק ממסמכי החשבון הסופי.
התכיות ה"ל לא תוכלה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השיויים בעבודות אשר לא
אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השיויים ה"ל.
פרטים החייבים במדידת מודד יחתמו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן .רכבת ישראל רואה בעדכון
תכיות "לאחר ביצוע" כאמור לעיל ,חלק מעבודות הקבלן הכלולות במכרז/חוזה זה והשלמתן מהווה
תאי למתן תעודת השלמה.
 .185במידה והעבודה תבוצע ותימסר לרכבת ישראל בשלבים ,יוגשו תכיות כ"ל עם השלמת כל שלב בפרד
והכתן מהווה תאי לקבלת אותו שלב בפרויקט.
 .186הכת תכיות לאחר ביצוע כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בפרד .
 .187התכיות כוללות את כל האמור לעיל ,כולל העדכוים והתיקוים בהתאם להערות המפקח והשלמתם
לשביעות רצוו ,ובכלל זה החתמתן ע"י מודד מוסמך.
 .188בדיקת החשבון הסופי של הקבלן לא תחל ללא מילוי קפדי של הוראות סעיף זה ע"י הקבלן ,לשביעות
רצון המפקח.

 00.32מדידות וסימון
 .189כל המדידות שמבוצעות בעבודות שוא חוזה זה ,לרבות :מדידת מצב קיים ומדידת העדות
)" ("AS MADEיבוצעו ע"י מודד מוסמך רשום בפקס המודדים.
 .190במידת הצורך על הקבלן לסמן קודות פוליגון להתאמתו לרשת הארצית ולעצמים קיימים בשטח ולדווח
על כל אי התאמה .כל עבודה אשר תסטה מגבולות הביצוע המתכוים עקב סימון לא כון תפורק או
תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו .לא תתקבל כל טעה בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שמסר ע"י הרכבת.
הקבלן יקבע על חשבוו קודות לפי דרישתו של המפקח שיסומו על ידי מודד הקבלן .איסוף התוים
הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.
יציבותן של הקודות תהיה לשביעות רצוו של המפקח .על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לקודות וכן
לבצע לפחות  2קודות קבע ) (B.Mוכל זאת בהתאם לתקות אגף המדידות ולפי אישור המפקח.
 .191כל המדידות ,הסימוים וחידושים ,שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו.
במידת הצורך ועפ"י דרישת המפקח יעסיק הקבלן ובמשך כל שעות העבודה באתר מודד מוסמך שיבצע
את העבודה באמצעות ציוד מתאים ,כגון :ציוד אלקטרו אופטי )דיסטומט( ,מאזת וכו' ,כפי שייקבע ע"י
המפקח.
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 .192המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח ,ללא תשלום וסף ,לצורך בדיקת העבודה או כל עבודה
אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה .המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם
למפרט הטכי למיפוי של רכבת ישראל .הסימון ייעשה ע"י קשירה לקודות פוליגון או ציר ,אשר גובהן
צוין בתכיות ובקודות בייים שייקבעו ע"י המפקח.
 .193באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים ,על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות והחיות המפקח
ולהעלות התוים ע"ג תכיות מסודרות ,כל זאת לאחר יקוי צמחיה וחישוף.
 .194הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר או לאלמטים מבטון ,או
למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח .לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של
העבודה.
 .195על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפי התחלת ביצוע עבודות העפר .במידה ורומי השטח שוים מהרומים
המופיעים בתכיות המדידה עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח .במידה והקבלן לא
יפה למפקח תוך שבועיים מיום צו התחלת העבודה ,תכיות המדידה תיראה ככוות והן הקובעות לגבי
חישוב הכמויות.
 .196מדידות חוזרות ,לצורכי סימון ושירותי ביצוע עקב עדכון ושיוי תכון במהלך הביצוע  ,לא ישולמו.
 .197הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח כגון :ח"ח ,בזק וכו'.
 .198מודד הקבלן יסמן בתכיות את מיקום החציות וכו'.
 .199על הקבלן למדוד ולסמן הבטחות ולהעביר את רשימת ההבטחות למפקח.
 .200וסף למדידות ה"ל ,לשם חישוב כמויות של עבודות עפר מדדות ,יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן
חתכים לרוחב או מדידות וסימוים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.
 .201כל שרטוט ,מסמך או חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן למפקח או ליזם יבדקו ויחתמו בחתימת ידו
של המודד המוסמך.
 .202המודד יסמן ,ימדוד ויאמת כל תון לכשיידרש לכך ע"י המפקח ,ויגיש תרשימים ממוחשבים ותוים כל
שהם בתחום האתר וסביבתו עפ"י שיקול דעתו של המפקח.
.203
-

הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות .יבוצעו ויתועדו המדידות
הבאות:
מדידות ) AS-MADEתכית עדות(.
מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות.
מדידות של אלמטים קוסטרוקטיביים לצורך הבטחתם והתאמתם לתכיות ולפרטים.
מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבוות הקבלן.
כל המדידות תתועדה על גבי תכיות ופרטים במידה ואילו סופקו לקבלן וכן באמצעות תרשימים
)סקיצות( ו/או בתאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה המדדת.
כל המסמכים האלה יאושרו בחתימת המודד המוסמך.
להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת ,בעת ולאחר
ביצוע ,לפי המקרה:
חפירה ו/או חציבה בשטח.
חפירת תעלות.
הסדרת תעלות יקוז קיימות.
עובי שכבות רבד.
אורכי אלמטים מבטון.
כל המדידות והסימון שמבצע ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע עבודות כגון :צירי מסילות ,מיקום
מבים ,מיקום מתקים ,וכד'.
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-

מדידות יציקות בטוים ואחרות.
כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו.
תוואי ורומים של מסילות.
פירוטי חציית של מערכות כולל רומים.

 .204רישום מדידות
הקבלן יהל רישום מסודר ומלא של המדידות שערכו במהלך ביצוע העבודות.
 .205תיעוד ובדיקות
הקבלן יהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו ,באתרי העבודה ו/או אצל יצרים וספקי מוצרים
לעבודות המבוצעות בפרויקט .התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.
 .206צילום
לפי תחילת עבודתו יתעד הקבלן באמצעות מצלמה דיגיטאלית את המצב הקיים וכן אירועים חריגים
בשטח כגון מפגעים וכו' .בסיום העבודה יצלם הקבלן את קטעי העבודה וכל פרט שקשור להסבר ותיעוד
העבודה .הצילומים ימסרו במדיה דיגיטאלית במקביל למדידות.
 .207הקבלן יכין ריכוז תיעוד הבדיקות ויגישן למפקח לפי דרישות המפקח.
 .208כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוו .עלות העבודות ה"ל כולל כל דרישות המפקח
לא ישולמו בפרד.

 00.33התאמת התכיות ,המפרטים והמחירון
 .209על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכיות ומסמכי החוזה את אזורי העבודה .בכל מקרה שתימצא טעות
או סתירה במפות ,בתוים ,במפרט הטכי המיוחד ובמחירון ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש
ממו הוראות בכתב .כל ערעור בוגע לגבולות ביצוע ,יוגש למפקח לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת
המטלה.
 .210אי הבחה במועד בסתירה בין מסמכי החוזה וביצוע שאיו על דעת המפקח ,לא יפתור את הקבלן מביצוע
כל עבודה ועל חשבוו ,כפי שיידרש ע"י המפקח.

 00.34טיב העבודה והתאמה למפרטים ולתקים
 .211כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכיות העבודה ,המפרטים ,התקים והוראות המפקח .חל איסור מוחלט
לבצע שיויים ללא אישור בכתב מהמפקח.
 .212העבודות יבוצעו באורח מקצועי ,כון ולשביעות רצוו של המפקח .המפקח יהיה הקובע היחידי לכל
שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן הביצוע .העבודה תיבדק מידי פעם על ידי
המפקח ,אולם בדיקה זו בכל מקרה לא תפטור את הקבלן מכל חיסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות
העבודה או לאחר סיומה.
 .213לא תהיה שום פשרה לגבי טיב העבודה .ביצוע לקוי יחייב את הקבלן לחזור על העבודה שביצע ,כאשר כל
הזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבוו של הקבלן.

 00.35אישור שלבי העבודה
 .214כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון אישורו של
המפקח בכתב לפי שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה כשייתן לגבי שלב כלשהו,
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לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,בהתאם לחוזה ,לשלב שאושר
ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממה.

 00.36אחריות הקבלן
 .215רואים את הקבלן כמי שיודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את התכיות ,המפרטים ,הכמויות ,סוגי
החומרים ,החיות הבטיחות המיוחדות לעבודה בסביבת הרכבת וכל יתר הדרישות והוראות המפקח וכי
הוא בקיא בהם ובתאי העבודה המיוחדים לשטחים בהם יבוצעו .לפיכך רואים את הקבלן כאחראי
בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 00.37מגבלות ,עיכובים ,שיויים בהיקף הביצוע וביצוע בשלבים
 .216רכבת ישראל רשאית לשות את היקף הביצוע של העבודות בכל מטלה .בסמכותו המלאה של המפקח
לקבוע את עדיפות העבודות השוות שיש לבצע .הקבלן יבצע בהתאם להוראות את אותם הקטעים
שיסומו לפי לוח העדיפויות והאפשרויות שיקבע המפקח מפעם לפעם.
 .217כאמור ,קיימת אפשרות שהעבודות יבוצעו בשלבים ,ו/או במעברים גיאוגרפיים לא רציפים ו/או הפסקה
מוחלטת של העבודות בקטעים מסוימים ,ו/או שיויים בלתי צפויים אשר יתפתחו במהלך ביצוע העבודה,
למרות כל האמור ,הרכבת רואה את הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל תביעה
בגין תאי עבודה אלו.

 00.38עבודה בשטחים מוגבלים ,ביצוע בשיפועים וכד ומה
 .218מחירי היחידה ,אותם יקוב הקבלן לעבודות שוא הסכם זה ,יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות
והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת
אלכסוים ,קשתות ברדיוסים שוים וכד' ,זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש
בתאור סעיפי המחירון.
 .219מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כ"ל ,לא תשולם כל תוספת כספית מעבר
לקוב בהצעת הקבלן ,אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף פרד במחירון .העבודות ,שלגביהן לא תהיה
מצוית התייחסות כלשהי לושא דן )קרי ,צורות גיאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה( ,רואים את
מחירי היחידה ,אותם קב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כדרש ,וזאת ללא כל
תוספת כספית לקבלן.

 00.39מ יעת הפרעות
 .220הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים ותועתן הסדירה של הרכבות
בשטח במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא .כמו כן ,מתחייב
הקבלן שלא לבצע עבודות או להיח על פי השטח חומרים או גזם או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע
לתועתם החופשית הרכבות ,לחסום מסילות או לפגוע במתקים קיימים .הקבלן ידאג לבטיחות התועה
ע"י התקת שלטים ,דגלים ,פסים ,גידור ,הצבת עובדים וכו' .באחריות הקבלן להבטיח ,בכל שלב של
ביצוע העבודה ,אפשרות לתועה ממועת ורגלית .הבטחת התועה ה"ל כלולה במחיר העבודה ולא
ישולם עבורה בפרד .כמו כן ,לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שגרמו עקב קיטת כל
האמצעים למיעת הפרעות.
 .221הקבלן מתחייב לפות את גזם העצים והשיחים וכל פסולת אחרת )שקיות אשפה וכו'( באותו יום ,לאתר
פסולת שיאושר על ידי ציג הרכבת .מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי הקבלן לא ישרוף ערמות פסולת או
גזם בשום מקרה.
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 .222הקבלן מתחייב להפסיק את עבודתו הכרוכה ברעשים ולבצעה במועד אחר במידה ורעשים אלו יפריעו
למהלך החיים התקין של הדיירים/מוסדות בקרבת האזור ולא תשולם לו כל תמורה בגין סעיף זה.
 .223העבודה תבוצע בכפיפות להחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה ובהתאם לדרישות הבטיחות
בעבודה בתחומי תחות רכבת ומסילות ברזל ,כמפורט בספח הבטיחות הרכבתי המצורף לחוזה.
 .224כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תחשבה ככלולות במחירי היחידה השוים
שבמחירון ולא ישולם עבורן בפרד.

 00.40מ יעת זקים ותיקום
 .225על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימע מגרימת זקים למתקים ,לדרכים ,לציוד ,לקווי מים,
חשמל ,תקשורת ,גדרות ,טלפון ,תאים ,שוחות ,ריצוף ,עצים ,מבים וכו'.
 .226הקבלן יבצע את עבודתו בתאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח וציגי הרכבת .במקרה של גרימת זק
כלשהו ,מתחייב הקבלן לתקו מידית ועל חשבוו ולשאת בכל ההוצאות הובעות ממו.
 .227המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הזק ,החלטתו תהיה סופית ותחייב את
הקבלן.
 .228זיקין לגוף או לרכוש
א .הקבלן יהיה אחראי לכל קלקול ,זק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או תאגיד
לרבות הרכבת ו/או מי מטעמו ו/או הבאים בשעריו ,ו/או המפקח ו/או צד ג' ,תוך כדי ביצוע העבודות
ו/או כתוצאה מביצוען ויקוט בכל האמצעים למיעתם.
ב .הקבלן יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות כל אדם ו/או תאגיד בגין כל זק.
ג .דרשה הרכבת לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין זק שגרם כאמור ו/או בגין כל זק ו/או הפסד
אחרים שהקבלן אחראי להם עפ"י כל דין ו/או עפ"י חוזה זה ,ישפה הקבלן את הרכבת מיד עם קבלת
דרישה ראשוית על כך ,בשל כל סכום ששילמה הרכבת ו/או חויבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה
להיות מחויב ,לרבות בדרך של פשרה ,וכן בגין כל הוצאה שגרמה לרכבת בגין הטיפול בזק ו/או
ביזוק ,לרבות ,אך לא רק ,הוצאות משפט ממשיות ,והכל בתאי שיתה לקבלן הודעה מראש ובכתב
על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.
 .229זיקין לעובדים
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים עפ"י כל דין לעובד או כל אדם אחר המצא בשרותו
של הקבלן כתוצאה מתאוה או זק כל שהם תוך כדי ביצוע העבודה.
 .230תיקון זקים לכביש ,למובילים אחרים ולכל רכוש
הקבלן אחראי שכל זק או קלקול שיגרם למסילה ,כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,גיון ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,כבלים ,תקשורת מחשבים ,טלפון ,וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכל רכוש
אחר תוך כדי ביצוע עבודה ,בין שהזק או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש,
בין שגרמו בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו ו/או עבורו לרבות ספקיו וקבלי משה מטעמו.
הזק כאמור יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבוו ,באופן היעיל ביותר לשביעות רצום של הרכבת/המפקח
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתיקון הזק ,כאמור .התשלום עבור פיקוח ,באם
יידרש ,יהיה ע"ח הקבלן.
 .231תיקון זקים בגדרות
באם יאלץ הקבלן לפתוח/לפרק/להסיר גדר קיימת לצורך ביצוע עבודתו או לצורך מעבר כלי רכב או
עובדים מטעמו ,בגמר העבודה עליו להחזיר את מצב הגדר לקדמותה .עלות העבודה הכרוכה בפתיחת/
פירוק/הסרת הגדר והחזרתה יהיה כלול במחיר היחידה ולא תשולם בגין כך תוספת כלשהי .כמו כן ,כל
זק שייגרם לגדרות ,עקב עבודה בסמוך לגדרות ופגיעה בהן ,יתוקן על יד הקבלן ועל חשבוו ,לשביעות
רצון המפקח .כל עבודה המצריכה שיוי כלשהו בגדר ,כאמור ,מחויבת בתאום ואישור מראש של חטיבת
הבטיחות.
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 00.41דרכי גישה  ,דרכי גישה זמיות ותועה על כבישים קיימים
 .232דרכי גישה יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק בהסכמת המפקח ובתיאום איתו .הכת דרכי הגישה כוללת פירוק
מעקות והרכבתם מחדש ,פירוק מבים ארעיים וזמיים וכו' .הקבלן יגיש לאישור המפקח תכית
המתארת את דרכי הגישה לאתר וממו .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הדרך תשמש אך ורק למעבר ולא
לחיה וכי ישתמשו בה גם אחרים כגון קבלים אחרים או ממוים וכד'.
 .233הכת כל הדרכים העוקפות ,במידת הצורך ,ובתוכן דרכי הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא עבור כל
סוגי העבודות ,לרבות ציוד מכאי ,מופים וכד' ,תבוצע ע"י הקבלן .הוראה זו מתייחסת גם להכת דרכים
בקרבת מתקים שוים בשטח שהגישה אליהם חסמה זמית כתוצאה מעבודות הקבלן וכן מעברים
לאחרים בדרכים שחסמו עקב עבודותיו.
 .234דרכים אלו תיסללה באופן שיאפשר תועה שוטפת של רכבו וציודו של הקבלן במשך כל תקופת הביצוע
ללא הפסקה ,ללא כל פגיעה בתעלות היקוז מבטון ובמתקים אחרים לאורך תוואי המסילות.
 .235במידת הצורך יספק הקבלן ,ייח ויהדק מצעים ,או כל אמצעי אחר בדרכים ו/או בתעלות היקוז ,על מת
לאפשר גישה לכל קודה באתר העבודה .הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים למעבר בדרכים ה"ל
וביצוע דרישות הרשויות המוסכמות ,בעלי הקרקע ,משטרת ישראל וכדומה.
 .236על הקבלן לתכן ולבצע את העבודה ,לשע את הכלים והחומרים בתוך רצועת הרכבת בהתחשב במגבלות
הדרשות במפרט ולפי הוראות הבטיחות של הרכבת .עליו לקחת בחשבון כי לא תורשה חציה של
המסילה הפעילה.
 .237כמו כן ,הקבלן יתכן ויתאם את חיבורי דרכי הגישה לכבישים קיימים וכן את סידורי התועה לגבי
הכיסה והיציאה לאתר העבודה ,עם הרשויות המוסמכות ,המשטרה וכן עם כל גורם רלווטי.
 .238במידת הצורך ,יבצע הקבלן עבודות שוות ,לרבות תכון ,כפי שתידרשה ע"י הרשויות והגורמים ה"ל,
כגון הצבת שוטרים של משטרת ישראל להסדרת התועה ,צביעת כבישים ,אספקה והצבה של שילוט,
תמרור ,גדרות ומעקות בטיחות ,פסים מהבהבים וכד' .עבור ביצוע ותכון עבודות אילו ישולם לקבלן
בהתאם לכתבי הכמויות ו/או החוזה.
 .239הקבלן לא יורשה לחצות תוואים של כבלי הרכבת באמצעות דרכי גישה ,אלא במקומות שיאושרו לכך
בכתב ע"י ציג אגף תקשורת ברכבת ורק לאחר שהקבלן יכשיר אותם לכך.
 .240המעברים יבוצעו ע"י הקבלן ע"י הכשרת דרך מצעים מעל הכבלים ,יבוצע עפ"י תכון שיוכן ע"י הקבלן
והטעון אישור מראש מאת המפקח ורכבת ישראל.
 .241אחריותו של הקבלן לכל ושא דרכי גישה והמעברים ובכלל זה תכום ,תאומם וביצועם היה מוחלטת
ובלעדית .כל תכון ו/או תאום מוקדם שעשה ,באם עשה ,ע"י המתכים ו/או רכבת ישראל ,אים
גורעים מחובתו של הקבלן להשלים בתכון ,בתאום ובביצוע דרכי הגישה לאתר וחיבורם למערכת
הדרכים הקיימת של תיבי ישראל )מע"צ(.
 .242תועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים ,ציוד ,וכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק בכלי רכב
המצוידים בגלגלים פאומטיים .כל זק שייגרם לכבישים ,עקב תועת כלי רכב השייכים לקבלן ,יתוקן על
ידו ועל חשבוו ,לשביעות רצון המפקח.
 .243במידה ותידרש שמירה על מתחם כלשהו כתוצאה מפריצת דרך או שיוי שגרם בעקבות עבודתו של
הקבלן בקרבת המתחם ,יציב הקבלן שמירה ככל שתידרש עפ"י הוראת המפקח.
 .244התשלום בגין הקמת דרכי גישה חדשות יהיה על חשבון הרכבת .כאשר מדובר בדרך גישה קיימת
הדורשת תחזוקה לא ישולם עבור תחזוקת הדרך.
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 00.42אחריות למתקים על -קרקעיים ותת -קרקעיים בשטח
 .245בתחום שטח העבודה ובקרבת השטח קיימים מתקים קרקעיים תת קרקעיים החוצים את השטח.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקים הקיימים )כולל מתקים תת קרקעיים( ויתקן ,על חשבוו ,כל זק
העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.
 .246על הקבלן לבדוק לפי תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את התוים והמידע )בוסף למובאים
במסמכי המטלה( על מיקומם וגובהם של המתקים העל  -קרקעיים ותת קרקעיים הקיימים בשטח,
כגון :כבלי מתח גבוה ,ציורות מים ,תאורה ,יקוז ,ביוב ,טלפון ,כבלים ,דלק וכו' .הפרטים לגבי
המתקים והשירותים בין שהם מסומים בתכיות ובין שאים מסומים יושלמו ע"י פיה לרשויות
המתאימות.
 .247יחד עם זאת מודגש במפורש ,כי מיקום המתקים והציורות ,כפי שהוא מסומן בתכיות במידה ומסרו
כאילו לידי הקבלן ,היו איפורמטיבי ומקורב בלבד  ,ועל הקבלן יהיה לבצע חפירות גישוש וספות על
מת לאתר ולסמן במדויק את מיקום המתקים והקווים.
 .248מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יבדוק הקבלן את מיקומם וגובהם של המתקים העל-קרקעיים והתת
קרקעיים המצויים בשטח כמסומן בתכית ,וידווח מיד למפקח על כל המתקים שהתגלו ע"י סקיצות
חתומות של מודד.
 .249תשומת לב הקבלן מופית להחיות והוראות הרכבת לגבי טיפול בשירותים התת קרקעיים והעיליים ,כפי
שהם מסומים בתכיות וכפי שיובאו לידיעתו מפעם לפעם על ידי המפקח .התשלום עבור מדידות ,באם
יידרשו ,יהיה ע"ח הקבלן.
 .250חפירות לגילוי הציורות והכבלים התת קרקעיים ,או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים ,ייעשו
בתאום עם המפקח והרשויות של כל הגורמים הוגעים בדבר .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות
המתקים ה"ל ומיעת זקים בהם .באם ,תוך כדי עבודה ייפגעו מערכות ו/או מתקים כלשהם ,הקבלן
יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הזק כפי שיתבעו ע"י בעלי הקווים.
 .251על הקבלן לתאם עם הרכבת ועם כל הרשויות האחראיות על המתקים והציורות את עבודתו ולקבל את
אישורו ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר .הקבלן יבצע את כל ההגות הזמיות הדרשות ע"י
הרשויות ,על חשבוו.
 .252כל העלויות הכרוכות בגישושים לאיתור ,תאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן ,כולל הגה על קוים
קיימים בהתאם לדרישת הרשויות והמפקח באתר ,וכן כל הוצאות אחרות ,לרבות :הוצאות הפיקוח
וההשגחה מטעם בעלי המתקים ,הפרעות לעבודת הקבלן וכד' בגין דרישת הרשויות ,יהיו באחריות
הקבלן .התשלומים עבור פיקוח והשגחה מטעם בעלי מתקים יבוצעו ע"י הקבלן ויוחזרו לו ע"י הרכבת
כגד הצגת חשבויות בתוספת  6%תקורה.
 .253הפיה הראשוית אל הרשויות שעשתה מטעם הרכבת איה פוטרת את הקבלן מאחריותו לקבלת
האישורים כאמור לעיל.
 .254הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את הרכבת מכל אחריות לזק שייגרם ,אם יגרם ,לאותם מבים
ומתקים קיימים ומתחייב לתקם על חשבוו לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות
והן העקיפות ,שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל.
 .255עבור מילוי הוראות סעיף זה ,לא ישולם לקבלן בפרד והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה
השוים שבמחירון.
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 00.43תאום עם גורמים ורשויות
 .256לפי תחילת העבודה ובמיוחד לפי ביצוע ליד מערכת השירותים בין אם הם מסומים בתכיות בין אם
לא ,על הקבלן לוודא קיום שירותים תת קרקעיים ,לתאם ולהזמין על חשבוו השגחה של הגורם
המתאים השייך לרשות המויציפאלית או ממשלתית שבתחומיה הוא פועל כפי שיפורט להלן:
א .מקורות  /מחלקת המים  /תאגיד מים
כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם ציג מח' המים העירוית וכן עם ציג חברת
מקורות ולקבל מהם את סימון קווי המים ולתאם איתם את המשך העבודה באזור קווי המים.
העבודה תבוצע רק בוכחות מפקח של מח' המים העירוית ו/או חברת מקורות )בהתאם לקו( .הקבלן
יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת מקורות ו/או מחלקת המים העירוית ו/או תאגיד המים ,לפחות  7ימים
לפי העבודה ליד קווי המים.
ב .מחלקת ביוב ותיעול
הקבלן יתאם את עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקות הרלווטיות ברשות המקומית וידאג
לוכחות פיקוח מטעם מחלקות אלו בזמן ביצוע עבודות לקווים ומתקים קיימים.
ג .מערכת מים  /השקיה של חקלאים
לפי תחילת העבודות יתאם הקבלן את הטיפול בהימצאותם של קווי מים/השקיה .במידת הצורך יבצע
הקבלן חפירת גישוש בעבודות ידיים וכו' לגילוי תוואי הצרת .תוואי הצרת יסומן והקבלן ידאג לשמירת
מרחק של לפחות של  1מ' מתוואי הציור.
ד .חברת חשמל
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת חשמל לפחות  3ימים לפי העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל
תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בוכחות מפקח של חברת חשמל או
באישורו .הקבלן מתחייב לתת לחברת חשמל את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויתבקש הפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מת לאפשר את עבודת חברת החשמל.
ה .חברות התקשורת למייהן )כגון" :בזק"" ,סלקום" וכו'(
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת התקשורת לפחות  3ימים לפי העבודה ליד עמודי טלפון וקווי
תקשורת תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בוכחות מפקח של חברת ה
תקשורת.
הקבלן מתחייב לתת לחברת התקשורת את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה במידה
ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על מת לאפשר את עבודת חברת
התקשורת.
ו .חברות קצא"א ,תג"ז ,תש"ן וקמ"ד
הקבלן יזמין ויתאם השגחה מטעם חברות קצא"א ,תג"ז ,תש"ן וקמ"ד לפי תחילת עבודותיו לצורך
סימון תשתיותיהם וקבלת החיות מתאימות לעבודותיו.
ז .רשות העתיקות
 (1מלבד חובת הדיווח לרכבת ישראל המוטלת על הקבלן עפ"י חוק ו/או עפ"י האמור במפרט הכללי ,חייב
יהיה הקבלן לדאוג לתאום מוקדם עם פקח מרשות העתיקות במקרים הבאים )זאת בוסף לתאום עם
מפקח רכבת ישראל(:
 גילוי עתיקות כל שהן בתחום העבודות. פריצת דרכי גישה ודרכי שרות מחוץ לתחום רצועת הרכבת. קביעת אתרים לסילוק עודפי חפירה ופסולת ואתרים לכריית חומר מילוי. (2היה והורה פקח הרשות על גילוי עתיקות ,יימע הקבלן מכל פגיעה בהם ,אלא לאחר תאום הפעולות
שייקטו לפיויים או שימורם ,עם הרשות והמפקח מטעם רכבת ישראל.
ח .חברות הכבלים למייהן
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת הכבלים לפחות  3ימים לפי העבודה ליד קווי הכבלים התת
קרקעיים .העבודה באזור קווי הכבלים תבוצע רק בוכחות מפקח של חברת הכבלים.
הקבלן מתחייב לתת לחברת הכבלים את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה במידה
ויתבקש להפסיק עבודתו באזור קווי הכבלים על מת לאפשר את עבודת חברת הכבלים.
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ט .רשות הטבע והגים )להלן :רט"ג(
 (1מלבד חובות דיווח ותאום אחרות בהן חייב הקבלן מכוחו של חוזה זה ,חובתו בוסף היא לתאם מול
הגורמים הממוים ברט"ג ,בכל מקום בו העבודה המוטלת עליו מצאת בתחום סמכות רט"ג ,כגון:
שמורות טבע ,פארקים לאומיים וכו'.
 (2תאום זה עשוי לכלול :סיור משותף ,קבלת היתר לפגיעה בערכי טבע מוגים ,קבלת אישור כיסה לשטח
שמורה ,קבלת היתרי כריתה וכו'.
 (3עבור תיאום ואישור מול רט"ג ,כאמור בס"ק ,כולל שיוי סדרי ביצוע במידת הדרש ,לא ישולם בפרד
והוא כלול בסעיפי המחירון.
י .הרשות המקומית
באחריות הקבלן לידע מבעוד מועד את ציגי הרשות המקומית הגובלת בתחום עבודתו ,על כוותו לבצע
עבודות ועל לו"ז המתוכן לביצוען.
בכל מקרה של אי שביעות רצון מצד הרשות ו/או תושביה ,על הקבלן להפסיק את העבודה ולידע באופן
מיידי את המפקח.
במקרה של עבודה בימי שבת וחג המתבצעת בקרבת יישוב ,על הקבלן חלה החובה לתאם עבודתו עם ציגי
הרשות והמוקד העירוי.
יא .רשויות וספות במידת הצורך כגון :ת"י )מע"צ( ,תיבי איילון ,כביש  ,6רט"ג ,קק"ל ,רשות היקוז וכו'
הערות
 (1מודגש בזאת שהרשימה ה"ל היא חלקית ויש גורמים וספים.
 (2התאום עם הרשויות קבלת רישיוות ,אישורי החפירה ,ההמתה למשגיחי הרשויות או לביצוע
העתקות ,חפירות וכו' יהיו במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת משך הביצוע.
 (3העלויות של מילוי כל תאי הרשויות לרבות הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה.
 (4המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק
ממה לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש.
 (5תשלום עבור משגיחים בתשלום מטעם הרשויות יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם להצגת
חשבויות בפועל בתוספת  6%תקורה.

 00.44המצאות האתר באזור קברים וארכיאולוגיה
 .257במקומות מסוימים לאורך קטעי העבודה מצאים אזורים הרווים בממצאים ארכיאולוגים ,בקברים,
מערות קבורה ועתיקות וספות .במקום ערכו חפירות ארכיאולוגיות על מת למפות את האמצעים
השוים .לא מן המע שלא כל הממצאים ו/או הקברים חשפו ויתכן כי תוך כדי עבודת הקבלן ימצאו
ממצאים וספים.
 .258על הקבלן לקחת בחשבון את הימצאותם האפשרי של ממצאים אלה בשטח ואת הדברים שממצאים אלה
עשויים לגרום ,לרבות :הצורך בתאום עם רשות העתיקות ו/או עם כל גוף אחר ,דרישת גופים אלה או
אחרים להפסיק את העבודה באופן זמי ובקטעים שוים ,הזמת פיקוח כולל תשלום לגופים אלה
ואחרים וכו'.
 .259תשלום עבור פיקוח של רשות העתיקות וגופים אחרים יהיה על חשבון הרכבת .על הקבלן לקחת בחשבון
שכל העיכובים והקשיים שאמורים להיגרם לו בעקבות הממצאים בשטח והימצאותם של הממצאים
הארכיאולוגים השוים וכן מגבלות ביצוע העלולות לבוע מכך לא תהווה לקבלן עילה לעיכוב בלוח
הזמים ו/או לדרישה לתשלום וסף ולא תשולם כל תוספת בגין ושא זה.
 .260האחריות לתאום והזמת הפיקוח חלה על הקבלן ולא ישולם בעבורה בפרד .התשלום עבור הפיקוח
יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם להצגת חשבוית בפועל.
 .261במידה ותהיה דרישה של רשות העתיקות לביצוע חפירת הצלה ,הקבלן יתאם את החפירה עם הרשות.
הקבלן מתחייב לקוט בכל האמצעים שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא יגרום לעיכוב בלוח
הזמים ,לרבות תגבור צוותים ,עבודה במשמרות וספות וכו' )התשלום לרשות העתיקות בגין חפירות
הצלה שתידרשה יעשה ע"י הקבלן וישולם ע"י הרכבת כגד הצגת חשבויות בתוספת  6%תקורה(.
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 .262בגין העסקת פקחים של רשות העתיקות בשכר ,ישלם הקבלן ישירות לרשות ויקבל החזר כגד הצגת
חשבויות בתוספת  6%תקורה.

 00.45קבלת עבודה ע"י גורם שלישי
 .263כל ההוצאות הכרוכות בהזמת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה )כגון :קבלן משה לאיתור
שירותים תת קרקעיים ,חברת חשמל ,חב' בזק בע"מ ,משרד התקשורת ,רשות העתיקות ,משטרת ישראל,
שירותי דלק וכד'( ,לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן ,תהייה על חשבון הקבלן.
הוצאות אלה תחשבה ככלולות במחירי היחידה השוים שבמחירון ולא ישולם עבורן בפרד.

 00.46חומרים  -כללי
.264
א.

מקור החומרים
הקבלן חייב לקבל את אישורו של המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן
ביחס לטיב אותם חומרים ,אולם מוסכם במפורש כי בשום פים אין אישור המקור משמש אישור לטיב
החומרים המובאים מאותו מקור.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם החומרים הללו אים עוים על דרישות
המפרט .חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח ,אשר יקבע את
התוצרת הרצויה וזאת לאחר הגשת בדיקות מעבדה מוכחות.
מוצרים גיאוסיטטיים שמקורם בחו"ל )כגון רשתות ויריעות( יוזמו לפחות שלושה חודשים מראש על
מת למוע עיכוב באספקתם .הקבלן חייב לקבל אישור מראש לסוגי המוצרים הגיאוסיטטיים אותם הוא
מתעתד להזמין מיועץ תכן המבה.

.265
א.

התאמה לתקים
כל החומרים והציוד למייהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקים כפי שדרשו באחד או יותר
ממסמכי החוזה .אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים  -יתאימו החומרים לסוג המובחר של
החומר )פרט אם צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים(.
חומרים מתוצרת הארץ ,אשר לגביהם קיימים תקים או מפרט מטעם מכון התקים הישראלי ,יתאימו
בתכוותיהם לתקים או למפרטים האמורים .בהעדר תקים ישראליים יתאימו החומרים בתכוותיהם
לתקים הזרים עפ"י קביעת המפקח או לפי המצוין בתכיות ובמפרטים.
חומרים וציוד מיובאים יתאימו לתקים המתאימים של ארץ מוצאם .חובת ההוכחה על ההתאמה כ"ל
חלה על הקבלן.

.266
א.

תו תקן וסימן השגחה
חומרים מתאימים לתקים ישראליים כאמור לעיל וחומרים מתאימים למפרטי מכון התקים הישראלי
ישאו תו תקן או סימן השגחה.
אם מהחומרים הדרשים קיים רק חומר אחד בלבד הושא תו תקן או סימן השגחה  -יהא הקבלן רשאי
להציע חומרים שאים ושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור ,אולם בתאי שהחומרים המוצעים
יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקים.
חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.

ב.
ג.

ב.
ג.

ב.
ג.

 .267בדיקת חומרים ואישורם
א .הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבה רק לאחר שאושרו ע"י המפקח ,ע"י המעבדה וע"י יועץ
תכן המבה ,במקרים שדרוש בהם אישור מעבדה.
ב .העברת המדגמים אל המעבדה תיעשה מבעוד מועד ,כדי למוע עיכוב במהלך העבודה.
 .268התאמה לדרישות
החומרים שיספק הקבלן לאתר יתאימו מכל הבחיות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך
התקדמות העבודה לפי לוח הזמים שאושר .מצא המפקח סטייה מהמדגמים שאושרו כאמור ,יפסיק
הקבלן את העבודה ויסלק מהאתר את החומרים שאים מתאימים  ,אלא אם המפקח הורה אחרת.
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 .269חומרים ואחסתם
הקבלן יבצע את פעולות האריזה ,ההובלה ,ההעמסה והפריקה ,האחסה וכל יתר הפעולות הכרוכות
בהבאת החומרים לאתר ,באופן שימע את קלקולם ,זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת .החומרים
יאוחסו בצורה אשר תמע הפרעה לתועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.
 .270דוגמאות
הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל
בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.
הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים
שיסופקו ולמלאכות המבוצעות  .כל הדוגמאות תהייה רכוש היזם אלא אם צוין אחרת במפרט הטכי
המיוחד.
בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמא ,תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים במחירון,
אולם ישולם רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע .ממחיר הדוגמא יופחת התשלום בעד הרכבת
המוצר או חלק האביזר המתאים.
 .271תעודות אחריות
על הקבלן למסור תעודת אחריות ,מופקת על ידי יצרן או יבואן ,של החומר המסופק לאתר ,עבור אותם
החומרים שלגביהם קיימת חובה חוקית של מסירת תעודת אחריות לצרכן ,או הייתה דרישה כזאת
במפרט ,למרות שאין חובה עפ"י חוק.

 00.47טיב החומרים והמלאכה  -בדיקת מעבדה
 .272הרכבת תתקשר עם מוסד מוכר ומאושר ע"י משרד המסחר והתעשייה )"מעבדה מוסמכת"( לשם ביצוע
בדיקות טיב הדרשות בשדה באישורו של המפקח .תפקידי המעבדה יהיו:
א .בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.
ב .בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
ג .בדיקות לטיב המלאכה.
ד .בדיקות שוות באתר ,לפי דרישת המפקח.
ה .סיכום וריכוז יומן הבדיקות.
 .273המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח .כל הוצאות המעבדה בגין הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על רכבת
ישראל ,פרט למקרים הבאים שבהם יחויב הקבלן:
א .בגין בדיקות שתוצאותיהן אין עומדות בתקים ובדרישות החוזה ,יחויב הקבלן בעלות הכוללת של
הבדיקה לפי תעריף מכון התקים )ללא החת רכבת(.
ב .בגין בדיקות חוזרות לבדיקות שתוצאותיהן אין עומדות בדרישות ,יחויב הקבלן בעלות הכוללת של
הבדיקות לפי תעריף מכון התקים )ללא החת רכבת(.
ג .בדיקות מוקדמות כמופיע בסעיף להלן.
 .274על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתה
לתוצאותיהן .תביעות לפיצויים בגין ה"ל לא תובאה בחשבון.
 .275בוסף על האמור בסעיף זה באשר לבדיקות בקרה של חומרים ומלאכות ,על הקבלן להודיע על מועדי
יציקת בטון ,עבודות פיתוח וכד' המבוצעים על ידו לפחות  24שעות לפי הביצוע ולקבל אישור המפקח
למועד .באשר לבדיקות אולטרא סויות ,קרי רטגן וכו'  5ימים מראש.
אין לבצע כל יציקת בטון באתר או במפעלי הייצור לרכיבים טרומיים או עבודת פיתוח ,בטרם אישר
המפקח בכתב כי כל העבודות הקודמות ליציקה זו או עבודה זו בוצעו כהלכה ואושרו ע"י המפקח וכי כל
העבודות המכיות ועבודות העזר ליציקה זו או עבודה זו בוצעו כהלכה וכי כל ציוד העזר ליציקה תקין
וכי אספקת הבטון מובטחת בכמות הדרושה ובקצב הדרוש.
על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות הדרושות והוא לא יורשה
לגשת לביצוע השכבה הבאה או השלב הבא בטרם בוצעו הבדיקות במעבדה ותקבלו תוצאות העוות
לדרישות חוזה זה.
מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמת הבדיקות במעבדה המבצעת ,זאת
מבלי להמתין ליוזמת המפקח.
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 .276בדיקות מוקדמות
בדיקות מוקדמות לקביעת איכות והרכב החומרים ועמידתם בכל הדרש בתקים ,במפרטים ובחוזה,
יבוצעו ע"י המעבדה המוסמכת .התשלום עבור בדיקות אלו כולל טילת המדגמים והובלתם יחולו על
הקבלן.
הבדיקות המוקדמות תבוצעה לקביעת טיב חומרי המצע ,החצץ ,המילוי המובא מבחוץ ,חומר החפירה
)במידה והיא משמשת למילוי( ,החומרים המיועדים לבטון ,סמכים ,תפרים ,פלדה וכן במידת הדרש ע"י
המפקח  -בדיקות מוקדמות שוות ,לכל פריט או חומרים אחרים אשר יסופקו ע"י הקבלן.
היקף הבדיקות המוקדמות יהיה עפ"י התקים ויאושר ע"י המפקח ,בהתאם לסוג העבודה והיקפה
ותוצאותיהן תוגשה לאישור המפקח זמן מספיק לפי אספקת החומרים.
 .277חומרי הדברה
א .תכולת החומרים הפעילים אשר בשימוש הקבלן מחויבים לעמוד בדרישות החוק ובהתאם לתקות חוק
הגת הצומח.
ב .במידה ותכולת החומר הפעיל שמצאה חורגת מהתחום המותר ,תבוצע בדיקה חוזרת לאותה הדגימה.
ג .במידה ומצאה בבדיקה החוזרת חריגה מעבר לתחום המותר בחוק ,או שיעשה שימוש בחומרים
שאים מותרים עפ"י החוק או עפ"י דרישת המפקח ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה ולרכבת
שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות במועד זה ולדרוש את הפיצויים המוסכמים כאמור בחוזה.

 00.48שימוש בחומרי פץ
 .278לא יאושר כל שימוש בחומרי פץ.

 00.49הגה על העבודה ,סידורי התקזות זמיים והגה גד ארוזיה
מים ,לצורך סעיף זה ,כוללים :ביוב ,שפכים מכל סוג שהוא וכן מי תהום.
 .279הקבלן יקוט על חשבוו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבים ועל כל עבודותיו משך כל זמן
העבודה ,מפי זק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה ,סופה ,סערה ,שיטפוות ,זרימת מים ,רוח וכו',
במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודה לרכבת.
 .280במיוחד יקוט הקבלן ,על חשבוו ,בכל האמצעים הדרושים להגת האתר מפי גשמים או מפי מים
העלולים להגיע אל האתר מכל מקור שהוא ,כולל הקמת סוללות עפר זמיות ,חפירת תעלות זמיות,
ביצוע הטיות לזרימת המים )כולל החת קווי ציורות זמיים( ,שאיבת מים ותחזוקת האתר במצב יבש
ותקין במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.
 .281על הקבלן להרחיק כל מי תהום ומי גר ,העלולים להפריע לעבודתו ,במשך כל תקופת הביצוע ,על חשבוו.
 .282בתום העבודה ,כל עבודות העפר הזמיות שבוצעו לצורך מילוי דרישות סעיף זה )סוללות זמיות ,תעלות
זמיות( תפורקה ,תסולקה ,או תיסתמה ,הכל לפי המקרה אלא אם כן הורה המפקח אחרת בכתב.
 .283כל זק שייגרם כתוצאה ממפולות ,משיטפוות או מחדירת מים מכל מקור שהוא ,יתוקן ע"י הקבלן ללא
דיחוי ,על חשבוו ולשביעות רצון המפקח ,בין אם קט הקבלן באמצעי הגה סבירים ובין אם לא.
 .284עבור מילוי דרישות כל האמור לעיל ,לא ישולם לקבלן בפרד.
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 00.50התחברויות לרשת המים והחשמל
 .285חיבור מים
המים הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר ,יסופקו על ידי הקבלן ,ועל חשבוו ,כולל החיבורים
הדרושים למערכת המים .על הקבלן לעשות על חשבוו את כל הסידורים ולהתקין את כל המתקים כדי
למוע תקלות באספקת מים כגון :חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק.
 .286חיבור חשמל
חיבור חשמל לצורכי עבודתו ולמשרד הפיקוח יהיה באחריות וע"ח הקבלן.
מובהר בזאת שהרכבת לא תספק לקבלן מים וחשמל ממקורותיה אף לא בתשלום.

 00.51הוראות בדבר אי פגיעה בוף
 .287תיקון זקים וחריגות בעת הביצוע :הקבלן ישא באחריות מלאה לכל זק או פגיעה בוף עקב אי מילוי
הוראות ,ויידרש לתקם על חשבוו בהתאם להוראות המפקח .אופן תיקון הזק או החריגה יתוכן ע"י
הקבלן ויאושר ע"י המפקח .ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום  14יום ממועד ההודעה על הדרישה
לתיקון שתימסר בכתב באמצעות המפקח .עם זאת ,במקרים מיוחדים ,תהיה רשאית הרכבת לעכב את
המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקום.
במקרה זה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו.
 .288סימון
קווי הדיקור של עבודות העפר יסומו היטב בצבע בולט על סלעים וכד' בכל מהלך העבודות בתוואי
המסילה ,וזאת בוסף לסימון ביתדות וללא תשלום וסף.
.289
א.
ב.
ג.

איסור חריגה מקווי הדיקור
לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור בעבודות חציבה ,חפירה ומילוי ,התווית דרכים זמיות ,דרכי גישה,
אתרי גריסה ומחה עבודה ,שפיכת עודפי חפירה וחציבה וכד'.
עבודות חפירה ,חציבה ומילוי יבוצעו בזהירות מרבית תוך קיטת כל אמצעי הזהירות למיעת העפה או
דרדור של סלעים ושפיכת חומר מעבר לקווי הדיקור.
היה ולמרות האמור בסעיפים א' ו -ב' גרם הקבלן לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור ,המפקח
יהיה רשאי לדרוש סילוק החומר ע"י איסוף ידי או מכאי או ריסוקו בשטח וקבירתו ,על מת להחזיר
המצב בשטח לקדמותו .כל העבודות לפי סעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.

 .290איסור פגיעה בקרקע הטבעית ובשטחים חקלאיים ,ובשטחים פרטיים
הקבלן יימע מפגיעה בפי שטח הטבעיים )שמורות טבע ,יערות קק"ל וכד'( ,בשטחים חקלאיים
ובשטחים פרטיים ובצמחיה הכלולה בהם מחוץ לקווי הדיקור )עקב שפיכה ,חציבה וכד'( .בוסף ,יסומו
בשטח ,ע"י המפקח עצים ,מטעים וגידולי שדה אשר חל איסור מוחלט על פגיעה בהם.
 .291איסור פגיעה בצמחים ועצים
כמפורט בסעיף  00.51להלן.
 .292דרכי גישה ושרות
כל דרכי הגישה והשרות יהיו ,כאמור ,בתחום קווי הדיקור בלבד ,אולם תתאפשר התועה בדרכים
קיימות תוך הימעות מוחלטת מפגיעה בצומח הטבעי ,הרחבה או חציבה .אם ייווצר הכרח בפריצת
דרכים מחמת אילוצי הביצוע ,ייעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור מהמפקח ,ולאחר תאום מראש .מיד
עם תום השימוש בדרכים הזמיות ,יבוצע בהן טשטוש ו/או חיפוי באדמה מקומית בהתאם להוראות
המפקח .התשלום עבור דרכי הגישה והשרות יהיה בהתאם לסעיפים במחירון.
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 00.52שימור ה צמחיה הקיימת והגת הצומח
 .293במהלך העבודה בשטח )בכל שלבי העבודה( ,יש להימע מפגיעה בצמחיה קיימת עצים ,שיחים
וגיאופיטים ,אלא אם יתו החיות אחרות במפרט הטכי המיוחד או החיות בכתב מהרכבת .כל פגיעה
בצומח שאיה מאושרת ע"י הגורמים הרלבטיים ,תגרור מתן קס לקבלן בהתאם לאמור בחוזה )סעיף
עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים( וזאת ללא קשר להיותו חשוף לתביעה משפטית.
 .294במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברת או עקירת/כריתת עצים בוגרים ,יש לפעול עפ"י
התקות ולקבל אישור בכתב מהמפקח וכן מהגורמים המוסמכים )הרשות המקומית ,קק"ל( ,האחריות
לתאום ולקבלת "רישיון לבצוע כריתה" )היתר הכריתה( מקק"ל/הרשות המקומית חלה על הקבלן ולא
ישולם בעבורה בפרד .התשלום עבור האגרות יעשה ע"י וע"ח הקבלן ישירות לקק"ל ויוחזר לו בהתאם
להצגת חשבוית בפועל.
 .295בכל הקשור לביצוע עבודות כריתה ,גיזום והעתקת עצים ,הדרשות במסגרת מכרז זה ,על הקבלן להעסיק
גוזם מוסמך ,בעל יסיון ובעל תעודת הסמכה של משרד החקלאות כ"גוזם מומחה" אשר עבר הכשרה
כדרש בתקות הבטיחות לעבודה בגובה )התש"ז  (2007והיו בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד
התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג'.
 .296מובהר בזאת כי כל עבודות הכריתה ,הגיזום והעתקת עצים שיידרש הקבלן לבצע במסגרת חוזה זה,
יבוצעו בפועל ע"י ראש צוות שהיו בעל ההסמכה הדרשת לביצוע עבודות אלו ,כאמור בסעיף קודם
ובסעיף  00.12לעיל.
 .297למען הסר ספק ,לא יבצע הקבלן עבודות כריתה ,גיזום והעתקת עצים במסגרת החוזה ,שלא על ידי גוזם
בעל תעודת "גוזם מומחה" ,שעומד בכל התאים כדרש לעיל ושהעסקתו אושרה ע"י המפקח/הרכבת.
קיום כל ה"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא יימדד לתשלום.
 .298הקבלן אחראי ליקיון הצמחים ממחלות וממזיקים באזורים אשר באחריותו .למען הסר ספק ,בהדברת
מחלות ומזיקים יעסוק רק מדביר מוסמך ובהתאם לתקות הממשלתיות הוגעות לשימוש בחומרי
הדברה.
 .299העבודה בחוזה זה איה מזכה את הקבלן בשום תביעה כלפי הפירות ,הפרחים ,הגזעים והעפים של
העצים שבתחום הרכבת .למען הסר ספק ,העצים וכל חלקיהם שייכים בכל זמן לרכבת ואין לקבלן כל
תביעה כלפיהם .אולם ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הרכבת רשאית לאפשר לקבלן ליטול את תוצרי
עבודתו למטרותיו .הטילה כרוכה באישור מאת קק"ל כדין ,ובאישור הרכבת.

 00.53איש ורי כריתה והעתקה
 .300הקבלן אחראי להשגת אישורים כדין )"רישיון לביצוע כריתה" ו" -רישיון טילה"( לפי כל כריתה ו/או
העתקה אותן יידרש לבצע במסגרת החוזה .אישורים אלה כוללים הוראה מפורשת ובכתב מן הגוף
הממוה )קק"ל/רט"ג/רשות מקומית( לעיין כל כריתה ו/או העתקה.
 .301כל הכרוך בהשגת אישורים אלה ייעשה על יד הקבלן ולא ישולם לו על כך בפרד .התשלום עבור האגרות
יעשה ע"י וע"ח הקבלן ישירות לקק"ל/רט"ג/רשות מקומית ויוחזר לו בהתאם להצגת חשבוית בפועל.
 .302מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תשלום עבור פיצוי ופי ,במידה ויידרש ,יהיה על חשבון הרכבת וישולם
ישירות ע"י הרכבת לקק"ל/רט"ג/רשות מקומית ,באופן פרד מרישיוות הכריתה והטילה.

 00.54תאום עם קבלים אחרים  /וספים הפועלים באתר
 .303הקבלן יידרש לתאם את עבודותיו עם קבלים אחרים הפועלים באתר ובסביבתו ומבצעים עבודות עבור
גורמים וספים מטעם הרכבת ,גורמים אחרים או רשויות אחרות ,וזאת ללא תמורה כספית כלשהי.
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 .304הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא מתחייב לציית
להוראות המפקח בכל הוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.
התאום ייעשה ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית .הקבלן יעדכן את המפקח בכל בעיה שבה יתקל בתחום
זה ,ויקבל את החיותיו לגבי הטיפול בה.
 .305קביעותיו של המפקח תהייה סופיות ,ועל הקבלן לפעול בהתאם להן ללא ערעור .שויים בסדרי
עבודותיו ,עפ"י קביעת המפקח ,לא יהוו עילה לתביעות של הקבלן מכל סוג שהוא ,הן בתשלומים והן
בלוח הזמים הקצוב לביצוע העבודה.
 .306הקבלן יאפשר לעובדי הרכבת או לקבלים העובדים מטעם הרכבת לבצע עבודות בשטח/ים אשר בטיפולו.
הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודתם עם העבודות שלו ,לרבות שילוב עבודותיהם בלוח הזמים של
הפרויקט ,ולתת להם שירותי אתר.
 .307במקרה כזה ,ייחשב הקבלן כקבלן ראשי באתר ,וכל האחריות בושא בטיחות בעבודה )עפ"י תקות
משרד העבודה( תחול עליו ,והקבלים האחרים יחויבו להישמע לכל הוראותיו.
 .308עבור תאום ,קבלת האחריות בושא בטיחות וכד' ,ראה המפורט בתאי חוזה מדף .הקבלן יהיה רשאי
לקבל תמורה הוגת לשירותי האתר שיספק לקבלן האחר ה"ל כמצוין בחוזה מדף .בכל מחלוקת
שתתעורר בין הקבלים ,הפוסק הבלעדי והסופי יהיה המפקח.
 .309חב' חשמל ,חב' בזק ,תיבי איילון ,רשות העתיקות או כל רשות רלווטית אחרת ו/או קבלים מטעמם
אים חשבים כקבלים אחרים בהקשר לסעיף זה ,ועל הקבלן לתאם העבודה איתם ,וללא כל תמורה
כספית וספת.

 00.55ק בלים ממוים
 .310הרכבת רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להחות את הקבלן להתקשר עם קבלן משה מסוים או ספק
כלשהו ,לצורך ביצוע עבודות מסוימות ,או אספקת חומרים מסוימים ,שוא חוזה זה ,לרבות עבודות
וספות שיידרשו בפקודת שיויים זו או אחרת )להלן" :קבלן ממוה"( ובמחירים כפי שסוכמו וקבעו
מראש בין הרכבת לבין הקבלן הממוה ה"ל.
במקרה כזה מתחייב הקבלן להעסיק את הקבלן הממוה כקבלן משה/ספק שלו לכל דבר ועיין לרבות
תיאום עבודתו ושילובו בלוח הזמים של הפרויקט ולספק לו שירותי אתר כמקובל )מים ,חשמל ,פיגומים
וכד'( עפ"י צרכיו.
 .311התמורה שתשולם לקבלן הראשי בגין שילוב הקבלן הממוה ה"ל בעבודתו ע"י הרכבת תהיה  12%משכר
העבודה/עלות החומרים של הקבלן הממוה ,כפי שיסוכם מראש ביו לבין הרכבת ,כפיצוי מלא בגין
תקורה ,תאום ,אחריות ,שירותי אתר וכד' ,וכן רווח קבלי.
 .312מודגש בזאת כי התשלום לקבלן הראשי בפועל יהיה  12%מערך העבודות שיבוצעו ע"י קבלן ממוה
בתקופת ביצוע העבודות ע"י הקבלן הראשי בלבד .מובהר בזה כי בכל מחלוקת שתתעורר בין הקבלים,
הפוסק הבלעדי והסופי יהיה המפקח.

 00.56דרישות בטיחות ורישוי
 .313סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מן האמור בפקודת הבטיחות בעבודה ובספח הבטיחות המצורף לחוזה.
בכל מקרה של סתירה בהחיות ,תקבע החיה עפ"י אגף הבטיחות של רכבת ישראל.
 .314כל העבודות המפורטות במחירון ובמפרט הטכי המיוחד יבוצעו עפ"י החוקים ,התקות וכללי הבטיחות
הקפדיים ביותר הקשורים לושא העבודה.
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 .315הקבלן לבדו אחראי לבטיחות העובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת תאוות עבודה,
לרבות :תאוות הקשורות בעבודות גיזום ליד מסילת הרכבת ,קווי מתח ,כריתת עצים ,הפעלת ציוד כבד
וכו'.
 .316הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה
ויקפיד על קיום החוקים ,התקות וההוראות העירויות ,המקומיות והממשלתיות וכן הוראות כל דין
בעייים אלו והוראות שימסרו לו בעפ"י או בכתב ע"י המפקח או הרכבת .הקבלן יתקין גדרות ושלטים
כדרש כדי להזהיר את הציבור מתאוות העלולות להיגרם עקב ביצוע העבודות.
 .317על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות בהתאם להחיות חטיבת הבטיחות של הרכבת ובהתאם
לספח הבטיחות המצורף )ספח ח' למסמכי החוזה( .על הקבלן חלה האחריות לתדרך את עובדיו טרם
תחילת ביצוע העבודות.
א .עם קבלת צו התחלת עבודה ,הקבלן יציג לרכבת את הלי הבטיחות של החברה .בוסף ,עליו להציג ממוה
בטיחות מטעמו ,בעל תעודת הסמכה תקפה כממוה בטיחות מטעם מוסד מוכר בישראל 14 .יום לאחר
קבלת הצו ,יגיש ממוה הבטיחות מטעם הקבלן סקר סיכוים לעבודותיו ברכבת לאישור חט' בטיחות.
הסקר יהווה תכית ליהול הבטיחות באתרי העבודה .אישור הרכבת לסקר זה מהווה תאי לתחילת
עבודה.
ב .על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תאי הבטיחות של העובדים כדרש עפ"י כל דין ,תקה או
תקן מחייב ,הוראות חוק אחרות ,הוראות מקצועיות של המפקח על הבטיחות מטעם משרד העבודה
וההוראות שלהלן.
ג .התקות והמפרטים העשויים להיות רלווטיים לעבודת הקבלן כוללים בין השאר ,את המפורט להלן:
 (1חוק התכון והבייה ותקותיו.
 (2החיות ספח הבטיחות )ספח ח' למסמכי החוזה(.
 (3פקודות הבטיחות בעבודה ותקותיה ,כולל עבודה בגובה.
 (4חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקותיו.
 (5רשות הכבאות ו/או איגוד ערים לכבאות.
 (6משטרת ישראל.
 (7חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית.
 (8החיות הביטחון של הרכבת כמפורט )ספח ט' למסמכי החוזה(.
 (9החיות וספות שייתו בשטח ע"י המפקח או גורם מוסמך אחר.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.
ט.

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות ,כגון :שלוט הקשור
לתפקודו של הקבלן ,שלוט גלוי לעיי הציבור עם פרטי מהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות"
לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכאי ,ציוד הרמה ,כלי
עבודה מכאיים וחשמליים ,ציוד מגן אישי ,הגה בפי מקומות וחומרים מסוכמים.
הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת חשמל ,חברת בזק
וכד' .כל ה"ל כלול בשכר המטלה .לא תתקבל כל טעה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהי של אחת
מהרשויות המוסמכות כמפורט.
בהדגשה ובוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לקוט בכל האמצעים המתאימים
ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ,לוודא כי
כללי הבטיחות בעבודה שמרים בקפדות ע"י כלל הקבלים ועובדיהם ,לרבות "הקבלים האחרים",
לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים
מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבוו בלבד.
הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות אשר
קבעו עפ"י כל דין.
הקבלן מחויב לארגן עבודתו עפ"י כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתאי האתר המשתים בכל שלב ושלב
של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות ובטיחות ,כדרש לפי החוק ,לפי
הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.
הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא מקבל אחריות מלאה ,ישירה ובלעדית על שמירת הבטיחות
ולכל זק שייגרם ,אם ייגרם ,לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ
לאתר .הקבלן מצהיר ,בחתימתו על החוזה ,שהוא משחרר את הרכבת ומי מטעמה ,מכל אחריות עבור
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זקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים ,לרכבת ,למפקח ,לאדם כלשהו ולכל צד ג' ,למבה ו/או לעבודה
ושהוא מסיר מראש כל טעה בגין כך כלפי הרכבת וכלפי המפקח.
י .הקבלן יחשב כאחראי הבטיחות הכללי באתר העבודה בו יבוצעו עבודות גם ע"י קבלים אחרים ובעל
תשתיות במשך כל תקופת החוזה וייקח על עצמו את תפקיד "מבצע הבייה" ע"י משלוח הודעה על פעולות
בייה ומיוי מהל עבודה.
יא .במשך זמן ביצוע העבודה הקבלן יהיה האחראי היחידי לבטיחות העובדים במקום ו/או המפקחים ו/או
הבאים לאתר בתוקף תפקידם ו/או צד ג' וכן לרכוש שבסביבה וישא באחריות מלאה בהוצאות הזקים
שיגרמו להם ,ועליו יהיה לקוט בכל האמצעים הדרושים ,וכן קיום כל דרישות הבטיחות המוכתבות
בחוקי העובד ובהלים המקובלים.
יב .הקבלן יוודא הכשרת צופי מסילה שיעברו הדרכה והכשרה ברכבת.
לתשומת לב הקבלן כמות המשגיחים מועדי ומיקום הצבתם יאושר ע"י המפקח וממוה בטיחות מראש
בכתב ,עפ"י תכית העבודה המאושרת אשר יגיש הקבלן.
יג .עלות הכשרת צופי מסילה המבוצעת ע"י רכבת ישראל תחול על הקבלן.
יד .הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,תביות ,מערכות תמוך זמי ,דיפון זמי לחפירות ,דרכי עזר ,מעברים
רגילים ועיליים ,סולמות ומתקים ארעיים אחרים הכל כדרש לביצוע העבודות ,בהתחשב בעומסים
וההטרחות שבהם יתפקדו.
טו .הקבלן יבה מעקות זמיים על המדרוות ובכל מקום שדרש כהגה מפי פילת עובדים וכד' מהמפלס
העליון וכן להתקין רשת למיעת פילת חפצים אל הכביש ו/או השטח מתחת למפלס העבודות.
יש לתחזק את כל אלה במשך כל תקופת הביצוע ,לתקם ,לחדשם או להחליפם  -הכל עפ"י הוראות
הבטיחות שבחוקים ובתקות ובאלה של הרכבת ,המצורפים לתאי החוזה .הקבלן יישא באחריות מלאה
ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה תקלה  -יתקן את הזקים ,הישירים והעקיפים.
טז .כמו כן אחראי הקבלן על תכון וביצוע תמוך ודיפון מבים ומתקים קיימים הסמוכים לחפירותיו ,לרבות
החדרת שיגומים זמיים ,כלוסאות דיפון ,ייצוב מדרוות וכד' ,ככל שיחייבו זאת תאי האתר ,והכול על
חשבוו הבלעדי.
יז .מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את
הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים ששארו באתר כתוצאה מהעבודה.
יח .הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל זק שיגרם לצד שלישי כלשהו ,או לאשיו וציודו הוא כתוצאה
מכשל של המערכות הזמיות ה"ל )אם יהיה( והעובדה שהמפקח אישר מערכות אלה ,לפי ביצוען ,אין
ולא יהיה בה כדי לגרוע מאומה מאחריות זו ,או להטיל על הרכבת/המפקח אחריות כלשהי בעיין זה ,שכן
אישורו הוא עקרוי בלבד לתכון הכללי של מערכות אלה ,ולא לתכון המפורט שלהן או לביצוען.
יט .בהתאם להחלטת המפקח ו/או עפ"י דרישת המשטרה ,יבצע הקבלן את עבודותיו או חלקן בשעות הלילה,
לעבודת לילה יש לקבל אישור המפקח .כל העלויות הכרוכות בעבודת לילה תהייה על חשבון הקבלן.
כ .במידה ולא יתוקן ליקוי בטיחות כלשהו יבוצע התיקון באמצעות קבלן אחר ועל חשבון הקבלן ,כולל
עלויות לוות .בוסף ,מובהר כי הרכבת תקוס את הקבלן על אי מילוי החיות הבטיחות בהתאם לטבלת
קסות של רכבת ישראל שתעודכן מעת לעת ,כפי שמופיעה בספח הבטיחות )ספח ח' למסמכי החוזה(.
כא .תשומת לב הקבלן מופית בין היתר להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל  1970העדכית,
על הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו.
כב .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי
כל חוק או הוראה או לפי ההוג והמקובל .בכל מקרה על הקבלן לעבוד עפ"י התקות והחוקים
המעודכים לתקופת העבודה בפועל .את הסעיפים ה"ל יתן למצוא בחוברת :תקות בושא עבודות ביה
של המוסד לבטיחות ולגהות מעודכן ביותר.
 .318בטיחות בשימוש בכלים מכאיים
מבלי לגרוע מן האמור בספחי החוזה על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:
א .הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי הבטיחות הדרשים לפי החוק
ולפי דרישות הרכבת.
ב .על הקבלן להתקין בכלים המכאיים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום שלגביו לא יוכל
לראות ולהבחין בעשה ובאופן שתאפשרה למפעיל שדה ראיה רחב ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל
המרחב שלפיו ,לצדדיו ומאחוריו.
ג .על הקבלן להגן על כל הרצועות ,השרשראות ,הגלגלים ושאר חלקים מסוכים אחרים באופן שיהיו מוגים
מבחיה בטיחותית.
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ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון היגה כדרש עפ"י חוק ויסיון מתאים בהפעלת הכלי.
בוסף יהיו כל הכלים בעלי אישור בדיקה תקופתית בתוקף כדרש ע"י משרד העבודה.
כל הכלים המכאיים לרבות מכוות קידוח ,עגורים וכו' ,יהיו מצוידים בפס צהוב מהבהב וצופר סיעה
לאחור.
על הקבלן לדאוג שהכלים יעבדו בשיפועים סבירים למיעת התהפכות.
על הקבלן להתקין מעקות זמיים ב מדרוות ובכל מקום שדרש כהגה מפי פילת עובדים וכו' מהמפלס
העליון וכן להתקין רשת למיעת פילת חפצים אל הכביש ו/או השטח מתחת למפלס העבודות.
כל הכלים המכאיים יהיו מצוידים בפס צהוב מהבהב וצופר סיעה לאחור.
על הקבלן להציב צצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.
כל הוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במשך כל זמן הימצאותם באתר.
הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשוה באתר.
הקבלן ידאג להימצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכאיים בכמות המתאימה.
כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקו על ידי הקבלן ועל חשבוו .המפקח באתר רשאי לפסול כל
ציוד שאיו עומד בדרישות הבטיחות ה"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו מהאתר .כל ההוצאות במקרה זה
יחולו על הקבלן בלבד.

 .319בטיחות באש
א .עבודות חמות יבוצעו בהתאם לספח הבטיחות המצורף לחוזה ובהתאם להחיות בטיחות באש של ממוה
הבטיחות מטעם הקבלן.
ב .בעבודות כיסוח עשבייה עם כלים מכאיים יש להחזיק ברשות הצוותים בשטח מטפי כיבוי אש תקיים
ותקפים בכל זמן בהתאם לדרישות החוק.
 .320בטיחות בחומרים כימיים וחומרי הדברה
א .עבודות הכוללות חומרים כימיים מכל סוג שהוא )הדברה ,חיטוי ,דשים( יבוצעו ע"י כוח אדם מורשה
לביצוע עבודות כאלה .יעשה שימוש רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ועפ"י כל כללי הזהירות
המופעים על תווית המוצר ובהמלצת היצרן/יבואן.
ב .עבור מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תחשבה ככלולות
במחירי היחידה השוים שבמחירון.
 .321בטיחות בעבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון
א .על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד
שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגבוה/העליון.
ב .העבודה תבוצע עפ"י התאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל ,כולל תמיכת עמודי חשמל והגה וחפירה עמוקה.
ג .למען הסר ספק ,כל הכרוך בביצוע עבודות מתחת לקוי החשמל והובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על
חשבון הקבלן ולא ישולם בפרד.

 00.57סידורי ביטחון
 .322על הקבלן לדאוג לקבלת אישורים מקצין הביטחון של הרכבת לושא כוח האדם ,בהתאם להלים
הקיימים ברכבת ובהתאם לאמור בספח הביטחון.
 .323אין ולא תהייה לקבלן תביעות כלשהן בהקשר להבטחת סידורי הביטחון .קביעתו של קצין הביטחון של
הרכבת תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא זכות ערעור.
 .324לעיתים יידרש תאום לכיסה לשטח הרכבת מול מוקד הביטחון והבטיחות .על הקבלן לתאם עבודתו ככל
שדרש בהתאם לכך מול הגורמים המוסמכים ברכבת.
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 00.58ציוד לעבודה
 .325הקבלן לא יחל בשום עבודה ,אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר ,בכמות
ובאיכות הדרושים ,לשביעות רצון המפקח.

 00.59רשימת ציוד להזמה ארוכת טווח
 .326במידה ויידרש ,תוך שבועיים ימים מיום מתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימת מוצרים /ציודים או
אביזרים אשר משך יצורם/יבואם/אספקתם או רכישתם ארוך ולכן דרש להיות מבוצע מבעוד מועד.
הרשימה תוגש בצורת טבלה ותכלול את המוצר ,משך האספקה הצפוי ,המועד להתקתו עפ"י לוח
הזמים ומועד הזמתו .רשימה זו איה פותרת את הקבלן מאחריותו להתקה במועד .הקבלן לא יהיה
זכאי לתשלום כלשהו עבור הכת רשימה זו.

 00.60שמירה ו תחזוקת האתר
 .327הקבלן יהיה אחראי לשמירה מכל סוג שהוא על עבודותיו ועל אתר העבודה ביום ובלילה .הקבלן ישמור
על עבודתו במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה הסופית לרכבת.
 .328הקבלן מתחייב לשמירה צמודה על כל מתקי אתר העבודה ,מתקי תאורה באתר העבודה לצורך הגה על
העבודות ,ו/או על המתקים הקיימים באתר לרבות לבטיחות ,לביטחון ולוחיות הציבור בכל שעות
היממה .עלויות השמירה והאבטחה וכל האמור לעיל לא ישולמו בפרד אלא אם יצוין אחרת במטלה.
 .329על הקבלן ועל חשבוו לקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת החומרים והציוד אשר באתר העבודה,
לרבות הצבת שומרים בשעות היום והלילה .לא תוכרה כל תביעות על זקים שייגרמו לקבלן ,לחומרים,
לציוד וכו' עקב גיבות/פריצה/חבלה.

 00.61תאי מזג האוויר
 .330הקבלן יקוט בכל האמצעים לעבודה בתאי מזג אויר כלשהם ,כגון יציקת בטוים בימי שרב ,או עבודה
בימי גשם .עיכובים במהלך הביצוע בגלל תאי מזג אויר ,לרבות גשמים והצפה לא ייחשבו לכוח עליון,
אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך ,ויגדיר את ההפסקה כובעת מכוח עליון.

 00.62ישיבות תאום
 .331במהלך הביצוע תתקיימה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות בתדירות שתקבע על ידי ציג רכבת
ישראל ,בהשתתפות המפקח ,המתכים והמפקח מטעם הרכבת  .במקרה הצורך ישתתפו בוסף גם
ציגים של הרכבת ו/או מתכים ויועצים.
 .332על הקבלן להזמין לישיבות אלה ,לפי הוראת המפקח ,קבלי משה וספקי הציוד ו/או המוצרים ,אשר
לדעתו של המפקח חוצים לתאום פעילויות הייצור ,האספקה והביצוע.
 .333הקבלן ,קבלי המשה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי יהול טכי ומיהלי ,מחויבים
להשתתף בישיבות התאום השוות ,במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי המפקח.

 00.63ביקורת הקבלן
 .334על הקבלן ביקורת סדירה בכל השטחים שבטיפולו ,מטרת הביקורת לוודא כי לא חל שיוי המחייב תיקון
מידי וכן לבצע תיקון זה אם מתחייב ,ללא החיה מיוחדת לכך.
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 .335הרכבת רשאית לזמן איש מקצוע/יועץ מטעמה לבדיקת איכות העבודה ,החומרים ,או בכל ושא שיימצא
לכון .ממצאי היועץ יחייבו את הקבלן.
 .336הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,הטיפול והתחזוקה ברמה מקצועית טובה אשר תיח את דעתו של
המפקח.

 00.64שימוש במתקי וברכוש הרכבת
 .337הקבלן איו רשאי להשתמש לצרכיו בשרותי הרכבת הקיימים באתר והמיועדים לעובדיו כגון מקלחות,
חדרי אוכל או כל מתקן אחר.
 .338הקבלן איו רשאי להשתמש או להיעזר בלי אישור מראש במתקי הרכבת .חל איסור מוחלט להשתמש
בהידרטים ,חיבור חשמל ומתקי גז ללא אישור הרכבת.
 .339העצים בתחום אזורי התחזוקה של הקבלן הם רכוש הרכבת על כל חלקיהם.
 .340הרכבת ראשית לדרוש מהקבלן עבודה באמצעות כלים מכאיים רכבתיים או עבודה משולבת עם כלים
מכאיים רכבתים ,עבודות אלו יתבצעו עפ"י כל כללי הבטיחות של הרכבת כפי שיוגדרו ע"י ממוה
הבטיחות של חטיבת תשתיות.

הצהרת הקבלן
מודגש בזאת כי כל האמור בתאים הכלליים המיוחדים המפורטים בפרק ) (00מוקדמות ובמפרט הטכי המיוחד שלהלן,
לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויים במסמכים ה"ל ושלא מדדו בסעיף פרד במחירון ,כלול במחירי היחידה
שבמחירון ולא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים ה"ל .למען הסר ספק ,ימדדו אך ורק עבודות שלגביהן
מופיע סעיף פרד במחירון.
הקבלן מצהיר בחתימתו כי בידיו הידע והאמצעים לביצוע העבודות ברמה הגבוהה הדרשת וכי מחירי היחידה
במחירון כוללים בין השאר את כל החומרים ועבודות העזר והלוואי הדרשים לשם ביצוע העבודה המתוארת באופן
מושלם ,גם אם לא זכרו במסמך ממסמכי חוזה זה.

___________________________________
חתימת וחותמת הקבלן

__________________
תאריך
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מפרט טכי מיוחד
א .כללי:
 .1מפרט זה מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה.
 .2העבודה בכללותה מתבססת על החיות המפרט הכללי בפרקים  41.5 ,41 ,40ובכלל.
 .3עם זאת ,מפרט זה ,על סעיפיו השוים ,בא בתוספת ,בהדגשה ,בשיוי וכהשלמה לאמור במפרט הכללי ,ולפיכך איו
זהה למפרט הכללי.
 .4הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט הטכי המיוחד שלהלן .לא תתקבלה טעות ,דרישות או תביעות כלשהן
כתוצאה מאי התאמה בין החיות מפרט זה לאמור במפרט הכללי ,והדרישות במפרט זה הן הקובעות.
אולם ,אם וככל שקיימת סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין החיות מפרט מיוחד זה לבין החיות
המפרט הכללי ,חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המפקח לכך לפי ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות
המפקח כיצד להוג.
 .5למען הסר ספק ,כל החיות המפרט הכללי ,תקפות ומהוות חלק בלתי פרד מחוזה זה ,אלא אם אמר אחרת
במפורש במסמך זה ו/או בשאר מסמכי המכרז/חוזה ,או על ידי המפקח.
 .6בכל מקרה ,סדר העדיפויות בין המסמכים לביצוע ולתשלום יקבע עפ"י האמור בסעיף  00.17לפרק  00מוקדמות.
 .7מספור הסעיפים במפרט זה איו חופף בהכרח את מספור הסעיפים במפרט הכללי.
 .8הקבלן ימלא ועל חשבוו בדייקות אחר הוראות כל דין וכן תקות העבודה הממשלתיות ועירויות שקבעו ע"י
השלטוות בקשר לביצוע העבודה ובטיחות בביצוע העבודות.
 .9מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכיות לאופן ביצוע העבודות המפורטות בסעיפי המחירון.
 .10ציוד
כל העבודות יבוצעו באמצעות ציוד מכאי המותאם לשטח ,לאופי העבודה ,דרישות המפקח ולוח הזמים שקבע
לביצוע .הציוד ,הובלתו וכל ההוצאות הלוות הקשורות אליו כללות במחיר היחידה ולא ישולם תשלום וסף.
 .11כוח אדם
כל העבודות יבוצעו ע"י כוח אדם מיומן ,מקצועי ,מוסמך ומורשה )כדרש( לביצוע איכותי ומושלם ,בהתאם לאופי
העבודה ,דרישות המפקח ולוח הזמים שקבע לביצוע ,בהתאם למלוא התחייבויות הקבלן כדרש במסמכי המכרז.
 .12מסירת עבודה/סיור פיקוח/אישור ביצוע לעבודות
 .12.1בסיום כל עבודה יערך סיור מסירת העבודה בוכחות הקבלן/מהל הפרויקט/מהל האזור והמפקח/ציג
הרכבת בסופו יוגש לקבלן ע"י המפקח ,דו"ח המסכם את ממצאי הסיור ,לרבות פירוט ליקויים והשלמות
דרשים.
 .12.2על הקבלן לתקן את הליקויים בפרק זמן כפי שיוגדר בדו"ח .במידה ודרשו תיקוים או השלמות יערך סיור
חוזר לאחר השלמת העבודה ויערך פרוטוקול מסירה חדש.
 .12.3תיקון הליקויים יהווה תאי בסיסי לאישור ותשלום החשבון וסיום העבודה ייחשב רק לאחר שבפרוטוקול
קבלת העבודה ירשם ע"י ציג הרכבת שאין הערות לעבודת הקבלן והעבודה בוצעה לשביעות רצון הרכבת.
 .12.4מודגש בזאת כי במידה ולא יתקן הקבלן את הליקויים כדרש בדו"ח ,תשלום החשבון יעוכב עד השלמת
תיקון הליקויים .כמו כן ,רשאית הרכבת לכות מחשבון הקבלן את סכומי הפיצויים המוסכמים וסכומי
ההפסדים והזקים שייגרמו לה ,בהתאם לתאי החוזה.
 .12.5הקבלן/מהל הפרויקט/מהל האזור חייב לוודא את ביצוע העבודה והשלמתה טרם הזמת המפקח לאישור
העבודה בשטח .מודגש בזאת כי במידה ותאם הקבלן או מי מטעמו סיור פיקוח/מסירה/אישור ביצוע
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לעבודות שלא בוצעו או לא הושלמו במלואן ,בהתאם להגדרת שלב הביצוע )קריאת "שווא"( ,הקבלן ישא
בעלות שעות עבודת המפקח.
 .12.6הקבלן או מי מטעמו חייב להיות וכח בכל סיור פיקוח אליו יזומן ע"י הרכבת .התועה בשטח בעת הסיור
היה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4x4וכל דבר וסף החוץ לקיום הסיור.
 .12.7המפקח או ציג הרכבת מטעמו רשאי לבצע סיור מקטר או מקרוית רכבת בוכחות הקבלן או מי מטעמו
לצורך מתן מטלות ,בקרה ואישור חשבוות.

ב .תאור העבודה:
 .1הקבלן יפעל במסגרת התקשרות זו לביצוע תחזוקה של סביבת המסילה באזור בצפון באופים הבאים:
 1.1תחזוקה חודשית כוללת )פאושלית חודשית( בסביבת מסילה )לרבות :קטעי מסילה ,מתחמים ותחות ,שטחי
שיקום ופי ,הדברת צמחיה בלתי רצויה באמצעות קרוית ריסוס רכבתית(.
 1.2עבודות תחזוקה חד-פעמיות ,אשר אין כלולות במסגרת עבודות התחזוקה החודשית כוללת ,ככל שתידרשה
ע"י הרכבת ובהתאם לסעיפי המחירון ,כגון:
 1.2.1תחזוקה ,טיפול וגיזום עצים.
 1.2.2כריתת עצים מסוכים או שיש בהם פוטציאל לסיכון הרכבת.
 1.2.3עקירה ו/או גרדום של גדמי עצים.
 1.2.4ריסוק גזם וחיפוי.
 1.2.5טיפול בעשבייה.
 1.2.6טיפול בצמחים "פולשים" ,כולל הדברה מלאה.
 1.2.7יקיון השטח ממפגעים.
 1.2.8פיוי פסולת ,לרבות :פסולת ביין ,פסולת קלה ,גזם ,מפגעים ,פגרים וכד'.
 1.2.9עבודות תחזוקה של תעלות יקוז.
 1.2.10עבודות תחזוקה ויקוי של מעבירי מים.
 1.2.11עבודות פיתוח ו/או ביה ככל שיידרשו.
 1.2.12עבודת כוח אדם ,כלים וציוד ברג'י.
 1.2.13קריאות חרום.
 1.2.14עבודות במתחמים ותחות רכבת.
 1.2.15כל עבודה אשר תידרש לצורך תחזוקה אותה ומיעת מפגעים לתועת הרכבת ולסביבתה.
 .2הרכבת רשאית להפעיל את הקבלן בכל אחד מסעיפי המחירון )ספח  B2לחוזה( המהווה חלק בלתי פרד מחוזה זה.
 .3התמורה בגין ביצוע עבודות התחזוקה החודשית הכוללת ובגין ביצוע העבודות השוות ,כאמור לעיל ,תשולם לקבלן
בהתאם לסעיפי המחירון הרלווטיים.
 .4כל העבודות יבוצעו בהתאם להוראת ביצוע/מטלה )קריאות חרום ,קריאות דחופות וקריאות רגילות ,כהגדרתן
בפרק המוקדמות לעיל( שתימסר לקבלן מעת לעת ע"י ציג אגף מסילה וסביבה ברכבת ,הכל בהתאם לסעיפי
המחירון.
 .5ככלל ,יובהר ויודגש כי אין הרכבת מתחייבת להזמין עבודות תחזוקה חד-פעמיות וכוללות בהיקף כלשהו מהקבלן,
וכן כי היקף העבודות שיוזמו ,באם יוזמו ,יהיה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
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ג .הגדרת אזור העבודה:
 .1העבודה תבוצע בסביבת מסילות הרכבת באזור הצפון ,בגבולות המפורטים להלן:
בצפון :תחת הרייה.
במזרח :מסילת השרון וראש העין עד תעופה דרום ק"מ מסילה ) 106.600לוד(.
בדרום :עד תחת ת"א הגה ,ק"מ מסילה .97.100
 .2האזור כולל בתוכו את כל קווי הרכבת ,המתחמים ,תחות הוסעים ,תחות תפעוליות ,מתקי שו"ב )שליטה
ובקרה( ,מפגשי רכבת ,מסילות ,שלוחות וכל שטח אשר באחריות הרכבת ,כולל קווים ומתקים אשר בבייה או
בתכון ויועברו לתחזוקה בעתיד.
 .3מודגש בזאת כי למרות האמור לעיל ,הרכבת רשאית להפעיל את הקבלן בכל שטח רכבתי אחר בו יידרש טיפול
במסגרת החוזה ,גם אם הוא חורג מגבולות אלה.

ד .מפרט טכי לסעיפי המחירון:
 .1המחירון חלק לשלושה פרקים כמפורט:
פרק  - 1עבודות תחזוקה חודשית כוללת;
פרק  - 2עבודות תחזוקה שוות;
פרק  - 3עבודות רג'י;
 .2להלן תאור מקיף לתכולת העבודה הדרשת בכל סעיף מסעיפי המחירון המצ"ב כספח  B2לחוזה:
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פרק  - 1עבודות תחזוקה חודשית כוללת
תת פרק  - 1.1עבודות תחזוקה חודשית כוללת בסביבת המסילה
 .1כללי
 .1.1הקבלן יבצע תחזוקה חודשית הכוללת את כלל העבודות המפורטות במפרט זה ,חלקן מתמשכות וחלקן
עבודות חד-פעמיות ,כולן מבוצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן .עבודות אלו יבוצעו ככל שדרש על
מת לתחזק את השטח במצב הטוב ביותר.
 .1.2עם קבלת הוראת ביצוע/מטלה לתחזוקה כוללת ,ייערך סיור ראשוי בשטח המיועד להימסר לקבלן לאחריותו,
בהשתתפות ציגי הקבלן והמפקח למסירת השטח לאחריות הקבלן .בוסף ,הרכבת תמסור לקבלן את המידע
אשר בעזרתו יוכל הקבלן להבין ולסמן את גבולות שטחי התחזוקה.
 .1.3לאחר שהבין הקבלן את גבולות השטח ,כפי שמסרו לו ע"י הרכבת ,כאמור לעיל ,באחריות הקבלן להגיש
לאישור הרכבת ,תוך  30יום מקבלת הוראת ביצוע/מטלה ,תכית עבודה שתית/חודשית מפורטת לפי תכולת
העבודות ביחס לסעיף זה .תכית העבודה תיערך על בסיס פורמט קבוע שיימסר לקבלן ע"י הרכבת.
תכית העבודה תכלול פרוט לוח הזמים לביצוע עבודות כגון :כיסוח עשבייה ,גיזום עצים ,כריתת עצים,
תחזוקת תעלות יקוז ומעבירי מים וכד'.
מודגש בזאת כי תכית העבודה השתית אותה יערוך ויגיש הקבלן לאישור המפקח ,תגדיר את שגרת הביצוע
היזומה של הקבלן במסגרת התחזוקה החודשית הכוללת ותפרט:
 .1.3.1תכית כוח אדם אשר ישמשו אותו בביצוע.
 .1.3.2תכית ציוד וכלים אשר ישמשו אותו בביצוע.
 .1.3.3תכית עבודה בתפיסות קטע.
 .1.3.4תכית בטיחות.
 .1.3.5כל מידע הדרש בוסף לצורך ביצוע עבודה זו.
מודגש בזאת כי אין בתכית זו כדי לגרוע מכל מחויבויותיו של הקבלן לתחזוקת השטח בכל עת ולביצוע כל
עבודה ,אף אם לא צויה מפורשות בתכית העבודה ו/או עפ"י דרישת המפקח.
התכית תוגש לאישור המפקח .למפקח שמורה הזכות לשות תכית זאת בהתאם לדרישותיו ובהתאם לצרכי
הרכבת.
מרגע שאישר המפקח את תכית העבודה ,על הקבלן להיערך ולהתחיל בביצוע העבודה בתוך  72שעות ,כדרש
לביצוע קריאה רגילה ,כמוגדר במסמכי המכרז.
באחריות הקבלן לעדכן את תכית העבודה אחת לחודש .במידה וחלו בתכית שיויים מכל סיבה שהיא,
לרבות :תוספת/גריעת שטחי תחזוקה ,אילוצים כלשהם וכד' .על הקבלן להעביר עותק מהתכית המעודכת
לידי המפקח.
 .1.4על הקבלן להכיר את תאי העבודה בטרם יחל בעבודה ,לרבות :אופי העבודה ,מרחקי עבודה מהמסילות,
דרכי גישה ,קירבה לכבישים ראשיים ,שטחים כלואים ,מצב הצמחיה הקיימת ,מעבירי מים ,תעלות יקוז,
סוללות ומדרוות ,עצים וצמחים "פולשים" ,בטיחות ,תקשורת ,עצים מסוכים ,עבודה בסביבה מחושמלת
)לאחר פרויקט חשמול הרכבת ,כמפורט בפרק  00מוקדמות( וכו'.
 .1.5לצורך בקרה עתידית ,לפי תחילת עבודתו ,יתעד הקבלן באמצעות מצלמה דיגיטאלית:
 .1.5.1את המצב הקיים בשטחי העבודה שמסרו לו לתחזוקה.
 .1.5.2אירועים/מפגעים חריגים בשטח ,כגון :ערימות גזם ו/או ערמות פסולת הקיימות בשטח טרם כיסתו
לעבודה ,ליקויים בתשתיות אשר יש לתקן וכד'.
 .1.5.3כל עבודה שהטיל המפקח על הקבלן לבצע ,שאיה כלולה בתכולת סעיף זה )תחזוקה חודשית כוללת(,
אשר התמורה בגיה תיתן בהתאם לסעיפי המחירון השוים .העתק מקבצי הצילום יוגש למפקח )ע"ג
מדיה דיגיטאלית(.
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 .1.6למען הסר ספק ,יודגש בזאת כי הרכבת לא תקבל כל טעה בגין מפגעים וליקויים אשר דרוש תשלום וסף
עבור תיקום ,במידה ואלו לא תועדו ע"י הקבלן ,כדרש לעיל.
 .1.7למען הסר ספק ,צילום השטח כאמור לעיל ,יהיה כלול במחיר היחידה ולא יהווה עילה לתשלום כל תוספת
בגין ושא זה.
 .1.8במידה ויאותרו במהלך  30י"ע הראשוים ממתן המטלה ערמות פסולת/גזם בשטח )לרבות :אשפה ,גדרות
ישות ,עודפי חצץ ,פסולת ביין ,חומרי מסילה ,גזם וכו'( והקבלן יתריע על כך ,פיוין יבוצע בתאום ובאישור
המפקח .התשלום בעבור פעולה זו יהיה בהתאם לסעיף הרלווטי כקוב במחירון )ספח  B2לחוזה( ובכפוף
לתיעוד ולמטלה שיקבל הקבלן לצורך ביצוע עבודה זו.
 .1.9באחריות הקבלן להביא את כל שטח קטעי התחזוקה שיימסרו לו לעבודת תחזוקה חודשית כוללת ,למצב
תחזוקה אות ,בהתאם לדרישות המופיעות להלן ברצועות השוות ,תוך  60יום מיום קבלת המטלה וללא
קשר למצב השטח בעת קבלתו ,בכלל זה:
 .1.9.1טיפול בכל העצים בשטח התחזוקה בהתאם "סקר בטיחות עצים ברכבת ישראל" )ראה ספח  1למפרט
הטכי המיוחד(.
 .1.9.2טיפול בכל הצמחיה הפולשת בשטח התחזוקה.
 .1.9.3טיפול בכל הצמחיה העשבוית בשטח התחזוקה ,כולל כיסוח/קציר לגובה  20ס"מ.
 .1.9.4יקיון פסולת מכל סוג ומכל מקור )עבור פיוי הפסולת ישולם בפרד(.
 .1.9.5יקוי והסדרה של תעלות ומעבירי מים ,לרבות מתקי כיסה ויציאה.
 .1.9.6יקוי כל גדרות הרכבת מצמחיה במרחק  3מ' מכל צד של הגדר.
 .1.9.7ריסוס סביב מתקי תקשורת המצאים בתחום שטחי התחזוקה ברדיוס  3מטר מחוץ לגבולות המתקן.
 .1.9.8כל עבודה וספת הדרשת כאמור בפירוט הדרישות המופיעות להלן ברצועות השוות ,אף אם לא
דרשה כאן מפורשות.
 .1.9.9ביצוע כל מטלה וספת בשטח התחזוקה אשר מסרה לקבלן ע"י הרכבת ,כמפורט לעיל .למען הסר
ספק ,הקבלן חייב לסיים את ביצוען של כל המטלות הוספות אשר מסרו לו ע"י הרכבת ,בתוך פרק
הזמן לביצוע סעיף זה.
מודגש בזאת כי החרגת מועד הסיום של מטלות מסוימות מעבר ל 60 -יום שיתו לקבלן להבאת שטחי
התחזוקה למצב אות ,מכל סיבה שהיא כגון :אי יכולת לבצע ,עוה לא מתאימה וכד' ,תעשה באישור
המפקח.
למען הסר ספק ,יובהר בזאת כי הבאת שטח קטעי התחזוקה למצב אות ,כאמור בסעיף זה ,כלולה במחיר
היחידה ולא תשולם על כך לקבלן כל תמורה וספת.

 .2הגדרת הגבולות בקטעי תחזוקה חודשית כוללת בסביבת המסילה
.2.1

שטחי תחזוקה שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת ימדדו לפי ק"מ אורך מסילה.

.2.2

על הקבלן לתחזק שטחים אלה בהתאם לגבולות שיימסרו לו )אים בהכרח גבולות המקרקעין של הרכבת(,
אלא אם אמר אחרת ע"י המפקח.

 .2.3אורך הקטע לתחזוקה:
אורך הקטע בסביבת המסילה יימדד בק"מ מסילה )לפי שילוט הרכבת " -הקטומטר"( .גבול תחילת הקטע
וסיומו ייקבעו ע"י המפקח.
 .2.4רוחב הקטע לתחזוקה:
 .2.4.1רוחב הקטע שייכלל במסגרת התחזוקה הכוללת יוגדר לפי הרחב מבין שתי האפשרויות שלהלן:
•  15מ' מציר המסילה החיצוית לכל צד.
• הגבול הסטטוטורי של שטח הרכבת בתוספת  3מ' )מחוץ לשטחים אלה(.
 .2.4.2יודגש כי רוחב רצועת התחזוקה משתה לאורך המסילות.
 .2.4.3רוחב השטח כולל את כל שטח המסילות ואת השטחים הכלואים בין המסילות.
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 .2.4.4במקומות בהם רוחב גבול מקרקעין הרכבת קטן מ 15 -מטר מציר המסילה ,יבצע הקבלן את
התחזוקה עד למרחק  15מטר מציר המסילה ,בהתאם לדרישות התחזוקה ברצועות השוות.
 .2.4.5במקומות בהם לא יתן לבצע עבודות מחוץ לגבולות מקרקעין הרכבת )לדוגמא :כבישים ,דרכים,
מבים וכו'( העבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן ייקבעו ע"י המפקח.
.2.5

גבולות הביצוע בכל הוגע למתחמים ולתחות בתחזוקה לפי דום ,ייקבעו עפ"י ק"מ כיסה וק"מ יציאה,
כפי שמפורט בתת פרק  1.4להלן ,או כפי שיימסר לקבלן ע"י המפקח.

.2.6

בחלק מהמתחמים והתחות ,כפי שייקבע ע"י הרכבת ובהתאם לצרכיה ,תבוצע תחזוקה כמפורט בתת פרק
.1.4

.2.7

מודגש בזאת כי שטחי המתחמים והתחות שימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת בתחזוקה לפי דום,
יוחרגו מקטעי התחזוקה החודשית בסביבת המסילה ,ולא ייתן כפל תשלום.

.2.8

מודגש בזאת כי כל המידע המצורף למכרז היו המידע המצוי בידי רכבת ישראל כון למועד עריכת המכרז.

.2.9

גבולות השטחים שיועברו לקבלן לתחזוקה במסגרת סביבת המסילה יוגדרו לקבלן ע"י המפקח במועד
חתימת החוזה .הרכבת תמסור לקבלן את המידע אשר בעזרתו יוכל הקבלן להבין ולסמן את גבולות שטחי
התחזוקה.
הקבלן הזוכה יקבל מהרכבת את המידע הרלבטי הוגע לגבולות הביצוע של שטחי התחזוקה על בסיס ממ"ג
)מערכת מידע גאוגרפי .(GIS -

 .2.10יובהר בזאת כי הגבולות המופיעים על גבי מפות הממ"ג ,הים הגבולות אשר בכוות הרכבת למסור לקבלן
לתחזוקה כוללת .יחד עם זאת ,במקומות רבים לאורך המסילות קיימים גדרות ו/או קירות אקוסטיים,
מבים הדסיים וכד' ,אשר וספו עם השים ואים מופיעים במפות .על כן ,ייתכן כי הגבולות כמו גם גודל
השטחים לתחזוקה כוללת ,עלולים להיות קטים או גדולים יותר מכפי שמסומן במפות והגבולות הסופיים
לתחזוקה ייקבעו ע"י המפקח בסיור .כמו כן ,רוחב השטח עלול להשתות כתוצאה מהפקעות וסיבות
אחרות .הגדלה/הקטת רוחב הרצועה לא יהווה עילה לשיוי בתמורה אשר יחושב לפי ק"מ אורך מסילה
כאמור לעיל ולהלן.

.3

כ"א ,רכבים ,כלים הנדסיים וציוד מינימאלי נדרש ברשות הקבלן לביצוע עבודות
תחזוקה חודשית כוללת
 .3.1מהלי אזורים:
 .3.1.1הקבלן ימה ציגים מטעמו אשר ישמשו כמהלי אזור ויהיו אחראים כל אחד לאזור אחר לפי חלוקה
גיאוגרפית הטעוה את אישור המפקח.
 .3.1.2אורך הקטע שיימסר למהל אזור לאחריותו לא יגדל מ 100-ק"מ מסילה ,כולל תחות ומתחמים
בתחום האזור.
 .3.1.3כל מהל אזור יפעל בתחום הגיאוגרפי שהוגדר לו בלבד ויהיה אחראי ישיר על ביצוע כל דרישות
התחזוקה החודשית הכוללת כאמור לעיל ולהלן.
 .3.1.4מהלי האזורים יהיו וכחים בקביעות בשטח העבודה ויהיו אחראים לביצוע תקין של העבודות,
לבטיחות העובדים ובכלל.
 .3.1.5מודגש בזאת כי מהלי האזורים לא יועסקו ע"י הקבלן בעבודות אחרות מלבד עבודות שוא חוזה זה
מול הרכבת.
 .3.1.6כל שיוי בגבולות האחריות בין מהלי האזורים יבוצע באישור מהל הפרויקט בלבד .מהל הפרויקט
רשאי לשות את גבולות האחריות בין מהלי האזורים עפ"י שיקול דעתו בכל זמן ,הודעה על שיוי
תימסר למפקח מראש.
 .3.1.7מהל האזור מטעם הקבלן מחויב להצטייד בטלפון ייד ולהיות זמין דרך מכשיר זה לדוא"ל ,הודעות
סמס והודעות ווטצאפ ,לקיום קשר רציף עם המפקח ומוקד בקרת תשתיות של רכבת ישראל .מהל
האזור יהיה זמין  24/7כל השה.
 .3.1.8קריאות לטיפול ממוקד בקרת תשתיות )מב"ת( של הרכבת ישלחו למהל האזור לצורך טיפול.
 .3.1.9אחריות מהלי האזורים:
א .מהל אזור יהיה האחראי מטעם הקבלן על עמידה בלו"ז ובאיכות הביצוע בתחום השטח
שבאחריותו בכל סוגי העבודות הדרשות במסגרת התחזוקה הכוללת בסביבת המסילה,
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ב.
ג.
ד.
ה.
.3.2

מתחמים ותחות ,לרבות טיפול במערכות היקוז ,טיפול בצמחיה וכריתת עצים ,פיוי פסולת,
ריסוס עשבייה ,כיסוח עשבייה טיפול בקריאות חירום ,יהול צוותי כוות של הקבלן וכל עבודה
וספת שתידרש על ידי המפקח.
מהל האזור יהיה אחראי להטמעה ויישום והלי בטיחות ,תקשורת וביטחון בזמן העבודות.
מהל האזור יהיה אחראי לתאום משגיחי בטיחות ותקשורת לעבודות בשטחי אחריותו.
מהל האזור יהיה אחראי על תאום העבודות מול גורמי חוץ כגון :רשויות ,רט"ג ,קק"ל וכדומה
בכל האמור לעבודות בשטח אחריותו.
ציוד חובה למהל אזור :רכב שטח  ,4×4טלפון ייד )לקשר בדוא"ל ,סמס ,וואטצפ( ומאזת.

צוותי תחזוקה שוטפת:
 .3.2.1כללי:
א .הקבלן ימה תחת כל מהל אזור  2צוותי תחזוקה שוטפת לכל הפחות.
ב .הצוות יסייר ויבצע עבודות במהלך כל החודש בשטחים המוגדרים לתחזוקה חודשית כוללת
בתחום האחריות של מהל האזור האחראי בלבד.
ג .העבודה כוללת את כל העבודות הדרשות לתחזוקה חודשית כוללת של סביבת המסילה כמפורט
בתת פרק  1.1וכל עבודה וספת אשר תידרש על ידי המפקח.
ד .הצוותים יתחזקו את השטחים בהתאם לחלוקה גיאוגרפית ביהם .מהל האזור רשאי להגדיר
גבולות גזרה בין צוותי התחזוקה לפי שיקול דעתו.
ה .לתשומת לב הקבלן יודגש כי כמות הצוותים שהוגדרה לעיל היה כמות מיימאלית .על הקבלן
להחזיק צוותי תחזוקה בכל כמות שתידרש לביצוע כלל העבודות הדרשות בסביבת המסילה ככל
שיידרשו.
ו .מודגש בזאת כי לצורך תחזוקת חודשית כוללת בתחות ומתחמים ,שהים בתחזוקה לפי דום,
יפעיל הקבלן צוות תחזוקה ייעודי וסף על צוותי התחזוקה של סביבת המסילה .צוות זה יהיה
כפוף למהלי האזורים ויבצע את העבודות כמפורט בתת פרק .1.4
 .3.2.2כוח אדם ,ציוד וחומרים אשר חובה שימצאו ברשות כל אחד מצוותי התחזוקה בכל זמן תון:
מרגע קבלת המטלה לתחזוקה חודשית כוללת בסביבת המסילה ,על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת
המטלה כוח אדם ,ציוד ,רכבים וכלים מכאיים ,בהם מחויב להצטייד כל אחד מצוותי העבודה,
כמיימום לצורך ביצוע העבודות:
א .ראש צוות קבוע  3 +עובדים בכל יום עבודה.
ב .רכב  + 4×4גרר ,כולל מערכת איתורן ופס מהבהב מסתובב "צ'קלקה" ,הרכב לא יהיה בן יותר
מ 4 -שים לאורך כל חיי החוזה.
ג 30 .מ"א גדר זמית אוסטרלית וכל הדרוש להתקה מידית :הלמיה ,בז"טים ,חוטי קשירה וכד'.
ד 3 .חרמשים מכאיים לכיסוח עשבייה.
ה 2 .מסורים מכאיים לכריתה וגיזום עצים.
ו 3 .מרססי גב  15ליטר.
ז .מיכל ריסוס של מיימום  250ליטר  +משאבה ) 40 barו 25-35 -ל'/ד'( וצרת באורך מיימאלי
של  50מטר.
ח 3 .רצועת תקיות לגרירה/הרמה של משקל מיימום של  5טון ובאורך של  6מטר כל אחת.
ט .כלי חפירה ידיים.
י .כלי גיזום ידיים לצמחיה  +מוט טלסקופי באורך  3מטר לפחות.
יא .שקים לאיסוף פסולת.
יב .סולם תקי לגובה  5מטר לפחות.
יג .גראטור.
יד .משאבת סיקה " + 2צרת ומחברים לפריסה באורך  100מטר לפחות.
טו .ציוד לפתיחה וסגירת גדרות רשת מרותכת ,לרבות חבקים וקליפסים תקיים.
טז .ציוד לפתיחת שוחות מסוגים שוים.
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יז.

יח.
יט.
כ.

ציוד בטיחות אישי לכל עובד ,לרבות :לבוש מלא ואפוד זוהר ,כפפות ,משקפי מגן ,אוזיות/אטמי
אוזיים ,קסדה ,עלי בטיחות וכל שאר הציוד הדרוש לביצוע עבודות בצורה בטוחה ותקיה עפ"י
חוק ועפ"י החיות יח' הבטיחות של הרכבת.
ציוד בטיחות כללי ,לרבות :מטף כיבוי  6קילו ,קווסים וכל שאר הציוד הדרוש לביצוע עבודות
בצורה בטוחה ותקיה עפ"י חוק ועפ"י החיות יח' הבטיחות של הרכבת.
 2שלטים )מגט( מכל צד של רכב הסיור עם הלוגו" :בשירות רכבת ישראל" לצורך זיהויו.
כל ציוד ו/או חומר וסף הדרש לצורך ביצוע העבודות השוות.

 .3.2.3הצוות יעבוד לפחות  24ימים בחודש )כאשר הפוגה בין י"ע לי"ע לא תארך יותר מיומיים רצופים(.
 .3.2.4בכל יום יעבוד הצוות לפחות  8שעות עבודה.
 .3.2.5הצוות יעבוד גם בשעות חריגות ,לילות ושבתות עפ"י הצורך.
 .3.2.6הצוות יהיה זמין  24/7לקריאות חירום ,הגעה לטיפול בקריאת חירום לא תעלה על  3שעות.
 .3.2.7בהתאם לאמור בסעיף  00.07לפרק המוקדמות ,ייתכן כי צוותי התחזוקה השוטפת יידרשו לעמוד
בכוות בשטח העבודה .כוות הצוותים במסגרת שעות העבודה השגרתיות ,תעשה ע"ח הקבלן
ותהיה כלולה במחיר היחידה של סעיפי תחזוקה חודשית כוללת .בגין שעות כוות שהין מעבר
לשעות העבודה השגרתיות ,יהא זכאי הקבלן לתמורה עפ"י סעיפי המחירון .מיין השעות לתשלום
יחושב בכפוף לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת ציג הרכבת.
 .3.2.8כ"א וציוד לעבודות ייעודיות של כיסוח עשבייה להקטת זקי שריפות:
החל מ 1 -לאפריל בכל שה ועד ה 1 -ביוי ,לצורך עבודות כיסוח העשבייה להקטת זקי שריפות בכל
שטחי הרכבת שמסרו לתחזוקה חודשית כוללת ,יחזיק הקבלן בקביעות עד סיום העבודות כ"א אדם
וכלים מכאיים אשר יבטיחו סיום עבודות הכיסוח בכל שטח הרכבת שמסר לתחזוקה תוך  60יום.
לצורך ביצוע עבודה זו על הקבלן להחזיק מכסחות זרוע צידיות באורך מיימאלי של  9מטר בכמות
מספקת.
לאחר סיום כיסוח השטח תוך  60יום ,ימשיך הקבלן בכיסוח עשבייה ,כך שבכל שלב בתקופה שבין ה-
 1ליוי עד ל 1 -לובמבר לא יעלה גובה העשבייה בכל שטחי הרכבת על  20ס"מ.
 .3.2.9כ"א וציוד לביצוע עבודות תחזוקת תעלות יקוז ומעבירי מים:
בכל שה במהלך תקופת המטלה החל מ 1 -ליוי ועד ה 1 -לאוקטובר יבצע הקבלן הכות לכל מערכות
היקוז בשטח שמסר לתחזוקה כוללת .על הקבלן להחזיק כלים מכאיים וכ"א אשר יבטיחו סיום
עבודות הכת מערכת היקוז לחורף עד ה 1 -לאוקטובר בכל שה.
לאחר סיום תקופת הכת מערכות היקוז ,ימשיך הקבלן בתחזוקה שוטפת למערכות היקוז כך שבכל
שלב עד לסיום עות הגשמים תתאפשר זרימה רציפה של יקוז במערכות השוות.
 .3.2.10תוספת של כ"א ,רכבים ,כלים הדסיים וציוד במקרה של הוספת קווי רכבת לתחזוקה כוללת:
במקרה של הוספת שטחים )ק"מ מסילה( לתחזוקה חודשית כוללת יחויב הקבלן להחזיק צוותי
תחזוקה וספים בהתאם לפירוט הבא:
א .במידה ויימסרו לקבלן שטחי תחזוקה וספים בסביבת המסילה ,שאורכם עולה על  50ק"מ
מסילה ,יחויב הקבלן בתוספת של מהל אזור ושי צוותי תחזוקה וספים.
ב .בוסף ,חייב הקבלן להיערך לביצוע כל הדרש לעמידה בדרישות החוזה בכל תוספת אשר
תתבקש ע"י הרכבת בק"מ מסילה ,תחות ומתחמים.
ג .בכל תוספת של מסילות לתחזוקה ,החלוקה גיאוגרפית לאזורים תבוצע מחדש לפי סדרי
העדיפויות והצרכים שתקבע הרכבת.
 .3.3בקרה ופיקוח:
 .3.3.1הקבלן יתקין מערכת איתורן ע"ג הרכבים של צוותי התחזוקה .מערכת זו תשדר באופן רציף למחשב
המפקח ובהתאם לדרישתו לכל התקופה בה יופעל הקבלן בהתאם לסעיף זה ,זאת על מת לאפשר
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בקרה ויטור אחר פעילות הצוותים באופן שוטף .התקת התכה/רישיון למחשב המפקח כלולה
במחיר היחידה ולא ישולם עליה בפרד .מודגש כי הגישה לאיתורן תהיה זמיה למפקח ולמהל האזור
מטעם הקבלן גם בטלפון הייד.
 .3.3.2הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפקח על הקבלן ולערוך סיורים ובקרה לבדיקת ציודו ועבודתו בכל
עת.
 .3.3.3הקבלן יהל יומי עבודה יומיים בהם יקפיד לרשום בכל יום עבודה את מצבת כ"א ,כלים ,אתרי
העבודה ,סוג העבודה שבוצעה ,מזג אוויר ,הוראות שהתקבלו מעת לעת ע"י המפקח וכל מידע וסף
אותו ידרוש המפקח לציין ביומן העבודה.
 .3.3.4לבקשת המפקח יוגשו יומי העבודה סרוקים בדוא"ל חתומים ע"י מהלי האזורים.
 .3.3.5מהלי האזורים וצוותי התחזוקה הקבועים לא יבצעו עבודה אחרת ,מלבד הכלול בסעיפי התחזוקה
החודשית הכוללת ,ללא אישור המפקח .מודגש בזאת כי לצורף ביצוע מטלות וספות יעמיד הקבלן
כוח אדם וסף עפ"י הצורך.

.4

תאור העבודה הנדרשת בקטעי התחזוקה בחלוקה לרצועות האורך השונות
שטח הרכבת מחולק רוחבית לרצועות אורך .בכל רצועה קיימות דרישות תחזוקה הוגעות לרצועה ,כמפורט להלן:

 .4.1חלוקת שטחי הרכבת לרצועות אורך

אזור

שם
הרצועה

A

רצועת
מסדרון
הרכבת

B

רצועת
מעבר

C

רצועה
חיצונית

אפיון הרצועה
הרצועה "הסטרילית" של
תחום המסילה ,אשר אמורה
להוות תחום בטוח לתנועת
הרכבות.
סביבה זאת תהייה נקייה
לחלוטין מכל גורם ,לרבות:
עשבייה ,צמחיה מכל סוג
שהוא ,עצים ,ענפים ופסולת
מכל סוג שהוא
אזור ביניים עם צמחיה של
עשבוניים ובני-שיח בלבד,
אשר אמור ליצור חיץ צמחי
שיגן על אזור המסילות מפני
כניסה של צמחים "פולשים"
וצמחים מעוצים לרצועה
הסטרילית )אזור  (Aולמניעת
שריפות
אזור שבין הגדר או הגבול
החיצוני שהוגדר לתחזוקה,
לבין רצועת המעבר ,שרוחבו
משתנה ממטרים בודדים ועד
עשרות מטרים.
אזור זה מכיל את כל קבוצות
הצומח )עצים ,שיחים,
עשבוניים וכו'(

ממדי הרצועה

רוחב
הרצועה
)מ'(

מסילה הנמצאת על סוללה:
 5מטר לכל צד מציר המסילה.
מסילה הנמצאת בחפירה ובמישור:
 6מטר לכל צד מציר המסילה.
בשתי מסילות או יותר -כל השטח
הכלוא בין המסילות ועד ל 5-מ' כלפי
חוץ מציר מסילה לכל צד.
כולל את השטח הכלוא בין המסילות וכן
את השטח בין שני פסי הפלדה )עליהם
נעה הרכבת(

רוחב
הרצועה
משתנה
בהתאם
למס'
המסילות

רצועה שרוחבה בין רצועת מסדרון
הרכבת לרצועה החיצונית )מכל צד(

אזור שבין רצועת המעבר לבין גדר
הרכבת  3 +מ' או הגבול החיצוני
הסטטוטורי של שטח הרכבת  3 +מ'
)הרחב מבניהם( ,שרוחבו משתנה
ממטרים בודדים ועד עשרות מטרים
)מכל צד( .ראה גבולות עבודה בהמשך

3/4

משתנה

מרחק
מציר
המסילה
)מ'(

5/6

5/6-9

 -9עד
הגדר/גבול
השטח 3 +
מטר

הערה:
למען הסר ספק ,בכל שלושת האזורים המפורטים בטבלה שלעיל ,המושג "רצועה" מתייחס למימד הרוחב
ולמימד הגובה ,כאשר מימד הרוחב מוגדר ומוגבל ומימד הגובה איו מוגבל )מהקרקע ועד בכלל(.
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 .4.2דגשים לתחזוקת רצועת מסדרון הרכבת – אזור A
רצועת מסדרון הרכבת היה רצועה סטרילית ותהיה קייה לחלוטין מכל גורם במשך כל השה.
תאור העבודה:
א .לא תצמח צמחיה מכל סוג שהוא ,לרבות :עשבויים ,שיחים ,צמחיה פולשת ,עצים ועפי עצים לכל
הגובה )כאלה החודרים לשטח הרצועה מהרצועות הסמוכות(.
ב .לא תימצא פסולת מכל סוג שהוא ,לרבות :גדרות ישות/זמיות ,עודפי חצץ ,פסולת ביין ,חומרי
מסילה וכו'.
ג .תעלות היקוז לרבות תעלות מלביות מבטון ,מובלי מים אורכיים ,יקוז בציורות שרשוריים וכל
מערכת יקוז אחרת יהיו קיות ומוסדרת בכל עת במהלך השה.
ד .מעבירי מים יהיו פתוחים למעבר מים בכל עת לרבות מתקי כיסה ויציאה.
ה .לתשומת לב הקבלן יש להדגיש כי במידה ורצועה זו מתוחזקת בריסוס להדברת עשבים ע"י גורם קבלי
אחר ,האחריות על התחזוקה ברצועה זו ושמירה על יקיוה בהתאם לצורך חלה על הקבלן.

 .4.3דגשים לתחזוקת רצועת מעבר – אזור B
רצועת המעבר היה אזור בייים בו יש לשמר צמחיה של עשבויים ובי שיח בלבד.
תאור העבודה:
א .הקבלן יטפל בשטח באופן שוטף באמצעים מכאיים בלבד ,לרבות :כיסוח/קציר .לא יורשה שימוש
בחומרי הדברה אלא באישור מיוחד של המפקח מראש ובכתב) .למעט טיפול סביב מתקים שוים
כמפורט בהמשך(.
ב .על הקבלן לדאוג כי לא קיימת כל צמחיה מלבד עשבויים ובי שיח ברצועה.
ג .בתקופה שבין ה 1 -לובמבר ועד ה 1 -ליוי בכל שה ,לא יעבור העשב החד-שתי גובה של  60ס"מ.
ד .בתקופה שבין ה 1 -ביוי עד ה 1 -לובמבר בכל שה ,לא יעבור העשב החד-שתי גובה  20ס"מ.
ה .בכל מקרה וזמן לא יתאפשר "קירקוף" של העשבייה בשום אופן.
ו .הקבלן יבצע כל העת קציר בררי של עשבויים ממיים פולשים חורפיים וקיציים ,חד ורב-שתיים,
כגון :גדילן ,חרדל ,חלמית ,קייצת ,ירבוז וכד'.
ז .על הקבלן לתת דגש מיוחד ליקוי מוחלט של עשבייה ליד מתקי איתות ותקשורת ,מתקי ביטחון
)מצלמות ,חיישים וכו'( ברדיוס של  3מ' מגבולות המתקן וכן בסמוך לגדרות הרכבת ככל שקיימות
ברצועה ,כ 3 -מטר מכל צד של הגדר ולכל אורכה.
ח .אין לפגוע בעשבויים רב-שתיים ממיים לא פולשים כולל גיאופיטיםו/או בצמחיה ששתלה במסגרת
שיקום ופי אלא בהוראת המפקח ויש לאפשר לאלו להתבסס.
ט .תעלות היקוז לרבות תעלות מלביות מבטון ,מובלי מים אורכיים ,יקוז בציורות שרשוריים וכל
מערכת יקוז אחרת יהיו קיות ומוסדרת בכל עת במהלך השה.
י .מעבירי מים יהיו פתוחים למעבר מים בכל עת לרבות מתקי כיסה ויציאה.

 .4.4דגשים לתחזוקת רצועה חיצוית – אזור C
ברצועה זו יש לשמר ולתחזק את כל הצמחיה שאיה צמחיה "פולשת" ואת צמחי השיקום הופי ככל
שקיימים בשטח.
תאור העבודה:
א .הקבלן יטפל באופן שוטף באמצעים מכאיים בלבד ,לרבות :כיסוח/קציר .לא יורשה שימוש בחומרי
הדברה אלא באישור מיוחד של המפקח מראש ובכתב )למעט טיפול סביב מתקים שוים כמפורט
בהמשך(.
ב .בתקופה שבין ה 1 -לובמבר ועד ה 1 -ליוי בכל שה ,לא יעבור העשב החד-שתי גובה של  60ס"מ.
ג .בתקופה שבין ה 1 -ביוי עד ה 1 -לובמבר בכל שה ,לא יעבור העשב החד-שתי גובה  20ס"מ.
ד .לא יתאפשר "קירקוף" של העשבייה בשום אופן.
ה .הקבלן יבצע כל העת קציר בררי של עשבויים ממיים פולשים חורפיים וקיציים ,חד ורב-שתיים,
כגון :גדילן ,חרדל ,חלמית ,קייצת ,ירבוז וכד'.
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ו .על הקבלן לתת דגש מיוחד ליקוי מוחלט של עשבייה ליד מתקי איתות ותקשורת ,מתקי ביטחון
)מצלמות ,חיישים וכו'( ברדיוס של  3מ' מגבולות המתקן וכן בסמוך לגדרות הרכבת כ  3מטר מכל צד
של הגדר ולכל אורכה.
ז .אין לפגוע בעשבויים רב-שתיים ממיים לא פולשים ו/או בצמחיה ששתלה במסגרת שיקום ופי ,אלא
בהוראת המפקח ויש לאפשר לאלו להתבסס .תעלות היקוז לרבות תעלות מלביות מבטון ,מובלי מים
אורכיים ,יקוז בציורות שרשוריים וכל מערכת יקוז אחרת יהיו קיות ומוסדרת בכל עת במהלך
השה.
ח .מעבירי מים יהיו פתוחים למעבר מים בכל עת לרבות מתקי כיסה ויציאה.

 .4.5פרוט לדרישות התחזוקה בכלל הרצועות
בכל רצועות העבודה ,כהגדרתן לעיל ,תבוצע תחזוקה שוטפת הכוללת עבודות שוות .להלן פירוט הדרישות
לתחזוקה שתחולה בכל הרצועות:

 .4.5.1יקוי ופיוי פסולת ,גזם ,פסולת גית וכד' לאתר מורשה לסילוק פסולת
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

על הקבלן לקות את השטח בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות צמחים וכד' באופן שתמע
כל הפרעה למהלך התועה באתר וסביבתו.
על הקבלן לאסוף באופן שוטף פסולת "קלה" הפזורה בשטח התחזוקה ,כדוגמת :יילוים ,יירות,
צרת ,חלקי מתכת וכו' .כמו כן ,באחריותו לפות פגרים בכל תחום שטח התחזוקה.
הקבלן ירחיק את כל הפסולת ה"ל תוך  24שעות מסיום העבודה ,לכל המאוחר ,אל אתר מורשה
לסילוק פסולת .בחירת המקום לסילוק ,הדרכים המובילות אליו וקבלת הזכות להשתמש בו ,הים על
אחריותו הבלעדית של הקבלן.
קבלן או מי מטעמו שיימצא כי סילק פסולת כלשהי לאתר שאיו מורשה ,יחויב בפיצוי מוסכם
כמוגדר בחוזה .כמו כן ,תהיה הרכבת רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל
פיצוי ,או שיפוי כלשהו עקב כך והדבר ייחשב כהפרה של תאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
מודגש בזאת כי התמורה בגין פיוי פסולת מוצקה כגון :גדרות ישות ,עודפי חצץ ,פסולת ביין ,חומרי
מסילה וכו' תימדד בפרד בהתאם לסעיפי המחירון.
ריסוק פסולת גזם ושאריות צמחים ופיזורם בשטח יבוצע באישור המפקח בלבד ובמקום עליו יורה
המפקח כי יתן לפזר את הרסק ובכל מקרה בשכבה שעובייה לא יעלה על  10ס"מ.

 .4.5.2תחזוקת תעלות יקוז מכל סוג שהוא ברצועות השוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

תעלות היקוז יהיו קיות מכל סחף ,פסולת או עפר .כמו כן ,על הקבלן לטפל באופן שוטף באמצעות
כיסוח/קציר מכי בכל צמחיה ועשבייה הקיימת בתעלות ,כך שגובה העשבייה לאחר הכיסוח/קציר לא
יעלה על  20ס"מ מפי השטח.
שיפועי התעלות ייבדקו ויוסדרו מעת לעת ע"י הקבלן כך שלא יעמדו מים במוקדים שוים לאורך
התעלות ובאופן שתתאפשר זרימה תקיה של מים בכל ימות השה.
תעלות מבטון ,בייצוב ריפ-רפ/בולדרים ,כוורות במילוי בטון וכדומה יהיו קיות מצמחיה לחלוטין בכל
ימות השה.
הקבלן יבצע אחת לשה בין חודש יוי לחודש ספטמבר טיפול בכל מוצאי היקוז מחוץ לשטח הרכבת
למרחק של עד  100מטר מציר המסילה ,עבודה זה תבוצע ע"י יקוי הצמחיה והסדרת שיפועים בחישוף
עד לעומק של  15ס"מ.
עבודות אלו יסתיימו עד ה  1לאוקטובר בכל שה ויתוחזקו שוב ושוב עפ"י הצורך במהלך כל שאר ימות
השה.
הסדרת תעלות קיימות תבוצע בכל רוחב ובכל עומק.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן באזורים שיראה לכון הסדרת תעלות בשיטות שוות עם כל כלי במסגרת
התחזוקה הכוללת.
הקבלן ייתן דגש מיוחד על הסדרת התעלות לאורך המסילות במרחק של  200מטר לפחות לכל כיוון מכל
האלמטים הבאים :מתקי כיסה ויציאה של מעבירי מים ,מעבירים אירים וגשרוים ,כיסות ויציאות
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של מסילות למתחמים ותחות ,מפגשי כביש מסילה וגשרים .תחזוקת התעלות באזורים אלו ) 200מ'
לכל כיוון( תהיה איטסיבית ,לרבות כיסוח ויקוי עשבייה גם במהלך החורף כך שלא תהיה צמחיה
בגובה של מעל  20ס"מ בתחתית ובדפות התעלה )אם בתעלות עפר ואם בתעלות בטון( כ"ל לגבי יקוי
מוצאי יקוז מחוץ לשטח הרכבת עד למרחק של  100מציר המסילה .סעיף זה איו בא לגרוע ממחויבות
הקבלן לתחזק את תעלות היקוז באופן שוטף ותקין.
ט .עפ"י דרישת המפקח יחויב הקבלן בביצוע של מדידת תעלות יקוז למצב קיים או תכית עדות לאחר
הסדרת תעלה .המדידה תכלול :תכית תוחה בק"מ של  1:200ברוחב של עד  15מטר מכל צד של
התעלה ,סימון ק"מ מסילה וציון המסילה בתכית ,חתכי רוחב כל  20מטר עם לפחות  5קודות דיקור
לרוחב התעלה ,סימון מעבירי מים ומתקי כיסה/יציאה ,סימון מתקי תקשורת תעלות ושוחות
המצאות בשטח המדידה וכל שדרש ע"י המפקח.
י .הסדרת שיפועים בתעלות תבוצע במידת הצורך עם ציוד מדידה מתאים ו/או בליווי מודד מוסמך.
יא .הקבלן יגיש את תכית המדידה בעותק קשיח ובקובץ  PDFו DWG -למפקח תוך שבועיים ממתן
החייה למדידה .מדידה של תעלות יקוז עפ"י דרישת המפקח ,כאמור לעיל ,באורך כולל של עד 10
ק"מ בשה כלולה במחיר היחידה של התחזוקה החודשית הכוללת .מעבר לכך ישולם בפרד.

 .4.5.3יקוי מעבירי מים וצרת יקוז ברצועות השוות
א.
ב.
ג.

מעבירי המים יהיו קיים מסחף ,פסולת או עשבייה כלשהי בכל ימות השה .הקבלן ידאג ליקוי מתקי
הכיסה והיציאה למעבירים ,משי צידיהם .היקוי יכלול את כל הפתחים הקיימים ,בכל חתך שהוא,
לכל אורך המעבירים.
יקוי של ציורות שרשוריים ליקוז יבוצע אחת לשתיים לפחות או לפי דרישת המפקח .יקוי והסדרת
ציורות שרשוריים יבוצעו בהתאם למפרט שיציג הקבלן לאישור המפקח בטרם יחל בעבודתו.
עבודות ההכה והיקוי יסתיימו עד ה 1 -לאוקטובר בכל שה ויתחזקו שוב ושוב עפ"י הצורך במהלך כל
ימות השה.

 .4.5.4תחזוקת מדרוות וסוללות ברצועות השוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

על הקבלן להסדיר את כתף המסילה משי צדיה ולכל אורך המסילות כך שישמר שיפוע אחיד לכיוון
המדרון המאפשר זרימה של גר מקומי למדרון ללא הצטברות של מים או זרימה של מים לאורך כתף
המסילה.
על הקבלן לדאוג להסדרת החתירות בקרקע ,הסדרה וסגירת סדקים מפותחים וסחף אדמה הגרמים
לאורך המדרוות עקב ארוזיה )בלייה( ,זרימת מי הגשמים ורוחות.
על הקבלן לאתר היווצרות מפגעים אלו ולהסדיר אותם באמצעות :מילוי שברי אבן "בקלש"  /מילוי
חומר מקומי  /איסוף החומר הקיים )שסחף(  /חומר מובא אחר ,עד לקבלת השיפוע המתוכן ,לרבות
סילוק עודפי אדמה לאתר מורשה לסילוק פסולת .סוג החומר למילוי יקבע סופית ע"י המפקח.
המפקח או מי מטעמו ראשי לדרוש השקיה של שטחים בהם יש בעיה של התבססות צמחיה או
התפתחות ארוזיות או תיקוי ארוזיות ,ההשקיה תבוצע ע"י מכלית מים או כל שיטה אחרת שתוגדר על
ידי המפקח או מי מטעמו .עלויות חיבור למקור מים או הבאת מים לשטח תשולם בפרד.
ארוזיות/חתירות בסוללות או במדרוות עד לעומק של  100ס"מ יתוקו ע"י הקבלן במסגרת התחזוקה
הכוללת.
ארוזיות מעל עומק של  100ס"מ שלא התפתחו כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלן ווצרו כתוצאה מגר
המגיע מחוץ לשטח הרכבת ואין יתות לטיפול במסגרת תחזוקה שוטפת של הקבלן ,יטופלו במסגרת
מטלות וישולמו בפרד .הקביעה לעיין זה היה לשיקול המפקח בלבד.
עבודות אלו יסתיימו עד ה 1 -ליולי בכל שה ויתחזקו שוב ושוב עפ"י הצורך במהלך כל ימות השה.
כיסוח עשבייה על גבי מדרוות וסוללות תעשה בקציר/כיסוח .מודגש בזאת כי לו יותר שימוש במכסחות
אחוריות/קדמית ,אלא בשיפועים הקטים מ .1:4 -בשיפועים תלולים יותר הכיסוח יבוצע באמצעות
קציר ידי ו/או מכסחת זרוע.
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 .4.5.5תחזוקת דרכי גישה קיימות לאורך המסילות ברצועות השוות
א.
ב.
ג.
ד.

הקבלן יתחזק דרכי גישה קיימות ממצעים לאורך המסילות בשטחי התחזוקה הכוללת.
תחזוקת הדרכים תכלול במידת הצורך חריש של הדרך ,יישור התוואי והשלמת מצע סוג ב' במקומות
החסרים לרבות פיזור והידוק ,הרטבה והידוק של כל הדרך בקטע שהוגדר ע"י המפקח.
עבודות יישור תוואי הדרך יבוצעו ע"י "גרדר" בלבד אלא אם יתקבל אישור בכתב מהמפקח לבצע
בשיטה אחרת.
במסגרת התחזוקה הכוללת הסדרת הדרכים תבוצע לאורך של עד  15ק"מ בשה באתרים שוים .מעל
אורך של  15ק"מ בשה ישולם לקבלן בפרד .כל חריגה מעל  15ק"מ מחייבת אישור המפקח.

 .4.5.6תחזוקה סביב מתקי איתות ותקשורת ,מתקי ביטחון וחשמול ברצועות השוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

על הקבלן לבצע יקוי מוחלט של עשבייה סביב מתקי איתות ותקשורת ,מתקי ביטחון )מצלמות,
חיישים וכו'( מתקי חשמול וכל מתקן אחר בכל ימות השה ברדיוס מיימאלי של  3מ' לפחות סביב
המתקן.
על הקבלן לבצע גיזום שיחים ועצים ,ככל שאלו קיימים בסביבת המתקים ,הן על מת לפתוח שדה
ראיה ושיפור הראות והן למיעת הסתרת המתקים השוים.
הקבלן יתחזק את השטח ה"ל בכל האמצעים הדרושים על מת למוע צימוח של עשב כלשהו בקרבתם,
כולל הדברה כימית.
מתקי האיתות והתקשורת מסומים ברובם ע"י עמוד סימון ושילוט מתאים .במהלך כל ימות השה
יתחזק הקבלן את עמודי הסימון ,יתחזקם וישמור על יציבותם או יחליפם במידת הצורך.
מתקי איתות ותקשורת שאים מסומים בשטח יסומו ע"י הקבלן בעמוד סימון באמצעות מטלה
פרדת )איה כלולה בתחזוקה כוללת( .מודגש בזאת ,למען הסר ספק כי כל עמוד סימון שיותקן ,יתוחזק
ע"י הקבלן לאחר התקתו ,כאמור בסעיף קודם.

 .4.5.7תחזוקת מבי שו"ב ומתקים לאורך המסילות
א.
ב.
ג.
ד.

בתכולת סעיף זה כלולה גם תחזוקה כוללת של מבי שו"ב ומתקים וספים של הרכבת לאורך
המסילות.
מבי שו"ב :כל השטח המגודר סביב מבה שו"ב כולל הגדר ההיקפית ועד מרחק של  3מטר ממה כלפי
חוץ יתוחזק ויישמר כשטח סטרילי מכל צמחיה שהיא.
הכיסה לטיפול במבי השו"ב תהיה רק בליווי עובד רכבת.
מבים ומתקים וספים כגון :מבי שמירה במפגשים ,מתקי חשמל ובטחון ,תחות השאה וכדומה
יתוחזקו גם הם בתחזוקה כוללת ע"י יצירת שטח סטרילי מצמחיה מסביב למתקן ו/או למבה ו/או
השטח המגודר במרחק של  3מ' לפחות.

 .4.5.8תחזוקת מפגשי רכבת
א.
ב.
ג.
ד.

רשימה עדכית של מפגשי כביש-מסילה באזור הצפון תימסר לקבלן הזוכה ותעודכן מעת לעת באחריות
המפקח.
קווי רכבת העוברים בתחום המפגשים כלולים בחישוב שטחי סעיף זה )תחזוקת חודשית כוללת בסביבת
מסילה(.
יחד עם זאת ,מודגש בזאת כי כל השטח במרחק של  50מ' לכל כיוון מארבע קצוות המפגש )לכיוון צפון
 50מ' משי צידי המסילות ולכיוון דרום  50מ' -משי צידי המסילות( ,יתוחזק ויישמר כשטח סטרילי
מכל צמחיה שהיא.
כמו כן ,תבוצע הסרת צמחיה בכל השטח בין המסילות לבין גדר הבטיחות/ביטחון בתחום הגדרות ועד 3
מ' לכיוון חוץ ,וכן בתחום מתקי התקשורת ומתקי הביטחון )מצלמות ,סימור ,מתקי חלוקה וכו'(
ברדיוס מיימלי של  3מ' לפחות סביב כל מתקן.
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 .4.5.9טיפול בצמחים "פולשים" ברצועות השוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

טיפול בצמחים פולשים כגון :שיטה מכחילה ,פרקיסויה שיכית ,טבק השיח ,קיקיון ,קה מצוי וכל
צמח הפולש לשטחי התחזוקה ושיוגדר ע"י המפקח כצמח פולש ,יבוצע בכל שטחי התחזוקה ברצועות
השוות ,כך שיהיו קיים כל העת מוכחות צמחיה פולשת מכל סוג.
בשום מקרה של זריעים והתחדשויות לאחר טיפול ,לא יעלה גובה הצמחיה הפולשת ,מכל מין ,על  1מ'.
רשאי המפקח לקבוע לגבי מיי הפולשים השוים אם יטופלו או לא יטופלו במסגרת התחזוקה.
למען הסר ספק ,כל צמח פולש ,בין אם הוא עשבוי או מעוצה ,או כזה העוה להגדרת "עץ בוגר" ,יחשב
לצרכי תשלום כ"צמח פולש" בלבד ולא כעץ בוגר.
העבודה כוללת את כריתת הצמח  +מריחת הגדם בחומר הדברה מתאים מסוג "גרלון" או שו"ע,
שתעשה עפ"י גודלו וסוגו ובהתאם להוראות היצרן והחיות המפקח עד תמותה מלאה )גם אם הפעולה
תבוצע מספר פעמים( .מודגש בזאת כי מריחת חומר ההדברה תעשה מייד עם חיתוך עפי/גזע הצמח,
בעוד הגדם טרי .יישום החומר יעשה אך ורק במריחה או הזרקה לקידוח בגדם ובשום אופן לא בריסוס.
יש להדביר בעקביות כל צמח מהמיים הפולשים ,אשר גדל בשטחי התחזוקה ועד למרחק  3מ' מחוץ
לגבולותיהם.
ההדברה תהיה ממוקדת ומוגבלת למיים הפולשים בלבד ותעשה באמצעים כימיים ,תוך קיטת כל
אמצעי הזהירות ביחס לסביבה ובהתאם להמלצות המעודכות של משרד החקלאות.
העבודה כוללת פיוי מלא של הגזם ושאריות הצמחים לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות
בלבד מסיום העבודה.
באישור המפקח יתן לבצע ריסוק של הגזם בשטח במקום פיוי.
הטיפול בצמחים פולשים יבוצע במהלך כל ימות השה.

 .4.5.10הדברת עשבייה ברצועות השוות
א.
ב.
ג.

ברצועת מסדרון הרכבת )אזור  Aכהגדרתו לעיל( יכול כי תטופל העשבייה באופן שוטף ע"י גורם אחר,
ולא ,העשבייה תטופל במסגרת התחזוקה הכוללת בחוזה זה באמצעות ריסוס כימי.
בשאר שטחי התחזוקה תטופל העשבייה בקציר/כיסוח בלבד ,מלבד מקרים מיוחדים כגון :צמחיה
פולשת ,צמחיה מתפרצת ,צמחיה רודראלית וכו' ,בהם יותר השימוש בחומרי הדברה באישור המפקח
בלבד.
במידה ויאושר השימוש בהדברה כימית ,העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף .2.4.60

 .4.5.11טיפול בצמחיה למיעת שריפות ברצועות הרצועות
א.
ב.
ג.
ד.

כיסוח עשבייה להקטת רגישות השטחים לשריפות יחל בתאריך  1לאפריל בכל שה ויסתיים בכל שטח
הרכבת עד ה 1 -ליוי באותה שה.
המפקח או מי טעמו ראשי להורות על דחייה או הקדמה בתאריך התחלת הכיסוח לפי שיקול דעתו ,אך
בכל מקרה משך הכיסוח בכל שטח התחזוקה שמסר לקבלן לא יעלה על  60יום.
לאחר סיום כיסוח השטח תוך  60יום ,ימשיך הקבלן בתחזוקה בכיסוח של עשבייה ,כך שבכל שלב
בתקופה שבין ה 1 -ליוי עד ה 1 -לובמבר לא יעלה גובה העשבייה בכל שטחי הרכבת על  20ס"מ.
לצורך הכשרת השטח לכיסוח מכאי תוך שמירה על שיפועי זרימה של השטח ,יקיון וכדומה ,יבצע
הקבלן יישור השטח באמצעות כלים מכאיים ככל שיידרש.

 .4.5.12תחזוקת עצים ברצועות השוות
א.

כללי:
 .1כל עבודות הגיזום והכריתה יבוצעו בהתאם למגבלות והחיות הבטיחות הוגעות לעבודה בקרבת
מסילת ברזל קיימת ופעילה ,כמפורט בסעיף א' כללי למפרט הטכי המיוחד ובכפוף להחיות
ספח הבטיחות )ספח  B8לחוזה( ובהתאם להחיות ממוה חטיבת בטיחות מטעם הרכבת.
 .2כל עבודות הגיזום יעשו בתאום ובאישור המפקח ולפי עקרוות המפורטים בחוברת "גיזום עצי וי"
מאת ישראל גלון בהוצאת שה"מ  ,1999חוברת זו הה חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה.
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 .3העצים יטופלו בראש ובראשוה עפ"י דרישות "סקר בטיחות עצים ברכבת ישראל" )דוגמא בספח 1
למפרט זה( אשר יעודכן מעת לעת ע"י יועץ מומחה מטעם הרכבת ויימסר לקבלן.
 .4הכיסה לביצוע עבודות הגיזום והכריתה יתואמו בהתאם לצורך ע"י הקבלן מול הגורמים
הרלבטיים כגון :פקידי יערות ,רשויות ,בעלי שטח פרטים וכל גורם אחר.
 .5למפקח זכות לבחור כל שיטת גיזום כראות עייו )דילול ,הסחה ,הקצרה וכו'( ,או סוג הגיזום )הרמת
וף ,דילול פים העץ ,תיקוי שלד ,סיטציה ,חידוש עורים וכו'( ,הכל כלול במחיר היחידה
ובאחריות המלאה של הקבלן ,לא תיתן תוספת כלשהי עבור סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה.
 .6למפקח זכות לבחור את האמצעים בעזרתם יבוצע הגיזום/כריתה ,לרבות :מוף ,במת הרמה,
משיכה בכבל וכו' .ביצוע העבודה באמצעות טיפוס יבוצע רק באישור מפורש של המפקח.
 .7עבודות הגיזום יבוצעו באופן מקצועי ,אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר עפ"י
דרישת המפקח ,יציגן הקבלן לפי תחילת העבודות .למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאיו
עוה לדרישות המקצועיות.
 .8לא תבוצע בשטח עבודת גיזום/כריתת עצים ללא וכחות ראש צוות ,כדרש בסעיף  00.52לפרק 00
המוקדמות שלעיל .ראש הצוות יהיה וכח בקביעות בשטח העבודה כאמור ויהיה אחראי לביצוע
תקין של העבודות ,לבטיחות העובדים ובכלל.
 .9כל העצים הטועים בקטע שהוגדר לתחזוקה חודשית כוללת ,יטופלו ויהיו בכל עת מאוזים
ומעוצבים ולא תהיה בהם הפרעה או סכה לרכבת ולסביבתה .מודגש בזאת כי תחזוקת כל כמות
העצים בקטע שהוגדר לתחזוקה חודשית כוללת ,כלולה במחיר היחידה לסעיף זה ולא ישולם
בעבור כך בפרד.
 .10בגמר טיפול הקבלן בעץ ,על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפרעה או סכה לרכבת
ולסביבתה .כמו כן ,העץ יהיה קי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק לו.
 .11על הקבלן להימע בעבודתו מכל פגיעה אפשרית בעץ .בכל מקרה של קריעת קליפת העץ או כל פגיעה
אחרת בגזעו יש לרסס בחומרים פוגצידיים ולמרוח משחת גיזום ,בהתאם לצורך ולהחיות המפקח.
 .12כל עץ אשר ימות עקב עבודה לקויה של הקבלן בעת הגיזום ,ישלם הקבלן לרכבת פיצוי מוסכם
כקוב במסמכי החוזה )פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בביצוע(.
 .13עבודות הכריתה ,הגיזום והטיפול בעצים יבוצעו בזהירות המרבית ,תוך הקפדה על בטיחות
העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקות של בטיחות בעבודה.
 .14אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,עגלת חץ ,אישורי
משטרה )תכית תועה( לחסימת תיבים באם ידרשו כאלה ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו
המלאה )למעט התשלום עבור פיקוח רשויות/משטרה וכו' אשר ישולם ע"י הקבלן ויוחזר לו כגד
הצגת חשבוית בפועל בתוספת  6%תקורה(.
ב.

עבודת תחזוקת העצים כוללת:
 .1תאום העבודה מול הגורמים הרלבטיים כגון :פקידי יערות ,רשויות ,בעלי שטח פרטים וכל גורם
אחר.
 .2גיזומי מע ,לרבות :גיזומי עיצוב ,סיטציה ,תיקון זוויות חיבור בעץ ,דילול/הסחת עפים ,הסרת
זיזים וכו'.
 .3גיזום יזום ,לרבות :הרמת וף ,טיפול/הסרת פריחה ופירות וכו'.
 .4כריתת עצים תבוצע בהתאם למפורט בסעיפים הוגעים לביצוע עבודות כריתת עצים ,כמפורט בתת
פרק  ,2.1לרבות פיוי הגזם תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
 .5טיפול בפצעי וחתכי הגיזום לפי החיות המפקח ,לרבות ריסוס בחומר פוגיצידי לחיטוי פצעים.
 .6מריחת פצעי וחתכי הגיזום במשחת גיזום מסוג "קטק" או שו"ע .סוג המשחה טעון את אישור
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
ג.

המפקח .מודגש בזאת כי מריחת משחת הגיזום תעשה מייד עם חיתוך עפי/גזע העץ ,בעוד הפצע
טרי ,כמו כן יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על  4ס"מ.
הסרת חוטרים וצרים.
הדברה וטיפול במחלות ומזיקים.
טיפולי אורטופדיה ,קשירה ,כבילה ,תמיכה.
טיפול בעצים לאחר שריפה.
בדיקה חזותית למעקב ודיווח בהתאם.
פיוי גזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה לאתר מורשה
לסילוק פסולת ו/או ריסוק הגזם וחיפוי .למען הסר ספק ,ההחלטה האם לפות את הגזם או לרסק
את הגזם ולחפות עימו ,היה בלעדית של המפקח.
שימוש במופים בכל גודל וגובה ,משאיות מוף וכל כלי מכאי אחר הדרש לביצוע העבודה.
אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,כמפורט לעיל.
כל עבודה וספת הדרשת לצורך תחזוקת העצים במצב מעולה ,בין אם צויה כאן מפורשות ובין
אם לאו.

מועדי ותכיפות הטיפול בעצים:
 .1תכיפות ודחיפות הטיפול בעצים יקבעו בראש ובראשוה עפ"י "סקר בטיחות עצים ברכבת ישראל"
)ספח  1למפרט זה( שיעודכן מעת לעת ע"י יועץ מומחה מטעם הרכבת .כמו כן ,באחריות הקבלן
להתריע ולטפל גם בעצים אשר אים כללים בסקר או בביטות עצים חדשות ,כך שבל עת לא תהייה
בעצים כל סכה בטיחותית לרכבת וסביבתה.
 .2עבודות כריתת העצים יחלו מיד לאחר סיום הכת הסקר ע"י היועץ ויסתיימו עד ה 1 -לאוקטובר
בכל שה ,המפקח או מי מטעמו ראשי לדרוש תוספת של עבודות כריתת עצים בכל ימות השה.
 .3על הקבלן ובאחריותו לדווח באופן מפורט למפקח על מועד ומהות הגיזום/טיפול/כריתה שביצע בכל
עץ ועץ בהתאם למספורו בסקר העצים ,לרבות פרוט מקצועי על אופן הביצוע ודגשים למעקב ,ככל
שיידרש.
 .4גיזום עיצוב לעצים מבוגרים )למעט עצי דקל( יעשה פעם בשה לפחות ,בהתאם לסוג העץ והחיות
המפקח .למען הסר ספק ,אישור חשבוית כל חודש מותה באישור המפקח להיות כל העצים אשר
באזור תחזוקתו של הקבלן לפי תכית העבודה גזומים כהלכה.
 .5דקלים ייגזמו במהלך החודשים יולי  -אוקטובר .אחת לשה יוסרו אך ורק כפות יבשות עד לבסיסן
כל השה יעמוד הדקל כאשר גזעו חלק ,ואין בו כפות יבשות וזיזים .אישור הגיזום של כל הדקלים
בכל האזורים אשר בתחזוקת הקבלן ,הוא תאי לאישור חשבוית חודש אוקטובר.

ד.

ריסוק גזם וחיפוי:
 .1בכל מקרה אותו יאשר/ידרוש המפקח ,יושאר הגזם אשר הצטבר מגיזום העצים בשטח העבודה
וירוסק.
 .2ריסוק ערמות הגזם יעשה ע"י מרסקת גזם בעלת כושר ריסוק עפים שקוטרם עולה על " .4החומר
המרוסק ישמש לחיפוי בשטח עליו יורה המפקח.
 .3הגזם המיועד לריסוק יהיה קי לחלוטין מפסולת )אשפה( מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך
הקפדה על גריסה מלאה של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים ושל חומר עשבוי.
 .4בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל )כגון עלי שלכת( שיתפזר ברוח ,אין לחפות בגושים גדולים
המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטציאל לשריפה .אין לחפות במצבים
בהם עשוי החיפוי להוות מפגע כלשהו.
 .5למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי עבודת ריסוק הגזם ופיזור החומר המרוסק כחיפוי ,בכל שטח עליו
יורה המפקח )אף הדבר מצריך הובלה( ,כלולה במחיר היחידה ,זאת במקום פיוי הגזם לאתר
מורשה לסילוק פסולת ,אשר כלול אף הוא במחיר היחידה.

למען הסר ספק ,גובה העצים בסעיף זה ) (1.1.10איו למדידה ולא מהווה גורם המשפיע על התשלום.
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 .5תשלום ואישור חשבונות לסעיפי תת-פרק ) 1.1עבודות תחזוקה חודשית כוללת לסביבת
מסילה(
.5.1

תשלום עבור עבודה אשר כלולה בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת יבוצע באופן הבא:
.5.1.1
.5.1.2
.5.1.3
.5.1.4

.5.2

הקבלן יגיש למפקח חשבון לכל חודש תחזוקה בין הימים  1-5לחודש לגבי החודש הקודם.
המפקח או מי מטעמו יאשר את העבודה עפ"י המצב בשטח בהתאם לתכית עבודה ובהתאם
לדרישות הכלולות בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת.
בקרה ופיקוח על עבודת הקבלן תבוצע ע"י המפקח .במידה וימצאו ליקויים בעבודת הקבלן ימסור
המפקח דו"ח מפורט על הליקויים.
על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים בפרק זמן כפי שיוגדר בדו"ח.

בגין תחזוקה לקויה בשטחי התחזוקה החודשית הכוללת שיצויו בדוחות המפקח או מי מטעמו ,רשאית
הרכבת לכות סכומי פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה.
מודגש בזאת כי יכויים שחלו על הקבלן בגין ליקויים בתחזוקה לא יוחזרו לקבלן גם לאחר תיקום.

.5.3

במידה והשטח מצא לקוי בתחזוקתו במשך חודשיים רצופים ,רשאית הרכבת להפעיל קבלן אחר )קבלן
בהמתה ,או כל קבלן אחר( לביצוע העבודה .במקרה כזה ,הקבלן הזוכה יישא בכל העלויות הכרוכות
בהפעלת הקבלן האחר.

.5.4

מהל הפרויקט/מהל האזור מטעם הקבלן חייב להיות וכח בכל סיור פיקוח אליו יזומן ע"י המפקח.
התועה בשטח בעת הסיור היה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4×4וכל דבר וסף החוץ לקיום
הסיור ,רשאי המפקח לדרוש סיור מהקטר או מכלי רכבתי אחר לצורך בקרה ופיקוח.

.5.5

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ,להוסיף או לגרוע ק"מ
מסילות )חלק מקטע תחזוקה( ,הכל בהתאם לצרכיה .במקרה כזה ,תמסור על כך הרכבת הודעה לקבלן
לפחות  30יום מראש .למען הסר ספק ,הרכבת לא תיתן לקבלן פיצוי כלשהו בגין גריעת שטחים ולקבלן לא
תהיה כל עילה או דרישה לתשלום/פיצוי כלשהו בגין ובקשר עם כך.

.5.6

למען הסר ספק ,יובהר בזאת כי התוספת/ההפחתה לתמורה ,ביחס לאמור בסעיף קודם ,תיקבע בהתאם
לאורך הקטע )בק"מ( הוסף/המופחת והכל בהתאם לתאים החוזיים ובהתחשב באורך הקטע
שוסף/הופחת מהמחירים המופיעים בהצעת הקבלן ביחס לקטע התחזוקה הרלווטי לעיין
התוספת/ההפחתה וללא תלות בשוי בין השטחים ,הבא לידי ביטוי באופי השטח ובהרכבו )מס' מעבירי
מים ,כמות עצים ,דרכי גישה וכו'(.

.5.7

במהלך תקופת ההתקשרות ,הרכבת תהא רשאית למסור לקבלן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ביצוע עבודות
תחזוקה חודשית כוללת בקווים )קטעי תחזוקה ,כהגדרתם לעיל( חדשים אשר יופעלו/יתווספו בכל אזור.
במקרה כזה ,מחיר הקטע ייקבע עפ"י המחיר לק"מ הקוב בחוזה.

.5.8

לרכבת שמורה הזכות להפעיל את הקבלן בכל קטע רכבתי וסף במסגרת סעיף זה )תחזוקה חודשית כוללת(
גם מחוץ לגבולות החוזה והדבר יעשה בהתאם לצרכי הרכבת ומבלי שהרכבת תידרש לתת לקבלן הסבר
כלשהו באשר לשטח שיימסר לו.

להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.1.10תחזוקה חודשית כוללת בסביבת המסילה
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של תחזוקה חודשית כוללת בסביבת מסילה.
מדידה :ק"מ מסילה/חודש
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פרק  - 1עבודות תחזוקה חודשית כוללת
תת פרק  - 1.2עבודות תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום נופי
.1

כללי
 .1.1במסגרת עבודת ביית מסילות ותחות ,ביצעה ומבצעת הרכבת עבודות גיות הכוללות שיקום ופי של
מדרוות ושטחים אחרים הסמוכים לסביבת המסילות.
עבודות אלו כוללות אספקת אדמה גית ,לעיתים ייצוב מדרוות באמצעים הדסיים ו/או באמצעות שתילה
המבוססת על שיחים בגדלים שוים )מזריעה ועד שיחים( וטיעת עצים.
 .1.2תחזוקת השטחים המגוים היה חלק מפעולות השיקום ובמידה ותחליט הרכבת למסור שטחים אלו
לתחזוקה ע"י הקבלן ,התחזוקה עשויה להימשך כחמש שים.
 .1.3מטרת התחזוקה בשטחי השיקום הופי היה לדכא צמחיה בלתי רצויה לרבות צמחים ממיים פולשים ,לעודד
צמחים שתולים ,טועים וזרועים ובכך לעודד ולזרז את תהליך השיקום ,כך שבסיום תקופת התחזוקה,
ההתערבות הגית היחידה שתידרש בשטח היא הדברת מיים פולשים וכסוח חד שתיים פעם בשה או לפי
צורך.
 .1.4בוסף על הוראות מפרט זה והחיות המפקח ,תחזוקת שטחי השיקום הופי והתמיכה בתהליכי השיקום
תתבסס גם על מסמכי התכון של אותם שטחים ,ובכלל זה :תכית שתילה ,תכית השקיה ,מפרט טכי מיוחד
לתחזוקה ,פרשה טכית לשיקום ופי וכו'.
 .1.5שטחי שיקום ופי שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת ,ככל שיימסרו ,יועברו לקבלן לתחזוקה לתקופה
מיימאלית של  12חודשים מיום קבלת המטלה.
בתום  12החודשים ,רשאית הרכבת להאריך את תקופת התחזוקה בשטחים אלה )כולם או חלקם( ,לתקופה
של שה וספת או חלקה וכך עד לסיום תקופת ההתקשרות עם הקבלן ,בהתאם לתקופת החוזה .במקרה של
הארכת תקופת התחזוקה לתקופה וספת ו/או הפסקת התחזוקה תמסור על כך הרכבת הודעה לקבלן לפחות
 30יום מראש.

.2

הגדרת הגבולות בקטעי תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום נופי
 .2.1גבולות שטחי השיקום הופי ייקבעו עפ"י תכית שתימסר לקבלן ו/או עפ"י ההחיות שיימסרו לקבלן ע"י
המפקח.
 .2.2שטחי שיקום ופי שיימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת ימדדו לפי ק"מ אורך מסילה.

.3

כ"א ,כלים ,ציוד וחומרים לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום נופי
 .3.1מודגש בזאת כי במידה ותחליט הרכבת למסור לקבלן שטחי שיקום ופי שהים חלק ממכלול שטחים
שיימסרו לו לתחזוקה חודשית כוללת )בסביבת מסילה  +שטחי שיקום ופי( ,יידרש הקבלן לתגבר את מצבת
כוח האדם ,זאת ביחס העובדים הדרש פר שטח תחזוקה ,הכל כמפורט בסעיף  3לתת פרק  1.1לעיל.
 .3.2כ"ל לגבי העמדת ציוד ,רכבים ,כלים מכאיים וכד' ,בהם מחויב הקבלן לצייד את כל אחד מצוותי העבודה
של הקבלן ,כמיימום לצורך ביצוע העבודות ,הכל כמפורט בסעיף  3לתת פרק  1.1לעיל.
 .3.3אחראי מערכות השקיה:
 .3.3.1וסף על מיין עובדי התחזוקה הקבועים אותם דרש הקבלן להעמיד ,יידרש הקבלן להעמיד עובד
שהיו בעל הכשרה ויסיון המתאימים ליהול ותפעול מערכות השקיה בהיקפים ציבוריים ,לצורך
תחזוקת מערכות השקיה ,ככל שקיימות בשטחי השיקום הופי.
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.4

תאור העבודה הנדרשת בשטחי השיקום הנופי
להלן פרוט הדרישות הוספות על האמור בסעיף  4לתת פרק  1.1לעיל ,לביצוע תחזוקה חודשית כוללת להם מחויב
הקבלן בתחזוקת שטחי השיקום הופי:
 .4.1קציר וכיסוח בררי של עשבויים חד שתיים
 .4.1.1על הקבלן לבצע קציר וכיסוח של עשבויים חד-שתיים בלתי רצויים בהתאם להחיות המפורטות
בסעיף  4לתת פרק  1.1לעיל.
 .4.2תחזוקת שיחים
 .4.2.1הקבלן אחראי לשגשוג השיחים ולצורתם האותה בכל עת.
 .4.2.2השקיית שיחים
 .4.2.2.1על הקבלן לדאוג להשקיה סדירה לשיחים ,כולל בדיקה שוטפת של מערכת הטפטוף בכל
השקיה והשקיה.
 .4.2.2.2על הקבלן לוודא שכמות המים תתאים להחיות בתכית ההשקיה או להחיות המפקח.
 .4.2.3גיזום שיחים
 .4.2.3.1הגיזום יעשה בהתאם לצורך במידה והצמחייה מהווה הפרעה לסביבתה ,למתקים ,לתועה
או לצמחיה השכה.
 .4.3תחזוקת עצים צעירים
בכל הוגע לתחזוקת עצים צעירים בשטחי שיקום ופי ,וסף על המפורט בסעיף  4.5.12לתת פרק  1.1לעיל,
הקבלן יטפל בושאים הבאים:
 .4.3.1סמוכות לעצים  -יש לתמוך את העצים הצעירים בשים הראשוות עד לגמר עיצובם כדי לקבל גזע ישר
ויציב .התמיכה תעשה על ידי שתי סמוכות )או לפי הצורך( מעץ מחוטא ,במרחק  30ס"מ מהעץ ביצב
לכיוון הרוח .הקשירה תעשה במקום המוך ביותר בו העץ שאר זקוף ,כך שתתאפשר תועת העץ ברוח
לחיזוק הגזע .קודת המגע של החוט במקום הקשירה עם גזע העץ יהיה כזה שלא יגרום זק לקליפת
גזע העץ .על הסמוכות להיות תקיות בכל זמן הימצאן.
 .4.3.2השקיית עצים  -על הקבלן לדאוג להשקיה סדירה לעצים ,כולל בדיקה שוטפת של טבעת הטפטוף סביב
העץ ויצירת גומה קבועה .כמות המים השתית תיקבע עפ"י טבלאות השקיה שימסרו לקבלן מעת לעת
ע"י המפקח ו/או עפ"י תכית ההשקיה הרלווטית לשטח המתוחזק.
 .4.3.3הדברת עשבים בעצים  -הדברת העשבים מסביב לעצים תעשה באמצעים אגרוטכיים בלבד .במידה
ואמצעים אלו לא הצליחו למוע עשבייה ,יש להשתמש בהדברה כימית ולהימע מפגיעה בעצים .בכל
מקרה ,יש להימע משימוש בחרמש מוטורי להסרת עשבייה בסביבת העצים מחשש לחיגור הגזעים .כל
פגיעה בעץ שתיגרם מסיבה זו תגרור אחריה פיצוי מוסכם כמפורט בחוזה.
 .4.4אחריות הקבלן לצמחיית הפרויקט ,לרבות החלפת עצים ושיחים מתים
 .4.4.1אחת לשה )בסתיו( יערך סיור בוכחות הקבלן והמפקח ,בסיור יקבע המפקח היכן על הקבלן לבצע
שתילת מילואים.
 .4.4.2כל צמח רב-שתי שמת בתקופת התחזוקה יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבוו.
 .4.4.3השתילה תבוצע עפ"י תכית השתילה הראשוית מבחית מיי הצמחים וגודלם ,אלא אם יאמר אחרת
ע"י המפקח.
 .4.4.4על הקבלן להגן על השתילה החדשה כמו על זו הקיימת כגד כל פגיעה ולהשקות כדרש.
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 .4.5השקיה
 .4.5.1כללי
.4.5.1.1
.4.5.1.2
.4.5.1.3
.4.5.1.4
.4.5.1.5
.4.5.1.6

הקבלן אחראי לתקיותה ותפעולה השוטף של מערכת ההשקיה על כל מרכיביה .כל תקלה
במערכת הה בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן.
הקבלן אחראי להשקיית הצמחיה שבתחום שטחי התחזוקה ולשגשוגם.
תפעול המערכת יעשה ע"י אחראי השקיה מטעם הקבלן ,כהגדרתו לעיל.
השקיה תבוצע באמצעות מערכות השקיה מבוקרות בלבד .על הקבלן לרכוש הסכם הפעלה
ושרות עם חברת הבקרה ,או לחילופין להתקין בראשי המערכת בקרה חלופית בכפוף לאישור
המפקח.
כמויות ההשקיה יקבעו בהתאם ללוחות ההפעלה בתכיות ההשקיה של הפרויקט ,או לפי
החיית המפקח.
על הקבלן לבדוק בתחילת כל חודש עבודה ,כל קו בפרד ולבדוק תקיות הקו על כל מרכיביו
כולל פתיחת ברזי היקוז.

 .4.5.2ארגזי ראש המערכת וארגזי מגופים ראשיים
 .4.5.2.1הארגזים יהיו סגורים בכל עת ,המפתחות יהיו אצל הקבלן בכל עת ועותק מהם יימסר לציג
הרכבת.
 .4.5.2.2הקבלן ידאג לגישה וחה לארגז בכל עת כולל הסרת העשבייה ו/או הפרעות אחרות ,ככל
שאלו קיימים מסביב לארגז.
 .4.5.2.3הארגז לא ישמש לאחסון כלשהו .הארגז יהיה צבוע )לרבות חלקי המערכת המתכתיים( ,קי
מלכלוך ומעשבים ומוקז בכל עת.
 .4.5.2.4לא תהיה זילה באחד ממרכיבי ראש המערכת וחיבוריה ,חלקי מתכת מגולווים יצבעו בצבע
גד חלודה פעם בשה.
 .4.5.2.5המגוף הראשי יהיה סגור בתקופה בה מערכת השקיה איה בשימוש.
 .4.5.3ארגזי ביקורת
 .4.5.3.1הארגזים יהיו קיים מכל אדמה או פסולת אחרת בכל עת.
 .4.5.3.2חיבורי החשמל יהיו אטומים ובלתי חדירים למים.
 .4.5.4מדי מים
 .4.5.4.1השעוים יתוחזקו לפי החיות היצרן .המספרים המופיעים על צג השעות חייבים להיות
קריאים בכל עת.
 .4.5.4.2הקבלן ימציא למפקח בכל חודש את קריאת מדי המים ויצרפם לחשבון החודשי ,לאישור
המפקח.
 .4.5.5מסים
.4.5.5.1
.4.5.5.2
.4.5.5.3
.4.5.5.4

הרשתות או מגוי הסיון יהיו קיים ושלמים.
האטמים הפימיים יהיו במצב תקין למיעת חדירת לכלוך למערכת ההשקיה.
על הקבלן לקות/להחליף מסים סתומים או קרועים באופן מיידי לאחר גילוי הליקוי.
באופן שוטף ,אחת לחודש יבצע הקבלן בדיקת מסים  +יקיון ושטיפה עפ"י הצורך.

 .4.5.6ווסתים
 .4.5.6.1תקיות הווסתים תיבדק אחת לשה באמצעות בדיקות לחץ שתעשיה על הקווים המוליכים
מייד לאחר ראש המערכת .יש לוודא כי הלחץ אחרי הווסת איו עולה/קטן מהמתוכן ,במידה
והלחצים שוים מהמתוכן על הקבלן לדווח למפקח לקבלת החיותיו.
 .4.5.7ברזים ומגופים )חשמליים והידראוליים(
 .4.5.7.1על הקבלן לוודא שכל הברזים והמגופים יהיו אטומים באופן מוחלט בזמן סגירת הברז או
המגוף .על הקבלן לבדוק פעם בחודש תקיות הסולוואידים.

 - 72רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

 .4.5.8צרת מוליכה
 .4.5.8.1על הקבלן לוודא תקיות הקווים בתדירות של אחת לחודש ולתקן על חשבוו מיידית כל
תקלה שתתגלה.
 .4.5.8.2צרת מוליכה תהייה טמוה בקרקע בעומק הרצוי עפ"י המוגדר בתכית הביצוע ,בכל עת.
 .4.5.9שלוחות טפטוף
 .4.5.9.1על הקבלן לוודא כי כל הטפטפות בשטח יוציאו מים בכמויות הדרשות.
 .4.5.9.2יש לדאוג לייצוב שלוחות הטפטוף ע"י קיבועם לקרקע באמצעות יתדות ברזל  Uכל  2מ'.
 .4.5.9.3על הקבלן לבדוק את חיבורי השלוחות לקווים המוליכים ולאתר פיצוצים וזילות בכל הפעלה
והפעלה של מערכת ההשקיה.
 .4.5.9.4על הקבלן לדאוג שהקווים המוליכים יחוברו לקו מקז .שלוחות שאין מחוברות לקו מקז
יסתיימו בסופית תקית.
 .4.5.9.5יש לשטוף את שלוחות הטפטוף אחת לשה.
 .4.5.10השקית צמחים ללא מערכת השקיה קבועה
 .4.5.10.1בחלק משטחי השיקום הופי לא מותקת מערכת השקיה קבועה .ייתכן כי הקבלן יידרש ע"י
המפקח לספק לצמחים/עצים השקיות עזר באמצעות מיכלית מים .התשלום בגין השקיה
באמצעות מיכלית מים יחושב בפרד עפ"י סעיפי המחירון.
 .4.5.11פרוק מערכות ההשקיה
 .4.5.11.1ייתכן והקבלן יידרש בהוראת המפקח בלבד לפרק ,להוביל ולסלק מערכות השקיה ,ראשי
מערכת ו/או כל ציוד השקיה אחר .התשלום בגין כך יחושב בפרד עפ"י סעיפי המחירון.

.5

תשלום ואישור חשבונות לסעיפי תת-פרק ) 1.2עבודות תחזוקה חודשית כוללת בשטחי
שיקום נופי(
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6

מובהר בזאת כי התשלום בגין ביצוע תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום ופי יתן כתוספת למחיר סעיף
 ,1.1.10המהווה מחיר בסיס לתחזוקה חודשית כוללת בסביבת מסילה.
בעבור תחזוקת שטחי שיקום ופי בשים ראשוה ,שייה ושלישית ,ממועד מסירת השטחים לתחזוקת הקבלן
בחוזה זה ,תשולם תוספת כאמור ,עפ"י הקוב בסעיף  1.2.10למחירון המצ"ב.
בעבור תחזוקת שטחי שיקום ופי בשים רביעית וחמישית ,ממועד מסירת השטחים לתחזוקת הקבלן בחוזה
זה ,תשולם תוספת כאמור ,עפ"י הקוב בסעיף  1.2.20למחירון המצ"ב.
מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי מהשה השישית ואילך ,לא תשולם תוספת בגין תחזוקת שטחי שיקום ופי
ואלה ייחשבו מהשה השישית כסביבת מסילה )עפ"י סעיף  1.1.10למחירון( .במידה ויחליט המפקח כי יש
להמשיך את התמיכה בתהליך השיקום הופי ,תחושב התוספת עפ"י סעיף  1.2.20למחירון.
אופן התשלום עבור עבודה אשר כלולה בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת בשטחי שיקום ופי יבוצע
כמפורט בסעיף  5לתת פרק  1.1לעיל.
בגין תחזוקה לקויה בשטחי השיקום הופי אשר תצוין בדוחות המפקח או מי מטעמו ,רשאית הרכבת לכות
סכומי פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה.

להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.2.10תוספת לסעיף  1.1.10בגין תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום נופי בשנים ראשונה ,שנייה
ושלישית )ללא עבודות שתילה(
 1.2.20תוספת לסעיף  1.1.10בגין תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום נופי בשנים רביעית וחמישית
)ללא עבודות שתילה(
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של תחזוקה חודשית כוללת בשטחי שיקום ופי.
מדידה :ק"מ מסילה/חודש
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פרק  - 1עבודות תחזוקה חודשית כוללת
תת פרק  - 1.3תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרונית ריסוס רכבתית
 .1כללי:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

.1.9

.1.10

תת פרק זה מפרט את כל התאים והדרישות הטכיות לביצוע הדברת צמחיה בלתי רצויה באמצעות קרוית
ריסוס רכבתית והכל בהתאם לדרישות האיכות שיוגדרו להלן.
עבודת הקבלן תימדד בהתאם למבחן התוצאה בלבד בכל חודש.
העבודה במסגרת תת פרק זה כוללת את כל הדרוש לצורך ביצוע עבודת הריסוס בשלמותה ,כולל ציוד,
חומרים ,עבודה וכל תשומה אחרת הדרשת לביצוע המטלה במלואה.
פעולות הריסוס יבוצעו ע"י הקבלן לאחר שבדק ובחן את מצב הצמחיה/רמת השיבוש ומגוון הצמחים
הקיימים.
הקבלן יחליט על מועדי ההדברה ,חומרי ההדברה בהם ישתמש והמיוים המתאימים לדעתו לביצוע עבודת
הריסוס בהצלחה ועמידה ב"מבחן התוצאה" .סוג החומרים ,מיום והכמויות יועברו לידיעת המפקח בטרם
יחל הקבלן בעבודתו.
הריסוס יבוצע בהתאם לתכית העבודה הפרטית שאושרה ע"י המפקח.
תכולת תת פרק זה מתייחסת להדברת צמחיה בלתי רצויה ע"ג רובד החצץ בכל רוחב רצועת מסדרון הרכבת
)הרצועה הסטרילית ,כהגדרתה לעיל ולהלן( באמצעות קרוית הריסוס הרכבתית.
מודגש בזאת כי הדברת צמחיה בלתי רצויה שלא באמצעות קרוית הריסוס ,כגון :מתחמים ,תחות וסעים
מתקי שו"ב ,מפגשי רכבת וכן כל מתקן ושטח רכבתי אחר ,תבוצע במסגרת השטחים שימסרו לקבלן
לתחזוקה חודשית כוללת במסגרת תכולת סעיפי תת פרק ) 1.1תחזוקת חודשית כוללת בסביבת מסילה(
וסעיפי תת פרק ) 1.4תחזוקה חודשית כוללת במתחמים ותחות( ולא ייתן כפל תשלום.
מודגש בזאת כי צמחיה העולה על גובה  20ס"מ תכוסח לפי ביצוע הריסוס ,על כל המשתמע מכך ,כולל פיוי
החומר הקצור מהרצועה הסטרילית אל אתר למורשה לפיוי פסולת .במקרים אלה יעכב הקבלן את ביצוע
הריסוס למשך שבועיים ע"מ לאפשר התחדשות וף הצמחים.
מודגש בזאת כי צמחיה בלתי רצויה בתחום הרצועה הסטרילית היה צומח מכל סוג ,לרבות :חד או רב
שתי ,עשבוי או מעוצה ,מקומי ,גר או פולש.

 .2הגדרת גבולות הביצוע
 .2.1רשימה עדכית של קווי הרכבת ,שלוחות ,קווי אוטם ,מתחמים ,תחות וכו' מפורטת תימסר לקבלן הזוכה
ותעודכן מעת לעת באחריות המפקח.
 .2.2ריסוס קווי רכבת ,שלוחות ,קווי אוטם וקווים וספים במתחמים ,תחות וכד':
הריסוס יבוצע כאמור באמצעות קרוית .רוחב הריסוס יתן לשיוי בהתחשב במספר המסילות המקבילות
הקיימות.
על הקבלן מוטלת האחריות לרסס את כל רובד החצץ ברצועת מסדרון הרכבת )הרצועה הסטרילית ,כהגדרתה
לעיל ולהלן( ברוחב של  5מ' ממרכז ציר המסילה החיצוית לכל כיוון ,כולל השטח הכלוא בין המסילות.
בקווים אשר עוברים בסמיכות לשטחים חקלאיים ,שיקום ופי או באזורים עירויים וכד' ,רוחב הריסוס עלול
להשתות ויתואם עם המפקח.
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 .3כ"א ,כלים ,ציוד וחומרים לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרונית ריסוס
 .3.1כ"א:
מפעיל מערכות ריסוס בקרוית רכבתית )להלן" :מפעיל קרוית הריסוס"( -
הקבלן יעסיק מפעיל למערכות ריסוס הקרוית ,אשר יעמוד בכל הדרישות כמפורט בסעיף  00.13לפרק
המוקדמות.
 .3.2תכשירי הדברה:
 .3.2.1תכשירי ההדברה בהם ישתמש הקבלן יעמדו בדרישות משרד החקלאות ,המשרד להגת הסביבה,
הוראות כל דין והוראות מפרט זה .החומרים בהם ישתמש הקבלן בכל מטלה והמיוים בהם יבחר
יבוצעו תוך שיקולי התחשבות בסביבה ,בסוג הקרקע ,בצמחיה הקיימת והמודברת ,ביכולות הציוד
ובבע"ח בסביבה.
 .3.2.2הקבלן לא ישתמש בחומרי ההדברה שתוקפם פג על פי קביעת היצרן.
 .3.2.3למרות אחריותו המוחלטת של הקבלן לכל זק שייגרם לסביבה או כל זק אחר ,הרכבת רשאית
לפסול לשימוש חומרים ו/או מיוים אשר בהתאם לשיקול דעתה עלולים לפגוע בסביבה ו/או לגרום
לזקים אחרים.
 .3.2.4השימוש בחומרי הדברה מותה בביצוע ע"י עובדים המורשים לכך ,תוך קיטת כל האמצעים
הדרושים להגתם ולהגת הסביבה וכל החוקים והתקות בבטיחות בעבודה.
 .3.2.5באזורים בהם השטח המיועד לריסוס גובל עם עצים ושיחים ,עם שטחים חקלאים/מגוים או שטחים
בהם קיימת רגישות ופית )שמורת טבע ,גן לאומי ,שטחי גיון וכו'( על הקבלן להשתמש
בחומרים/בשיטות ריסוס מתאימים .כל זק שיגרם לשטחים גובלים כתוצאה משימוש לא מתאים
ו/או מעבודה רשלית יהיה באחריות הקבלן ,והקבלן יישא בעלות שיקום הזקים שגרם ו/או בעלות
הפיצוי שיידרש.
 .3.2.6השימוש בתכשירי  2,4-Dלמייהם ו/או חומרים רחיפים אחרים אסור לשימוש בשטחי הרכבת
בתקופה שמתחילה ב 1-לחודש מרץ ועד לסוף חודש ספטמבר של כל שה מחמת הסיכון לגרימת
זק לשטחים סמוכים עקב רחף .בוסף ,על הקבלן לקחת בחשבון כי גם בתקופה בהם מותר
השימוש בתכשירים אלה ,עליו לבחון באופן ממוקד את הקרבה לשטחים סמוכים וההשפעה
האפשרית.
 .3.2.7שימוש בתכשירים אלה בתקופה האסורה לשימוש )כאמור לעיל( דיו כשימוש בחומרים אסורים
לעיין החוזה ,פיצויים מוסכמים וכדומה.
 .3.2.8על הקבלן חלה החובה והאחריות לטפל באריזות ובתכשירים בהתאם להוראות היצרן המופיעות
בתווית האריזה ,הוראות רישיון השירותים להגת הצומח ובהתאם להוראות כל דין ובכלל זה שמירת
הוראות הבטיחות וההחיות הספציפיות ליישום חומרים אלה.
 .3.2.9הקבלן יגיש לאישור מהל איכות הסביבה בחטיבת בטיחות ברכבת תכית לטיפול בתשטיפים לפי
תחילת העבודה וכתאי לקבלת מטלה ראשוה.
 .3.3אמצעים לריסוס:
ככלל יבוצע הריסוס באמצעות קרוית ריסוס רכבתית .אולם ,מודגש בזאת כי ייתכו מצבים בהם תידרש
השלמת עבודה באמצעות מרסס ידי )מרסס גב הישא על גב המדביר( או באמצעות מתקן ריסוס המותקן
ע"ג טרקטור/רכב )מציוד הקבלן( או ייד רכבתי.
 .3.3.1קרוית ריסוס רכבתית:
 .3.3.1.1לצורך ביצוע הריסוס תקצה הרכבת לטובת הקבלן לתקופת הביצוע בלבד ולזמן המיימאלי
הדרש קרוית ייעודית עם הג )מטעם הרכבת( אשר תשמש אותו לביצוע הריסוס לאורך
המסילות .מפעיל קרוית הריסוס מטעם הקבלן ,כהגדרתו לעיל ,יהא זה אשר יתפעל את
מערכות הריסוס השוות ע"ג הקרוית ,ויהיה אחראי על ביצוע העבודה בכללותה) .מפעיל
קרוית מוסמך בלבד  -בהתאם לאמור בסעיף  00.13לפרק מוקדמות(.
 .3.3.1.2הקרוית תימסר לקבלן למשך שלוש ) (3תקופות בלבד במהלך השה כאשר משך כל תקופה
לא יעלה על  30ימים.
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 .3.3.1.3על הקבלן לקחת בחשבון כי לא יאושר שימוש וסף בקרוית מעבר לתקופות אלה ולכן עליו
להתאים את כמות חומרי ההדברה ומיום לתקופה שתספיק להחזיק את השטח עד
לריסוס הבא.
 .3.3.1.4הספק המשאבה בקרוית תלוי במהירות הסיעה .במהירות איטית יותר יתן להפיק הספק
גבוה יותר כאמור בספח  4למפרט זה .למרות זאת ,על הקבלן לקחת בחשבון כי מהירות
סיעה איטית עלולה לעכב את תועת הרכבות ולגרום לעיכוב בביצוע המטלה ולכן עליו
להיערך עם חומרי הדברה מתאימים במיוים הדרשים כדי להתאימם למהירות סיעה
גבוהה יותר ולהפרעה מיימאלית לתועת הרכבות.
 .3.3.1.5הקרוית היה קרוית רכבתית ייעודית בעלת מערכת ריסוס מתקדמת המשמשת לריסוס
מסילות בלבד בקווים ,במתחמים ובתחות וסעים.
 .3.3.1.6רוחב הרצועה המרוססת באמצעות הקרוית היה  10מ' לכל היותר ) 5מ' לכל כיוון(.
 .3.3.1.7הקרוית תימסר לקבלן לצורך ביצוע הריסוס במועדים אשר ייקבעו בהתאם לתכית
העבודה שתאושר ע"י המפקח.
 .3.3.1.8הפעלת הקרוית תבוצע ע"י הג מטעם הרכבת והפעלת מערכות הריסוס בקרוית תבוצע
ע"י הקבלן.
 .3.3.1.9הבהרות ותוים טכיים כלליים באשר למערכת הריסוס המותקת ע"ג הקרוית כמפורט
בספח  4למפרט זה.
 .3.3.1.10על הקבלן לתפעל את מערכות הריסוס בקרוית ולרסס את השטחים השוים אשר יימסרו
לו לביצוע.
 .3.3.1.11טיפולים  -בוסף לפעולת הריסוס ,הקבלן יהיה אחראי על יקיון ותקיות מערכות הריסוס
בכל תקופת הביצוע .במסגרת אחריותו ,יבצע הקבלן את הטיפולים היומיים ושבועיים
לצורך תחזוקה ותקיות המערכות השוות .תדירות הטיפולים ותכולתם מובאים בספח 4
למפרט זה.
 .3.3.2ציוד ריסוס וסף:
 .3.3.2.1הדברת צמחיה בלתי רצויה שלא יתן להדביר באמצעות קרוית תבוצע באמצעות ציוד
וכלים אשר יסופקו ע"י הקבלן כגון :רכבי  ,4×4טרקטור  ,4×4מרסס ידי )מרסס גב הישא
על גב המדביר( או באמצעות מתקן ריסוס המותקן ע"ג טרקטור או רכב )מציוד הקבלן( וכן
כל מתקן אחר המאושר לביצוע העבודה עפ"י חוק.
 .3.3.2.2ההדברה באמצעים השוים )רכב/טרקטור/מרסס ידי( יבוצע במקומות בהם לא יתן לרסס
באמצעות הקרוית )גדרות ,סמוך לשטחי גיון ,מסילות אשר לא יתן להיכס אליהן
באמצעות הקרוית וכד'(.
 .3.3.2.3על הקבלן במיוחד להקפיד על כל כללי הבטיחות הדרשים לביצוע העבודה באזורים אלה
עקב הקרבה לרכבות פעילות וכן הקרבה לוסעים/משתמשים במתקי הרכבת ולתאם
עבודתו כך שלא ייפגעו.
 .3.3.2.4למעט קרוית הריסוס כאמור ,כל החומרים ,הציוד והכלים הדרשים לביצוע העבודות
יסופקו ע"י הקבלן.

 .4תאור העבודה הנדרשת בשטחי תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרונית ריסוס
 .4.1מועדי הריסוס ותכית העבודה לתחזוקה כוללת באמצעות קרוית הריסוס הרכבתית:
 .4.1.1קרוית הריסוס היה מודולרית ומשמשת לביצוע עבודות תחזוקה וספות .על כן ,הקרוית תימסר
לקבלן לצורך ביצוע הריסוס למשך  3תקופות בשה בלבד .משך כל תקופה לא יארך מעל  30ימים.
מעבר לתקופות אלה ,לא יהיה יתן להפעיל את הקרוית.
 .4.1.2מועדי הריסוס ייקבעו ע"י הקבלן עם קבלת המטלה.
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 .4.1.3מיד לאחר קבלת המטלה ,יגיש הקבלן למפקח תכית עבודה שתית עקרוית אשר תקבע את
התקופות המשוערות בהן תידרש הדברה במהלך השה באמצעות הקרוית .דוגמא לתכית עבודה
עקרוית לקרוית הריסוס ראה בספח  3למפרט זה.
 .4.1.4הקבלן יסייר בשטחים המיועדים ויבחן את מצב הצמחיה ,רמת השיבוש ,מגוון הצמחים הקיימים
וכדומה .בהתאם למצב ולאופי הצמחיה בשטח יחליט הקבלן באילו חומרים עליו להשתמש ומהו
המיון הדרש והמועדים הצפויים לריסוס והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 30 .4.1.5יום לפי כל ריסוס מתוכן ,יכין הקבלן תכית עבודה פרטית לריסוס הקרוב אשר בה יפרטו
התוים הבאים:
 .4.1.5.1מועד צפוי לתחילת הריסוס.
 .4.1.5.2פירוט מועדי הריסוס ,עבודה בלילות ,סופי שבוע וכדומה.
 .4.1.5.3סוגי החומרים והמיוים בהם ישתמש בכל סבב ריסוס.
 .4.1.5.4משך הזמן הדרש לו לביצוע המטלה )לא יותר מ 30-יום(.
 .4.1.5.5כוח אדם אשר יבצע את הריסוס באמצעות הקרוית ובאמצעים אחרים.
 .4.1.5.6כמות משגיחי הבטיחות לצורך ליווי הצוותים בשטח.
 .4.1.5.7כל מידע או תון רלווטי וסף/אחר שיש בו כדי להשפיע על תכית העבודה.
 .4.1.6בסיום הכת התכית ,יגישה הקבלן לעיון המפקח .ביצוע התכית מותה בקבלת אישור המפקח.
 .4.1.7על הקבלן להקפיד לתכן עבודתו כך שתבוצע בתקופה הקצרה ביותר האפשרית .לא תתאפשר עבודה
לא רציפה אשר גרמה כתוצאה מתכון לקוי של הקבלן.
 .4.1.8על הקבלן לוודא כי כל חומרי ההדברה אשר בהם מתכן להשתמש במהלך ביצוע המטלה והמיון
המתוכן ,הים חומרים המאושרים לשימוש בישראל בשטחי בור ע"י משרד החקלאות והמשרד
להגת הסביבה.
 .4.1.9על הקבלן לקחת בחשבון בעת התכון את מגבלות מערכת הריסוס כמפורט בספח  4למפרט זה )בין
היתר את מהירות סיעה ,פח תרסיס מקסימאלי ,יכולות המערכת וכד'(.
 .4.1.10כל התאומים הדרשים לביצוע המטלה יבוצעו ע"י הקבלן )תאום הגי קרוית ,משגיחי בטיחות וכד'(.
 .4.1.11למפקח שמורה הזכות לתקן ולשות את לוחות הזמים בהתאם לצרכים ולסדרי העדיפויות הקיימים
ברכבת.
 .4.1.12על הקבלן מוטלת האחריות להיערך לתקופות ההדברה בתשומות הדרשות ,לרבות :בכוח אדם,
כלים ,ציוד ,חומרים וכל הדרוש לצורך ביצוע העבודה בצורה הטובה ביותר.
 .4.1.13יש לאפשר בכל זמן תון לתועת הרכבות לפעול באופן סדיר .לפיכך ,הריסוס באמצעות הקרוית
יבוצע בעיקר בזמים בהן תועת הרכבות דלילה או לא פעילה ,כגון :לילות ,מבצעים וסופי שבוע.
מספר שעות העבודה בכל יום משתה ואיו קבוע ,ותלוי במספר גורמים תפעוליים אשר אים
בשליטתו של הקבלן .על הקבלן להיערך לכך ולקחת בחשבון את כלל השיקולים בעיין זה בעת מתן
הצעתו.
 .4.1.14מודגש בזאת כי גם לאחר אישור תכית העבודה ע"י המפקח ,ייתכו שיויים במועדי הריסוס ובשעות
העבודה .לקבלן לא תהא כל טעה ו/או דרישה בעיין זה ועליו להתאים ולעדכן בכל יום את המשך
תכית העבודה בהתאם לביצוע עד לאותו יום .עוד יודגש כי אין הרכבת מתחייבת להספק מיימאלי
כלשהו של ריסוס במהלך משמרת.
 .4.1.15תכית העבודה המאושרת מחייבת את הקבלן.
 .4.1.16למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי בוסף לאמור בוגע לתכית העבודה ,הקבלן יעמוד לרשות הרכבת
ויהיה זמין לביצוע שאר העבודות שוא חוזה זה ,בכל זמן ובכל מקום בהם יידרש לכך.
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 .4.2מהלך העבודה:
 .4.2.1בכל יום ,לפי תחילת עבודה ,יבדוק הקבלן מהם האזורים אשר מתוכים לביצוע באותו יום בהתאם
לסיום העבודה במשמרת קודמת ובכפוף לתכית העבודה .בוסף ,עליו לבדוק מהם חומרי ההדברה
והמיוים אשר בהם עליו להשתמש בכל קטע וקטע ולהיערך בהתאם.
 .4.2.2הקבלן יכין את החומרים ויעמיס אותם על גבי הקרוית ,כל חומר במיכל המתאים לו .על הקבלן
לקחת בחישוב כמות החומרים שיעמיס לקרוית כמויות וספות אשר עלול להשתמש במידה
ויתאפשר לו המשך עבודה בוסף על המתוכן.
 .4.2.3הקבלן ימלא מים במיכלים לפי תחילת כל משמרת .מילוי המים מתאפשר ממתקי הרכבת השוים.
על הקבלן להכיר את מקורות המים בהם יתן למלא מים לאורך המסילות ולהיערך לכך בהתאם.
 .4.2.4הקבלן יבצע טיפול מקדים לקראת הפעלת הקרוית ,כולל בדיקת מערכות ,תקיות הפומיות )דיזות(,
דלק בגראטור וכד' .תדירות הטיפולים ותכולתם כמפורט בספח  4למפרט זה.
 .4.2.5בסוף כל יום עבודה הקרוית תחה באחד מהמתחמים לאורך המסילה .המיקום יקבע ע"י הג
הקרוית בלבד ובהתאם לאפשרויות העומדות לרשותו .על הקבלן להיערך לכך ולתאם עזיבתו/הגעתו
למשמרת הבאה.
 .4.2.6על הקבלן לבצע טיפול לאחר סיום העבודה ,לקות את הקרוית ולהכיה לקראת המשמרת הבאה.
 .4.2.7חומרים שותרו במיכלים מהדברה קודמת יטופלו בהתאם לאמור בהחיות לתחזוקת המערכת,
כמפורט בספח  4למפרט זה.
 .4.2.8הגעה לשטח ,העמסת החומרים ותפעול מערכת הריסוס הים באחריות הקבלן בלבד .על הקבלן לתכן
את מועד תחילת העבודה בכל יום כך שיספיק להעמיס את החומרים על הקרוית ,למלא מים
במיכלים ,לערוך את כל הבדיקות השוטפות ולהיות ערוך ומוכן בזמן לקראת יציאה לריסוס.
 .4.2.9על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכו תקלות שוות במערכת הריסוס או בקרוית וכתוצאה מכך עלולה
להתעכב/להתארך תקופת הביצוע .לקבלן לא תהא כל טעה בושא זה ולא תשולם כל תוספת בעבור
שיויים אלה.
 .4.2.10תקלות במערכת הריסוס אשר מקורן באי ביצוע הטיפולים/תחזוקה לקויה/עבודה לקויה וכיוצ"ב
כדרש ע"י הקבלן ,יתוקו על חשבוו ולקבלן לא תהא כל עילה לתביעה בגין כך.
 .4.3מבחן התוצאה ותקופת הבדק:
 .4.3.1השטחים שמסרו לקבלן במסגרת סעיף זה יטופלו על ידו באופן שוטף כך שהטח המטופל יהיה קי
מצמחיה כלשהי בכל עת .לפיכך ,עבודת הדברה מחייבת את הקבלן לעמוד בדרישות המופיעות להלן
בכל רגע תון במהלך השה:
 .4.3.1.1אין הצצה של מיי עשבים חד שתיים לכל אורך תקופת ההתקשרות.
 .4.3.1.2עשבים חד שתיים שהציצו  -מתים.
 .4.3.1.3עשבים רב שתיים שהציצו  -מתים.
 .4.3.2לא תתקבל אי הצלחה של הדברת העשבים מכל סיבה שהיא.
 .4.3.3ריסוס/ים חוזר/ים יבוצעו מיד על פי דרישת המזמין לאחר קביעתו של היועץ המקצועי.
 .4.4סיורי פיקוח ובקרה במהלך תקופת הביצוע:
 .4.4.1המפקח או מי מטעמו רשאי להצטרף לעבודת הקבלן במסגרת המטלה שמסרה לו לביצוע בכל שלב
ובכל מקום בו יבחר.
 .4.4.2לקבלן לא תהא שום טעה או דרישה בעיין זה וחלה עליו חובה לספק את כל המידע הדרוש
והבדיקות הדרשות בהתאם לדרישת המפקח.
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 .4.4.3כמו כן ,במסגרת בקרת האיכות ,רשאי המפקח לאסוף דגימות מהחומרים שהובאו לשטח או ממחסן
החומרים של הקבלן או מאחד הקטעים שרוססו .לקבלן לא תהא שום טעה בושא זה ועליו לשתף
פעולה באופן מלא במתן הדגימות וכן לסייע באיסופן .תהליך הבקרה יתועד והתוצאות יועברו לידיעת
הקבלן .הכל כאמור בפרק המוקדמות למפרט זה.
 .4.4.4בכל חודש יערוך הקבלן סיור בוכחות מהל פרויקט ומהל האזור ,אליו יזומן המפקח לבדיקת קיום
הדרישות ה"ל .בסיום הסיור יוגש למפקח דו"ח המסכם את ממצאי הסיור ,לרבות פירוט ליקויים
והשלמות דרשות ופרוט לו"ז לביצוע.
 .4.4.5התועה בשטח בעת הסיור היה באחריות הקבלן ,כולל הקצאת רכב  4×4וכל אמצעי וסף החוץ
לקיום הסיור.
 .4.4.6מודגש בזאת כי המפקח/ציג הרכבת הים הקובעים הבלעדיים לעיין איכות הביצוע.
 .4.4.7שטחים אשר אים עומדים ב"מבחן התוצאה" כהגדרתו לעיל ,במידה ומצאו ליקויים בתחזוקת
השטח והשטח איו עומד בדרישות המופיעות לעיל ,יחולו הוראות אלה:
 .4.4.7.1התמורה היחסית בגין שטחים אלה תקוזז מהתשלום החודשי.
 .4.4.7.2המזמין יקזז מחשבון הקבלן את הפיצוי המוסכם בגין שטחים אלו ,כמפורט בחוזה.
 .4.4.7.3על הקבלן לתקן את הליקויים/השלמות עפ"י הלוז שקבע בדו"ח הסיור ,כאמור לעיל.
 .4.4.7.4יובהר בזאת כי תשלומים שקוזזו מחשבוות הקבלן בגין אי עמידה בדרישות האיכות כמו
גם הפיצוי המוסכם לא יוחזרו לקבלן.
 .4.4.7.5במידה ולא יתקן הקבלן את הליקויים כדרש בדו"ח ,תשלום החשבון העוקב כולו יעוכב עד
השלמת תיקון הליקויים.
 .4.4.7.6כמו כן ,רשאית הרכבת לכות מחשבון הקבלן את התמורה היחסית בגין שטחים אלו וכן
את סכומי הפיצויים המוסכמים וסכומי ההפסדים והזקים שייגרמו לה ,הכל בהתאם
לתאי החוזה.
 .4.4.7.7מודגש בזאת כי לצורך תיקון הליקויים לא תימסר לקבלן קרוית והתיקון יבוצע באמצעות
רכב או באמצעים ידיים/אחרים באחריות הקבלן ועל חשבוו.

 .5תשלום ואישור חשבונות לסעיפי תת-פרק ) 1.3עבודות תחזוקה חודשית כוללת באמצעות
קרונית ריסוס רכבתית(
 .5.1תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע מושלם של ההדברה כמפורט לעיל ,לרבות:
 .5.1.1כיסוח/הסרת עשבייה בשטחים המיועדים לריסוס לפי ביצוע הריסוס לקבלת תוצאה מיטבית.
 .5.1.2אספקת חומרי הדברה לרבות הובלתם ,אספקתם ,אחסתם ,והשמדת אריזות ריקות וחומרים פגי
תוקף ,הכל כדרש עפ"י תקות המשרד להגת הסביבה ,משרד החקלאות והוראות היצרן.
 .5.1.3העמסה ומילוי חומרי ההדברה במכלים הייעודים.
 .5.1.4העמסה חוזרת של החומרים/פריקה במידת הצורך.
 .5.1.5תפעול מערכת הריסוס ו/או ציוד הקבלן וביצוע הריסוס בהתאם למטלה.
 .5.1.6טיפולים יומיים ושבועיים במערכת הריסוס המותקת ע"ג הקרוית.
 .5.1.7יקיון מערכת הריסוס המותקת ע"ג הקרוית.
 .5.1.8מילוי מים במכלים.
 .5.1.9תפעול תקלות היתות לטיפול מיידי במערכת הריסוס.
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 .5.1.10אספקת ציוד וכלים וספים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.
 .5.1.11סיורים לאורך המסילות לבחית מצב הצמחיה לקראת הביצוע ובסיומו.
 .5.1.12כל הדרוש בוסף לאמור לעיל לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.
 .5.1.13הכשרת כוח אדם ייעודי.
מידע וסף לגבי הטיפולים הדרשים ועבודה על קרוית הריסוס הכלולים בתכולת העבודה כמפורט בספחים
 4ו 6 -למפרט זה.
 .5.2חישוב התמורה:
התמורה תשולם בהתאם למחיר החוזה ובהתאם לאורך השטח המרוסס בפועל.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.3.10תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרונית ריסוס רכבתית להדברת צמחיה בלתי רצויה
ברצועת מסדרון הרכבת )הרצועה הסטרילית(  -בשטחים בהם יש מסילה כפולה ומעלה
 1.3.20תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרונית ריסוס רכבתית להדברת צמחיה בלתי רצויה
ברצועת מסדרון הרכבת )הרצועה הסטרילית(  -בשטחים בהם יש מסילה בודדת בלבד
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של תחזוקה חודשית כוללת באמצעות קרוית ריסוס רכבתית להדברת צמחיה
בלתי רצויה ברצועת מסדרון הרכבת )הרצועה הסטרילית(.
מדידה :ק"מ מסילה/חודש
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פרק  - 1עבודות תחזוקה חודשית כוללת
תת פרק  - 1.4עבודות תחזוקה חודשית כוללת במתחמים ותחנות
 .1כללי
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

בשטחי הרכבת מצאים מספר מתחמים ותחות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודות תחזוקה חודשית כוללת
ו/או מעת לעת עבודות תחזוקה חד פעמיות ,הכל בהתאם לדרישת המפקח.
במתחמים חלות כל הוראות התחזוקה באשר לעבודה בקרבת מסילות וכפי שדרש ברצועות הרכבת השוות.
במתחמים בהם לא תבוצע תחזוקה חודשית כוללת בהתאם לסעיף זה ,היא תתומחר על בסיס סעיפי המחירון
כפי שידרוש המפקח ,לרבות :טיפול בעשבייה ,טיפול וגיזום עצים ,כריתת עצים ,יקיון ופיוי פסולת מכל סוג
שהוא וכו'.
מודגש בזאת כי שטחי המתחמים והתחות שימסרו לקבלן לתחזוקה חודשית כוללת בתחזוקה לפי דום,
יוחרגו מקטעי התחזוקה החודשית בסביבת המסילה )בתחזוקה לפי ק"מ מסילה( ,ולא ייתן כפל תשלום.
עבודות התחזוקה אשר יבוצעו ע"י הקבלן במתחמים ותחות יבוצעו בכפוף להחיותיו ולדרישותיו של המפקח
או מהל התחה/מתחם .באחריות הקבלן לתאם ולהישמע להוראותיו.

 .2הגדרת הגבולות במתחמים ותחנות בתחזוקה חודשית כוללת
 .2.1הקבלן יתחזק את כל תחום המתחם/תחה מק"מ כיסה ועד ק"מ יציאה כמפורט להלן:
שם

מס"ד
1

תחת חוצות המפרץ  +מתחם קישון

2

חיפה מזרח

3
4

תיה
בי ברק

ק"מ
כיסה
6.07
0
0.49
65.35
2.85

ק"מ
יציאה
6.45
2.00
0
66.20
4.20

שטח
)דום(
441
452
113
121

שטח המתחמים המופיע בטבלה שלעיל היו הערכה בלבד ומיועד לסייע לקבלן בעת מתן הצעתו למכרז.
 .2.2במתחמים/תחות מגודרים יתחזק הקבלן את כל השטח המגודר בתוספת  3מ' )מחוץ לשטחים אלה(.
 .2.3הרכבת רשאית בכל עת להפעיל את הקבלן במסגרת סעיף זה גם במתחמים ותחות אשר לא צויו בטבלה
לעיל .במקרה כזה ,גבולות העבודה של השטח הוסף לתחזוקה יוגדרו וימסרו לקבלן בכתב ע"י המפקח.

 .3כ"א ,כלים ,ציוד וחומרים לביצוע עבודות תחזוקה חודשית כוללת במתחמים ותחנות
 .3.1מודגש בזאת כי במידה ותחליט הרכבת למסור לקבלן שטחי תחות ומתחמים לתחזוקה חודשית כוללת יידרש
הקבלן לתגבר את מצבת כוח האדם ,זאת ביחס העובדים הדרש פר שטח תחזוקה ,הכל כמפורט בסעיף  3לתת
פרק  1.1לעיל.
בהמשך לאמור מודגש בזאת ,למען הסר ספק ,כי לצורך תחזוקת חודשית כוללת בתחות ומתחמים ,שהים
בתחזוקה לפי דום ,יפעיל הקבלן צוות תחזוקה ייעודי קבוע ,זאת בוסף על צוותי התחזוקה של סביבת
המסילה .צוות זה יהיה כפוף למהלי האזורים ויבצע את העבודות כמפורט להלן.
 .3.2כ"ל לגבי העמדת ציוד ,רכבים ,כלים מכאיים וכד' ,בהם מחויב הקבלן לצייד את כל אחד מצוותי העבודה של
הקבלן ,כמיימום לצורך ביצוע העבודות ,הכל כמפורט בסעיף  3לתת פרק  1.1לעיל.
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 .3.3הצוות הקבוע כאמור שיבצע את עבודות תחזוקת המתחמים והתחות יידרש להכיר את שטחי התחזוקה על
בורים ,בדגש על מיקומם של מסילות ורציפים ,גדרות ושערים ,מבים ,מתקי שו"ב ,מתקי חשמל ,מתקי
יקוד וכיו"ב ,כמו כן חוצה הכרות לצרכי תאום העבודות של ראש הצוות עם בעלי תפקידים כגון מהל
התחה/מתחם.

 .4תאור העבודה הנדרשת במתחמים ותחנות
 .4.1תחזוקת המתחמים והתחות על כל תכולתם ,תבוצע בהתאם לאמור בסעיף  4לתת פרק  1.1לעיל ,לביצוע
תחזוקה חודשית כוללת בסביבת מסילה.
 .4.2עם זאת ובשוה מתכולת תת פרק  ,1.1מודגש בזאת כי תחזוקת המתחמים/תחות איה כוללת תחזוקת
מבים ,משטחים סלולים ומרוצפים וכד' המצאים בשטח המתחם/תחה.
 .4.3להלן פרוט הדרישות בתוספת ו/או בשיוי לאמור בסעיף  4לתת פרק  1.1לעיל ,לביצוע תחזוקה חודשית כוללת
להם מחויב הקבלן בתחזוקת שטחי מתחמים ותחות:
 .4.3.1הדברת עשבייה
 .4.3.1.1בשוה מהאמור בסעיף  4לתת פרק  1.1לעיל ,לעיין הדברת עשבייה בסביבת המסילה ,בשטחי
המתחמים והתחות תטופל העשבייה ככלל באמצעות הדברה כימית וזאת בהתאם לאמור
בסעיף .2.4.60
במידה ויש להסיר עשביה בסמוך לצמחיה ועצים רצויים ,אשר הדברה כימית בסביבתם
עלולה לסכם ,תטופל העשבייה בקציר/כיסוח .
 .4.3.1.2בחלק מהמתחמים קיימים מתקי תדלוק .מתחמים אלה יהיו קיים לחלוטין מכל עשבייה
בכל רגע תון .הריסוס סביב מתקים אלה יבוצע למרחק של  20מ' לפחות מכל צד.

 .5תשלום ואישור חשבונות לסעיפי תת-פרק ) 1.4עבודות תחזוקה חודשית כוללת
במתחמים ותחנות(
 .5.1אופן התשלום עבור עבודה אשר כלולה בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת במתחמים ותחות יבוצע כמפורט
בסעיף  5לתת פרק  1.1לעיל.
 .5.2בגין תחזוקה לקויה בשטחי מתחמים ותחות אשר תצוין בדוחות המפקח או מי מטעמו ,רשאית הרכבת לכות
סכומי פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 1.4.10תחזוקה חודשית כוללת במתחמים ותחנות
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של תחזוקה חודשית כוללת במתחמים ותחות.
מדידה :דום/חודש
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פרק  - 2עבודות תחזוקה שונות
תת פרק  - 2.1עבודות תחזוקה ,כריתה וגיזום של עצים ושיחים
כריתת עצים
כללי
בוסף לאמור במפרט הכללי ,על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפי כריתת העצים .המפקח לא ייתן אישור כזה
לקבלן לפי שזה יציג בפי המפקח אישור של הרשות המקומית או קק"ל לכריתה.
התשלום עבור " כופר עץ " יעשה ע " י וע"ח ה רכבת .
תשלום האגרה לקק"ל עבור רישיון בצוע כריתת/העתקת עץ  ,יעשה ע"י וע"ח הקבלן ויוחזר לו בהתאם
להצגת חשבוי ת בפועל.
לצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ בוגר ,צמח שגובהו  2מטרים לפחות מעל פי הקרקע וקוטר גזעו ,המדד בגובה 130
סטימטרים מעל פי הקרקע הוא  10סטימטרים לפחות ,כל מה שמתחת לקריטריון זה יחשב להסרת צמחיה ,לרבות
ביטות/סורים )"חזירים"( שצמחו ברדיום של  5מ' מגזע עץ ה"אם" .העבודה כוללת :כריתת העץ ,חתוך עפיו ואיסופם,
פיוי הגזם והגדם לאתר מורשה לסילוק פסולת.
המדידה לתשלום לפי יח' כולל כל האמור לעיל.
"סקר בטיחות עצים ברכבת ישראל" )ספח  1למפרט זה( ,שאיו מצורף אך היו חלק בלתי פרד ממכרז זה ויתן לעיון
במשרדי הרכבת ,היו סקר עצים שבוצע לאורך המסילות ע"י האגרוום חוך בורגר .הסקר מעודכן אחת לשה בהתאם
לשיויים .כמות העצים המצוית בסקר היה לצורך העברת תמוה כוללת לקבלן המציע.
למען הסר ספק ,כמות העצים המצוית בסקר איה מחייבת את הרכבת כלפי הקבלן והעבודה תבוצע בהתאם למטלות
ביצוע שימסרו לקבלן מעת לעת ע"י ציג אגף מסילה וסביבה ברכבת ישראל ובהתאם לתקציב העומד לרשות הרכבת.
עבודות הכריתה יבוצעו אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר עפ"י דרישת המפקח ,יציגן הקבלן לפי
תחילת העבודות .למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאיו עוה לדרישות המקצועיות.
לא תבוצע בשטח עבודת כריתת עצים ללא וכחות ראש צוות ,כדרש בסעיף  00.13אשר בפרק  00המוקדמות שלעיל.
ראש הצוות יהיה וכח בקביעות בשטח העבודה ויהיה אחראי לביצוע תקין של העבודות ,לבטיחות העובדים ובכלל.
על הקבלן לכרות את העץ כך שגובה הגדם שיושאר לא יעלה על  10ס"מ מעל פי הקרקע.
העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקות של
בטיחות בעבודה.
עבודות הכריתה כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי
משטרה )תכית תועה( לחסימת תיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.
העבודה כוללת מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" שתעשה עפ"י גודל העץ וסוגו בהתאם להוראות היצרן והחיות
המפקח עד תמותה מלאה )גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים( ,מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מייד עם חיתוך
הגזע ,בעוד הגדם טרי )בעץ רב-גזעים ,יש למרוח את כל גדמי העץ(.
העבודה כוללת פיוי מלא של הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה.
העבודה כוללת תאום מול הגורמים הרלבטיים כגון :פקידי יערות ,רשויות ,בעלי שטח פרטים וכל גורם אחר.
אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,עגלת חץ ,אישורי משטרה )תכית
תועה( לחסימת תיבים באם ידרשו כאלה ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה )למעט התשלום עבור פיקוח
רשויות/משטרה וכו' אשר ישולם ע"י הקבלן ויוחזר לו כגד הצגת חשבוית בפועל בתוספת  6%תקורה(.
במידה ודרש לצורך ביצוע העבודה צוות אבטחה ,עגלת חץ וליווי משטרה ישולם על כך בפרד ,מותה באישור מראש
של המפקח.
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גובה העץ לצרכי תשלום יקבע עפ"י תון גובה העץ כפי שמופיע בסקר העצים .במקרה של עץ שלא מופיע בסקר,
הגובה יימדד לפי הכריתה ויקבע ע"י המפקח בלבד.
מודגש בזאת כי על הקבלן ובאחריותו לדווח על המועד כריתת עץ בהתאם למספורו בסקר העצים ,ע"מ שיוכל המפקח
לעדכן תון זה בסקר.
ריסוק וחיפוי גזם:
קיימת אפשרות בה יאשר/ידרוש המפקח ,כי הגזם אשר הצטבר מכריתת עץ יושאר בשטח העבודה ,ירוסק ויפוזר
כחיפוי במקומות עליהם יורה המפקח.
הגזם המיועד לריסוק יהיה קי לחלוטין מפסולת )אשפה( מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך הקפדה על גריסה מלאה
של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים ושל חומר עשבוי וכסחת דשא.
בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל )כגון עלי שלכת( שיתפזר ברוח ,אין לחפות בחומר חומצי )כגון מחטי אורן( ,אין
לחפות בגושים גדולים המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטציאל לשימוש משי )כגון מדורות או
משחקים( ,אין לחפות במצבים בהם עשוי החיפוי להוות מפגע כלשהו.
יש להתאים את גסות/עדיות החומר המרוסק לסוג השטח המיועד לחיפוי ,כפי שיורה המפקח .בשטחים איטסיביים
ופורמאליים יותר ,החומר יהיה גרוס עדין יותר .בשטחים אקסטסיביים ושוליים יותר החומר יהיה גרוס גס יותר.
ריסוק הגזם יעשה ע"י מרסקת גזם בעלת כושר ריסוק עפים שקוטרם עולה על " .4החומר המרוסק ישמש לחיפוי
בשטח עליו יורה המפקח.
למען הסר ספק ,עבודת הריסוק ופיזור החומר המרוסק בשטח כחיפוי ,כלולה במחיר היחידה.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.1.10כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד  4מ' )כולל( מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם
לאתר מורשה לסילוק פסולת
 2.1.20כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מ 4 -מ' עד  10מ' )כולל( מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם
לאתר מורשה לסילוק פסולת
 2.1.30כריתת עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל  10מ' מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה
לסילוק פסולת
תאור ותכולת המחיר:
בכל מקרה של כריתת עץ מכל סוג שהוא ובמצב כלשהו )עץ חולה או מת( על הקבלן להוג לפי הכללים הבאים:
 (1סימון העץ בשטח.
 (2סימון העץ ע"ג מפת השטח והצגתו לרשות המקומית/קק"ל.
 (3תשלום עבור כופר העץ )ע"ח הרכבת(.
 (4קבלת היתר כריתה בכתב מהרשות המקומית /קק"ל.
 (5כריתה ופיוי מלא של הגזם אל אתר מורשה לסילוק פסולת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה.
 (6מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" ,כמפורט לעיל.
מדידה :יח'
 2.1.40כריתת עצים/שיחים ממינים "פולשים"
תאור ותכולת המחיר:
כריתת שיחים/עצים מסוגים "פולשים" ,כגון :שיטה מכחילה ,פרקיסויה שכית ,טבק השיח ,קיקיון ,קה מצוי וכו',
תעשה בכל רצועה כפי שיורה המפקח ולכל צד מציר המסילה.
העבודה כוללת את כריתת העץ/השיח  +מריחת הגדם בחומר מסוג "גרלון" שתעשה עפ"י גודלו וסוגו בהתאם להוראות
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היצרן והחיות המפקח עד תמותה מלאה )גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים( .מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה
מייד עם חיתוך עפי /גזע הצמח ,בעוד הגדם טרי.
העבודה כוללת פיוי מלא של הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה.
למען הסר ספק ,כל צמח פולש ,בין אם הוא עשבוי או מעוצה ,או כזה העוה להגדרת "עץ בוגר" ,ביגוד לאמור
במפרט הכללי וביגוד לאמור בתקה  89לפקודת היערות ,לא ייחשב כעץ והתשלום בגין העבודה ייתן לפי מחיר סעיף
זה בלבד.
במידה ויידרש טיפול בעץ/שיח פולש בודד ,המחיר יחושב לפי  15מ"ר ליחידה.
למען הסר ספק ,בשטח בו בוצעה עבודת כריתת "פולשים" ,לא תשולם לקבלן תוספת עבור הסרה וספת באם תהייה
באותו שטח צמיחה מחודשת במהלך  6החודשים שלאחר ביצוע עבודת הכריתה.
מדידה :מ"ר
 2.1.50גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע עד  40ס"מ )כולל( ,לעומק  5ס"מ מפני הקרקע )ללא
עקירת השורשים(
 2.1.60גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ,קוטר גזע מעל  40ס"מ ,לעומק  5ס"מ מפני הקרקע )ללא עקירת
השורשים(
תאור ותכולת המחיר:
העבודה תבוצע באמצעות מכרסמת שורשים וגדמים בעלת כושר כרסום לעומק  30ס"מ.
קוטר הגדם לצרכי תשלום ,יימדד לפי הגרדום בגובה החתך הקיים.
גרדום הגדם יעשה לעומק  5ס"מ מתחת לפי הקרקע )ללא עקירת השורשים(.
העבודה תבוצע בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקות של
בטיחות בעבודה.
עבודת הגרדום כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי
משטרה )תכית תועה( לחסימת תיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.
העבודה כוללת פיוי הגדם ושארי הגדם )סורת( לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה
וכן מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן.
מדידה :יח'
 2.1.70עקירת גדם עץ מכל סוג שהוא )כולל עקירת גוש השורשים(
תאור ותכולת המחיר:
עקירת הגדם ,כולל גוש השורשים תעשה באמצעות טרקטור בעל יכולת כדרש.
העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקות של
בטיחות בעבודה.
עבודת העקירה כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי
משטרה )תכית תועה( לחסימת תיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.
העבודה כוללת פיוי הגדם וגוש השורשים לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה וכן
מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן.
מדידה :יח'
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גיזום עצים
כללי
כל האמור בסעיף  1.1.10בוגע לתחזוקת עצים בקטע מסילה לתחזוקה חודשית כוללת ,תקף גם לסעיפים שלהלן.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.1.80גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו עד  10מ' )כולל( מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה
לסילוק פסולת
 2.1.90גיזום עץ מכל סוג שהוא ,שגובהו מעל  10מ' מעל פני הקרקע ,כולל פינוי הגזם לאתר מורשה
לסילוק פסולת
תאור ותכולת המחיר:
העבודות יבוצעו כמפורט בוגע לתחזוקת עצים בסעיף  1.1.10לעיל ,ובהתאם לאמור בפרק  41.5של המפרט הכללי.
גובה העץ לצרכי תשלום יקבע עפ"י תון גובה העץ כפי שמופיע בסקר העצים .במקרה של עץ שלא מופיע בסקר
הגובה יימדד לפי הגיזום ויקבע ע"י המפקח בלבד.
מודגש בזאת כי על הקבלן ובאחריותו לדווח באופן מפורט על מועד ,מהות ואופי הגיזום שביצע בכל עץ ועץ בהתאם
למספורו בסקר העצים ו/או ציון מיקום העץ ).צ .וקודת רכבת( ,לרבות פרוט מקצועי על אופן הביצוע ודגשים
למעקב ,ככל שיידרש.
המחיר כולל אחריות לטיב עבודת הגיזום ולמען הסר ספק ,במידה ויידרשו עבודות וספות לתיקון/השלמה וכו'
לעבודות הגיזום שבוצעו בעץ הדון ,פעולות אלה יהיו כלולות במחיר היחידה למשך  12חודש מיום הגיזום ולא תשולם
כל תמורה עבור עבודות אלה.
העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקות של
בטיחות בעבודה.
עבודת הגיזום כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות שילוט ,שילוט מואר ,מחסומים ,אישורי
משטרה )תכית תועה( לחסימת תיבים וכו' ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.
העבודה כוללת פיוי הגזם לאתר מורשה לסילוק פסולת וזאת תוך  24שעות בלבד מסיום העבודה.
ריסוק וחיפוי גזם:
קיימת אפשרות בה יאשר/ידרוש המפקח ,כי הגזם אשר הצטבר מגיזום העצים ו/או השיחים יושאר בשטח העבודה,
ירוסק ויפוזר כחיפוי במקומות עליהם יורה המפקח.
הגזם המיועד לריסוק יהיה קי לחלוטין מפסולת )אשפה( מכל סוג שהוא ,הריסוק יבוצע תוך הקפדה על גריסה מלאה
של החומר .כמו כן ,אין לגרוס ערמות של עלים ,מחטים ושל חומר עשבוי וכסחת דשא.
בכל מקרה ,אין לחפות בחומר דק וקל )כגון עלי שלכת( שיתפזר ברוח ,אין לחפות בחומר חומצי )כגון מחטי אורן( ,אין
לחפות בגושים גדולים המהווים מפגע אסתטי או יפריעו לקליטת גשמים ויהוו פוטציאל לשימוש משי )כגון מדורות או
משחקים( ,אין לחפות במצבים בהם עשוי החיפוי להוות מפגע כלשהו.
יש להתאים את גסות/עדיות החומר המרוסק לסוג השטח המיועד לחיפוי ,כפי שיורה המפקח .בשטחים איטסיביים
ופורמאליים יותר ,החומר יהיה גרוס עדין יותר .בשטחים אקסטסיביים ושוליים יותר החומר יהיה גרוס גס יותר.
ריסוק הגזם יעשה ע"י מרסקת גזם בעלת כושר ריסוק עפים שקוטרם עולה על " .4החומר המרוסק ישמש לחיפוי
בשטח עליו יורה המפקח.
למען הסר ספק ,עבודת הריסוק ופיזור החומר המרוסק בשטח כחיפוי ,כלולה במחיר היחידה.
מדידה :יח' ל 12 -חודש
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 2.1.100גיזום שיחים
תאור ותכולת המחיר:
הגיזום ייעשה לרוב על מת לפתוח שדה ראיה ו/או לשיפור הראות ,מיעת הסתרת מתקי תקשורת ואיתות ,סימורים
וכו' .למען הסר ספק ,גיזום השיחים יעשה באופן מקצועי.
העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאי מתאים.
העבודה כוללת פיוי הגזם תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
מדידה :מ"ר
 2.1.110טיפול בשורשי עצים בשטחים פתוחים
תאור ותכולת המחיר:
טיפול בשורשי עצים במקרים בהם חשף גוש השורשים וקיימת סכה לקריסת העץ ,במקרים בהם יש צורך בחיתוך
קטע שורש אלים המהווה מפגע בטיחותי וכו'.
יסור ידי או מכאי של השורשים באופן חלק ללא קריעה ,ריסוס מערכת השורש בחומר פוגיצידי מסוג "בלט" או
שו"ע ,ומריחת חתכי השורש במשחת גיזום מסוג "קטק" או שו"ע ,מודגש בזאת כי מריחת משחת הגיזום תעשה מייד
עם חיתוך שורשי העץ ,בעוד הפצע טרי ,על גבי פי חתך השורש כשהוא שטוף וקי ,יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על
 2ס"מ.
פריסת יריעת "גאו ווב" מבוטת ,עיגון גוש השורשים בהתאם להוראות מהדס קוסטרוקציה.
מילוי חוזר בחול/באדמה גית מאושרת והחזרת השטח לקדמותו ,סילוק הפסולת לאתר מורשה לסילוק פסולת ויקוי
האתר.
המחיר כולל את כל העבודות ,חומרים והאמצעים הדרושים המפורטים מעלה.
מדידה :יח'
 2.1.120תחזוקת עץ צעיר עד גובה  5מ'
תאור ותכולת המחיר:
תחזוקת עצים צעירים תעשה עפ"י כל ההחיות המופרטות בוגע לתחזוקת עצים בסעיף  .1.1.10ובהתאם להחיות
המפרט הכללי ,במהדורתו המעודכת ביותר והחיות המפקח.
המחיר כולל את כל העבודות ,החומרים ,האמצעים והמרכיבים הכרוכים בתחזוקה חודשית של עצים צעירים ,כולל:
סמוכות ,עיצוב ,דישון ,לובן ,השקיה וכו'.
מדידה :יח'/חודש
 2.1.130תחזוקת ערוגות שיחים
תאור ותכולת המחיר:
תחזוקת שיחים תעשה עפ"י החיות המפרט הכללי ,במהדורתו המעודכת ביותר והחיות המפקח.
המחיר כולל את כל העבודות ,החומרים ,האמצעים והמרכיבים הכרוכים בתחזוקה חודשית של שיחים ,כולל :גיזום,
הדברה ,דישון ,השקיה וכו'.
מדידה :דום/חודש
 2.1.140הדברה וטיפול מונע נגד חדקונית הדקל האדומה
תאור ותכולת המחיר:
טיפול מוע גד חדקוית הדקל האדומה יבוצע בדקלים עליהם יורה המפקח.
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הטיפול יבוצע עפ"י החיות דפון מטעם משרד החקלאות" :מיעה והדברה של חדקוית הדקל
האדומה ) (Rhynchophorus ferrugineusבעצי דקל בוי ,קיץ  "2016או החיות עדכיות אחרות מטעם משרד
החקלאות ,ככל שיפורסמו.
במקרה של מספר שיטות טיפול אפשריות ,המפקח הוא שיקבע את שיטת הטיפול והיישום המועדפת.
המחיר כולל את כל העבודות ,חומרים והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה מלואה ,לרבות כל אמצעי הבטיחות
הדרשים לשימוש בחומרי הדברה והיו בגין טיפול חד-פעמי.
מדידה :יח'
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פרק  - 2עבודות תחזוקה שונות
תת פרק  - 2.2עבודות שונות
עבודות הכנה ופירוק  -כללי
 .1עבודות הפירוק/ההריסה כוללות גם את סילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות המוסמכות ,אלא אם
יצוין אחרת במפרט המיוחד ,באחריות הקבלן ועל חשבוו.
 .2במידה והמבה המפורק היו רכוש רכבת ישראל ,תכלול העבודה גם את הובלת המבה למחסי הרכבת ,כפי שיורה
המפקח.
 .3פירוק המתקים והחומרים המיועדים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית .מתקים או חלקי מתקים המיועדים
לשימוש חוזר כגון :גדרות ,אלמטים מבטון וכו' יחשבו כאילו מצאו במצב תקין לפי פירוקם .על הקבלן לוודא
מצב זה לפי תחילת העבודה ולהתריע ביומן העבודה על כל פגם או ליקוי.
 .4מתקים ,חלקי מתקים ,מסילות ,תשתיות על ותת קרקעיות וכו' שיפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו/או יוחלפו על ידי
הקבלן ועל חשבוו לשביעות רצון המפקח.
 .5העבודה כוללת את כיסוי הבורות שוצרו במקום הפירוק ,בחומר מילוי מאושר והידוקו.
 .6במקרה של העתקת מתקים כוללת העבודה את עיגום באתר החדש.
 .7העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר ,במידה ויידרש.
 .8מובהר להלן כי בשום מקרה לא יותקו מחדש מתקים מפירוקים קודמים באם הם פגומים.
 .9פירוק מתקים בקרבת מסילות או בסמוך לתשתיות תת קרקעיות )כולל מתקי תקשורת( מחויב בתאום מראש מול
ציג חטיבת תשתיות והכל בהתאם להלים המפורטים בספח הבטיחות )ספח  B8לחוזה( וכן מחייב תאום מראש
עם המפקח ואישורו .למען הסר ספק ,האחריות לכל התאומים ,כמפורט לעיל ,חלה על הקבלן ותעשה על ידו ותהיה
כלולה במחיר היחידה.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.2.10פירוק אספלט ,בעובי משתנה
תאור ותכולת המחיר:
פירוק אספלט לכל עומק המבה עד לשתית .במיסעות אספלט – אם הפירוק היו לצורך סלילה מחדש או תיקוים –
תוסר השכבה האספלטית בגבולות הפירוק.
העבודה כוללת את סילוק הפסולת מהשטח לאתר מורשה לסילוק פסולת וכבישת פי השטח לאחר הפירוק ,עד לקבלת
הצפיפות והגבהים הדרשים.
מדידה :מ"ר )ללא תלות בעובי האספלט לפירוק(
 2.2.20פירוק גדר רשת מכל סוג
תאור ותכולת המחיר:
פירוק גדר מכל סוג שהוא יבוצע בהתאם להוראות המפקח ,תוך תאום עם בעלי הגדר .הקבלן יפרק את הגדר ,יעקור את
העמודים ממקומם ,כולל בסיסי/יסודות הבטון ,ימלא את הבור הותר בחומר מילוי מאושר ויהדקו .הגדר המפורקת
תועבר לבעל הגדר/למחסי הרכבת ,או לכל מקום שיורה עליו המפקח ,או שתפוה לאתר פסולת מאושר ,עפ"י החיית
המפקח .בסיסי/יסודות הבטון יפורקו ויפוו בכל מקרה לאתר פסולת מאושר
מדידה :מ"א
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 2.2.30הריסת מתקן כניסה או יציאה למעביר מים
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת חיתוך המתקן ,תוך כדי פירוק זהיר למיעת פגיעה במסילות ובתשתיות על ותת קרקעיות הקיימות
בסביבת המתקן ופיוי הפסולת לאתר פסולת מאושר.
מדידה :קומפלט
 2.2.40פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין כולל ניסור ,בכל חתך
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת יסור האלמט ופירוק זהיר למיעת פגיעה במסילות ובתשתיות על ותת קרקעיות הקיימות בסביבת
האלמט ופיוי הפסולת לאתר פסולת מאושר.
תשלום :התשלום יעשה לפי מ"ק בטון עפ"י חישוב שיעשה לפי הפירוק.
מדידה :מ"ק
 2.2.50פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין ,בכל חתך
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת הריסת האלמט תוך כדי פירוק זהיר למיעת פגיעה במסילות ובתשתיות על ותת קרקעיות הקיימות
בסביבת האלמט ופיוי הפסולת לאתר פסולת מאושר.
תשלום :התשלום יעשה לפי מ"ק בטון עפ"י חישוב טי שיעשה לפי הפירוק.
מדידה :מ"ק
 2.2.60פינוי ערמות פסולת ומפגעים שהושארו ע"י אחר
תאור ותכולת המחיר:
ערמות פסולת בשטח )לרבות :אשפה ,גדרות ישות ,עודפי חצץ ,פסולת ביין ,חומרי מסילה וכו'( במידה ויאותרו כאלה
יבוצע פיוין מהשטח באישור המפקח.
כל התשלומים הכרוכים בפיוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על
הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
במקרים בהם דרש ריכוז או איסוף של הפסולת לפי פיוי )באישור המפקח בלבד( או פיוי משטחים כלואים )עפ"י
הגדרת המפקח בלבד( עלות העבודות עד שלב ההעמסה לפיוי מהשטח תשולם בפרד.
הקבלן יהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פיוי,
הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם ההג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י מהל העבודה )מהל
האזור/ראש צוות ,מי הוכח ביהם עת ביצוע הפיוי( מטעם הקבלן.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן קבלות/תעודות שקילה המעידות על משקל
החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת .הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי
לאישור ותשלום החשבון.
יכוי תשלומים לקבלן בגין ברזל מסילה:
בכל מקרה בו יהיה על הקבלן לפות ברזל מסילה כחלק מפיוי הפסולת יוכה מהקבלן מחיר הברזל לטון לפי ₪ 300
לטון.
הברזל יימדד לפי  0.06טון/למ"א פס רכבת ,הקבלן יפה ברזל מהשטח רק באישור המפקח ולאחר תיעוד בצילום
ומדידה שתבוצע ע"י מהל העבודה של הקבלן ותאושר ע"י המפקח.
עלות פרוק הברזל מאלמטים כגון אדי בטון/עץ תשולם בפרד כאמור מעלה ,הפירוק יתבצע בשטח הרכבת ויתרת
החומר תפוה כאמור מעלה.
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הקבלן יעביר לרכבת את האישורים על פיוי כל ברזל מסילה ,אישור זה הוא תאי לקבלת תשלום בגין כל עבודות פיוי
הפסולת והעבודות הלוות.
מדידה :טון
 2.2.70פינוי ערמות גזם שהושארו ע"י אחר
תאור ותכולת המחיר:
ערמות גזם קיימות בשטח במידה ויאותרו כאלה יבוצע פיוין באישור המפקח:
כל התשלומים הכרוכים בפיוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על
הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
במקרים בהם דרש ריכוז או איסוף של הפסולת לפי פיוי )באישור המפקח בלבד( או פיוי משטחים כלואים )עפ"י
הגדרת המפקח בלבד( עלות העבודות עד שלב ההעמסה לפיוי מהשטח תשולם בפרד.
הקבלן יהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פיוי,
הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם ההג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י מהל העבודה )מהל
האזור/ראש צוות ,מי הוכח ביהם עת ביצוע הפיוי( מטעם הקבלן.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן קבלות/תעודות שקילה המעידות על משקל
החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת .הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי
לאישור ותשלום החשבון.
מדידה :טון
 2.2.80איסוף פסולת ידני לאורך מסילות
תאור ותכולת המחיר:
איסוף ידי של פסולת מכל סוג אשר איו כלול בסעיפי התחזוקה החודשית הכוללת ,לפי קביעת המפקח בלבד.
האיסוף יבוצע לשקיות אשפה ו/או לשקי עק )"ביג בג"( לאורך המסילות ,משי צדי המסילות ,לרבות פסולת המצאת
בתעלות יקוז ומעבירי מים.
על הקבלן לרכז את כל שקיות האשפה/שקי עק )"ביג בג"( בגמר יום העבודה בקודת ריכוז גישה ,ממה יוכל לפות את
הפסולת שאספה באמצעות משאית לפיוי פסולת ו/או בכל אמצעי אחר .למען הסר ספק ,הפיוי יבוצע אף הוא עד גמר
יום העבודה או בהתאם להוראת המפקח ולשיקולו.
כל התשלומים הכרוכים באיסוף ובפיוי הפסולת לרבות :כוח אדם ,כלים מכאיים ,שקים/שקיות ,איסוף ,העמסה,
הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
בפיוי משטחים כלואים ,עפ"י הגדרת המפקח בלבד ובאישורו ,עלות הסדרי תועה ומופים ישולמו בפרד.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן קבלות/תעודות שקילה המעידות על משקל
החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת .הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי
לאישור ותשלום החשבון.
מדידה :ק"מ מסילה )בכל השטח הסטטוטורי של רצועת הרכבת בתוספת  3מ' מחוץ לשטח זה(
 2.2.90חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו
תאור ותכולת המחיר:
בתחום שטח העבודה קיימות תשתיות תת קרקעיות החוצות את השטח .עפ"י דרישת המפקח יבצע הקבלן חפירות גישוש
לגילוי התשתיות התת קרקעיות בכל אמצעי דרש ,לרבות שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים.
בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקים ה"ל ומיעת זקים בהם .באם ,תוך כדי עבודה ייפגעו שירותים
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כלשהם ,הקבלן יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הזק כפי שיתבעו ע"י הרכבת.
על הקבלן לבדוק לפי תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את התוים והמידע על מיקומם ועומקם של המתקים
התת קרקעיים הקיימים בשטח ,כגון :כבלי מתח גבוה ,ציורות מים ,תאורה ,יקוז ,ביוב ,טלפון ,כבלים וכו' .הפרטים
לגבי המתקים והשירותים ,בין שהם מסומים בתכיות ובין שאים מסומים ,יושלמו ע"י פיה לגורמים המתאימים
ברכבת .הקבלן בלבד יהיה אחראי לפייה לגורמים ה"ל לקבלת אישור עבודה בסביבת התשתיות התת-קרקעיות וכן
לתאום השגחה )בהתאם להחיות ספח הבטיחות ,ספח  B8לחוזה(.
יחד עם זאת מודגש במפורש ,כי מיקום התשתיות כפי שהוא מסומן בתכיות ,היו איפורמטיבי ומקורב בלבד ועל
הקבלן יהיה לבצע את חפירות גישוש על מת לאתר ולסמן במדויק את מיקומם.
באחריות הקבלן לסמן את גבולות החפירה באופן בולט ולקוט בכל האמצעים למיעת מפגע במקרה של השארת תעלה/
בור פתוח זמי.
העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאי ,כלי מכאי כבד )כפוף לאישור
חטיבת תקשורת ובטיחות(.
עם זאת ,מופית תשומת לב הקבלן לעובדה שבקרבת תשתיות תת קרקעית ,בהתאם לדרישת המפקח ,יבצע הקבלן את
החפירה הדרושה בזהירות המרבית למיעת פגיעה אפשרית בתשתיות הקיימות ,יש להעדיף עבודת ידיים.
העבודה כוללת מילוי חוזר של התעלה/בור במצע הקיים מהחפירה בגמר העבודה ,לרבות יישור והידוק וכן פיוי
הפסולת ועודפי העפר תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
מדידה :מ"ק
 2.2.100הידוק קרקע יסוד מקורית )עיבוד שתית לעומק  20ס"מ(
תאור ותכולת המחיר:
הידוק שתית
על מת להקות לשתית החלשה את ערכי החוזק והצפיפות המתוכים ,יש לעבד מחדש את פי השתית לעומק
המתאים.
יבוצע הידוק שתית לעומק מיימאלי של  20ס"מ לפחות ,בהתאם לדרישות העיבוד אשר במפרט הכללי פרק  51ודרישות
סעיף זה.
בחפירה ובמילויים רדודים תעובד השתית החרסיתית לעומקים משתים בהתאם לטבלה להלן:
עומקי עיבוד שתית בתלות בסוג החתך ואופי החומר
חרסית
רזה
חומר
אחר
LL<40%
20
20
20

או

סוג החתך
חפירה
מילוי עד  3מ'
מילוי מעל  3.0מ'

חרסית ביוית
40%<LL<60%

חרסית
שמה
60%<LL

40
40
20

60
60
20

עיבוד השתית לעומק של  60ס"מ ייעשה כדלקמן:
 חפירה לעומק  40ס"מ. הידוק פי קרקע טבעית. מילוי חוזר בחומר מקומי בעובי  40ס"מ בשכבות של  20ס"מ מהודקות בבקרה מלאה.עיבוד השתית לעומק של  40ס"מ יעשה כ"ל אולם החפירה הראשוה תהיה לעומק  20ס"מ.
לא ישולם  double handlingעבור חפירת החומר לפי החזרתו כמילוי חוזר בשכבות מהודקות בבקרה מלאה.
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החרסיתיות יעובדו בתכולות רטיבות התואמות את מיום ותכוותיהם .באם החומר תופח )בדרך כלל  A-7-6עם
גבול זילות גדול מ (50% -הוא יעובד בתחום רטיבות השווה לגבול הפלסטיות פלוס מיוס שי אחוזים.
באם החומר איו תופח ,העיבוד יבוצע בתחום רטיבות המתאים לרטיבות האופטימאלית בצפיפות הדרשת פלוס
 1%עד מיוס .3%
חומרי השתית והמילוי יעובדו בהתאם לאמור בפרק  51למפרט הכללי.
ההידוק יהיה מבוקר ויעשה לצפיפויות בהתאם לסוג החומר כמפורט בפרק  51למפרט הכללי.
הידוק החרסית יעשה בעזרת מכבש רגלי כבש בלבד.
עובי השכבות  20ס"מ.
על הקבלן לבצע בדיקות לאפיון השתית לרבות תפיחה.
הקבלן יקפיד על כללי ההידוק כמפורט במפרט הכללי ובמיוחד על כך שעבודת הכבישה כוללת שמירת פי השכבה
הגמורה ושפותיה בצפיפות הדרשת ,ברטיבות המתאימה ובגבהים הכוים עד לפיזור השכבה שמעליה.
המדידה והתשלום :המדידה והתשלום לפי מ"ר מדוד בשטח לפי סוג )עומק( העיבוד .לא תשולם תוספת להידוקים.
מדידה :מ"ר
 2.2.110עמוד סימון למתקנים רכבתיים ,כולל שלט והתקנה
תאור ותכולת המחיר:
אספקה והתקת עמוד עם יסוד מבטון+שלט לסימון מתקי תקשורת או מתקים אחרים לאורך המסילות ,לפי המפרט
הבא:
מפרט העמוד:
• עמוד פלדה מגולוון בקוטר " 3ובאורך  2מ' ,הבולט מעל פי הקרקע בגובה  1.60מ'.
• מילוי העמוד בבטון לכל אורכו.
• ריתוך פח מגולוון )"פלח"( בתחתית העמוד במידות :רוחב  2ס"מ לפחות ,אורך  30ס"מ ,עובי  2מ"מ.
• הטמת העמוד ביסוד )כהגדרתו להלן( העשוי יציקת בטון לעומק  40ס"מ.
• העמוד ייצבע בצבע טמבור אקופוקסי  80או ש"ע .צבע אדום-לבן ,כאשר ראש העמוד צבוע באדום  40ס"מ ואח"כ
כל קטע צבע בגובה של  40ס"מ עד גובה הקרקע.
• לא תבוצע צביעה בשטח )למעט עמודים קיימים(.
מפרט היסוד:
יסוד מבטון ב 15-בקוטר  30ס"מ ובעומק  60ס"מ.
מפרט לשלט:
• חומר :פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ או שלט אלומייום משי בוד דו שכבתי עובי  3מ"מ קשיח ) 0.26פלסטיק יצוק PH
+ציפוי דו צדדי אלומייום  0.02מ"מ מכל צד( עמיד בכל מזג אויר מיוחד לציפוי מבים וקירות .יתן להחליף
לחומר ייצור אחר שיציע הקבלן ,זאת באישור המפקח בלבד.
• מידות השלט :גובה  30ס"מ ,רוחב  40ס"מ ,או :גובה  40ס"מ ,רוחב  50ס"מ ,תלוי בכיתוב הדרש ולפי החיית
המפקח.
• צבע :רקע לבן ,כיתוב אדום או רקע צהוב כיתוב שחור/אדום ,הכל לפי החיית המפקח .מסגרת מלבית אדומה
ברוחב  1ס"מ ובמרחק של  1ס"מ מקצה המסגרת.
גודל אותיות:
רוחב האותיות 3 -ס"מ .גובה 15 -ס"מ.
הרכבת השלטים :השלט יקובע לעמוד עם שי ברגיי אל חלד.
הסעיף כולל את כל האמור לעיל ,לרבות אספקת החומרים והעבודה.
מדידה :יחידה
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אספקה ויישום של חומרים  -כללי
מודגש בזאת לתשומת לב הקבלן ,כך שבביצוע העבודות תהיה הפרדה מוחלטת בין הצד המערבי של המסילה לצידה
המזרחי ולא תתאפשר חציית המסילה והעברת חומרים מצד לצד דרך המסילות ,אפילו בשבתות וחגים וכאשר תועת
הרכבות מושבתת .אם יהיה צריך להוביל מצד לצד – ההעברה תעשה דרך הכבישים עם משאיות מכוסות.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.2.120מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,כולל פיזור והידוק
תאור ותכולת המחיר:
חומר המילוי הברר יהיה מאבן גרוסה ,העבודה תבוצע בהתאם לתכיות ולהחיות המפקח בשטח.
בקרקע שתית חולית יהיה החומר הברר עם תכולת עובר פה  :200עד .15%
בקרקע שתית חרסיתית יהיה החומר הברר עם תכולת עובר פה .15% - 25% :200
ההידוק יהיה מבוקר ויבוצע לצפיפות כמפורט בטבלה שלהלן:
מיון העפר לפי AASHTO
A-3 ,A-1
)אם עובר פה  #200מקסימום (5%
A-3 ,A-1
)אם עובר פה  #200מקסימום (5%
מיון העפר לפי AASHTO
A-3 ,A-2-4
)אם עובר פה  #200מקסימום (5%
A-3 ,A-2-4
)אם עובר פה  #200מקסימום (5%
A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5
A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5
 A-6עד )A-7-6 (5
) A-7-6גדול מ(5-

עומק מפי השתית
קטן מ 20 -ס"מ*
גדול מ 20 -ס"מ
עומק מפי השתית
קטן מ 20 -ס"מ

שיעור הידוק מזערי
)אחוז ארגיית הידוק
מודיפייד פקטור(
100%
98%
שיעור הידוק מזערי
)אחוז ארגיית הידוק
מודיפייד פקטור(
96%

גדול מ 20 -ס"מ

95%

קטן מ 100 -ס"מ
גדול מ 100 0ס"מ
בכל עומק שהוא
בכל עומק שהוא

95%
93%
93%
** 89%

באור הטבלה:
* בהגדרה "קטן" הכווה כאן גם לשווה.
** בחומר ) A-7-6גדול מ (5-תהיה דרגת צפיפות השדה המיימאלית .89%
כמו כן מתווספת דרישה לדרגת צפיפות מקסימאלית של .92%
הידוק רגיל –
הידוק כל אחת משכבות המילוי בחומר חצוב אשר לדעת המפקח ,עקב תכולה של אבים גדולות אין לבדוק את מידת
הידוקה בבדיקת צפיפות ,יבוצע ע"י מכבש ויברציוי שהוא בעל עומס סטטי קווי ) ,(STATIC LINEAR LOADמעל
 35ק"ג לכל ס"מ אורך של התוף .מהירות המכבש במהלך ההידוק תהיה  2עד  3ק"מ/שעה ותדירות המכבש לא תפחת
מ 1200-ויברציות בדקה ) 20הרץ(.
הקבלן יגיש למפקח את התוים הטכיים והתעודות המעידות על עמידתו של המכבש בדרישות ה"ל.
הידוק ,לרבות הרטבה ,יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תיפסק שקיעת העפר מתחת המכבש .לפי דרישת המפקח יבוצע
מעקב אחר שקיעות באמצעות איזון פי השכבה ,תוך כדי הידוק חלקות יסיויות וקביעת מספר מעברי מכבש דרושים
כפוקציה של עובי השכבה.
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מילוי בחומר ברר ,המובא על ידי הקבלן ,יעמוד בדרישות כמפורט בטבלה שלהלן:
א .דירוג

פה
 75מ"מ )"(3
 19מ"מ )"(3/4
 4.75מ"מ )(#4
 0.075מ"מ )(#200
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אבן גרוסה
אבן מרוסקת טבעית
צרורות חל
אחוז עובר
100
100-50
85-25
25-0

חול כורכרי
אחוז עובר
100
100-50
85-35
25-5

גבול זילות – מקסימום 35%
אידקס פלסטיות – מקסימום 10%
מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  2%לפחות – מיימום 20%
צפיפות שדה – שיעור ההידוק לא יפחת מ98% -
תפיחה חופשית – מקסימום 40%

מילוי מובא בחומר ברר יימדד מדידת טו במ"ק ,בהתאם לפח התיאורטי של החלל אשר ימולא ללא כל תוספת בעד
הפסדי הידוק ,פחת וכד'.
המחיר כולל :אספקת המילוי ,ההוצאות לפיזור העפר מעל לאזורי המילוי בשכבות ,הידוקו ועיצוב פי המילוי למפלסים
או לשיפועים הדרשים ,ובכלל זה עיצוב צידיו המשופעים.
מדידה :מ"ק )לפי מ"ק מילוי מהודק(
 2.2.130אספקת מצע סוג א' ,כולל פיזור והידוק
תאור ותכולת המחיר:
עבודות המצע במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצעה על פי פרק  51במפרט הכללי ,אלא אם כן אמר אחרת ,כמפורט להלן.
יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר מחצבה )לא יורשה שימוש בכורכר( .הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי
הוראות פרק  51במפרט הכללי ,עובי השכבה יהיה כמצוין בתכיות.
המצע יהיה מסוג א' ,כדרש בפרק  51למפרט הכללי.
דרגת הצפיפות הדרשת למצע סוג א' – .100%
המצע יוח בהתאם לתכיות וכתשתית למסילות או אחר ,כדרש.
הקבלן יקפיד על כך שפי כל שכבה מעובדת ,תשמר בצפיפות וברטיבות המתאימים עד להחת השכבה שמעליה ובהתאם
לצורך הקבלן יחרוש ,ירטיב ויהדק שכבה זו לפי החת השכבה שמעליה.
המדידה לתשלום :במ"ק מסווג בפרד לפי תכיות ועפ"י הוראות פרק  51למפרט הכללי ,כולל אספקה ,פיזור והידוק
מבוקר בשכבות.
מדידה :מ"ק
 2.2.140אספקת מצע סוג ב' ,כולל פיזור והידוק
תאור ותכולת המחיר:
עבודות אספקת ומילוי מצע סוג ב' יעשה עפ"י האמור בפרק  51למפרט הכללי ,אלא אם יאמר אחרת ע"י המפקח.
העבודה כוללת את כל האמור .2.2.130
המדידה לתשלום :במ"ק מסווג בפרד לפי תכיות ועפ"י הוראות פרק  51למפרט הכללי ,כולל אספקה ,פיזור והידוק
מבוקר בשכבות.
מדידה :מ"ק
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 2.2.150אספקת שברי אבן )"בקלש"( ,כולל פיזור והידוק במידת הצורך
תאור ותכולת המחיר:
החת שברי אבן ליציבות השתית )"בקלש"(.
עבודה זו תבוצע בקרקעות לא יציבות בהן לא מתאפשרת תועת ציוד ו/או שוקעות תחת עומס וחוזרות למצבן הקודם
כאשר העומס יורד.
העבודה כוללת:
א .אספקה ופיזור שכבת שברי אבן שעובייה  30ס"מ ,לפי ההידוק .תועת ציוד העבודה תבוצע על גבי שכבת האבן.
ב .הדרישות לגודל האבן יהיו:
 (1גודל אבן מקסימלי  20ס"מ.
 (2לא תותר אבן בגודל קטן מ 10 -ס"מ ,בשיעור העולה על  ,10%אלא באישור המפקח.
ג .יש להדק את שכבת שברי האבן לתוך השתית ,עד לקבלת שכבה מיוצבת ,שלא יחולו בה כל תזוזות.
ד .במידה ובמהלך ההידוק תחדור שכבת האבן לשתית ללא השגת ההתייצבות הדרשת לעיל ,יש להוסיף שכבת אבן
וספת ולחזור על כל הפעולות.
ה .יש לבצע קטע יסיוי בשטח של כ 200 -מ"ר ,עפ"י השלבים שצויו בסעיף זה ,על מת לבחון את התהגות השתית
המיוצבת .שיטת העבודה הסופית תקבע רק לאחר אישור הקטע היסיוי.
מדידה :מ"ק
 2.2.160כנ"ל )כמו בסעיף  (2.2.150אך בשקי ענק )"ביג בג"( באישור המפקח בלבד
תאור ותכולת המחיר:
אספקת שברי אבן בשקי עק )"ביג בג"( תיתכן כאשר לא קיימת אפשרות לאספקה בתפזורת ורק באישור מפורש וכתוב
מאת המפקח.
כל שאר הדרישות כמפורט בסעיף .2.2.150
מדידה :מ"ק )מסופק בשקים בפחים שוים(
 2.2.170אספקת שכבת תשתית מאגו"מ סוג א' ,לרבות פיזור והידוק
תאור ותכולת המחיר:
שכבת האגו"מ תוח בתחום הסוללה בהתאם לתכיות ,לפרטים ולהחיית המפקח.
האגו"מ יהיה מסוג א' כמפורט במפרט הכללי.
הצפיפות הדרשת – .100%
המדידה והתשלום במ"ק ,מדוד לפי התכית ,כולל אספקה ,החה והידוק.
מדידה :מ"ק

מיגון במזרי גביוים ובארגזי גביוים
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.2.180ארגזי גביונים במידות :רוחב  1.0מ' ,גובה  1.0מ' ,אורך של  1.0מ' 2.0 ,מ' 3.0 ,מ' 4.0 ,מ'
כולל עבודה ,פריסה בשטח והסדרה
מדידה :מ"ק
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 2.2.190מזרני גביונים בעובי  30ס"מ ,כולל עבודה ,פריסה בשטח והסדרה
תאור ותכולת המחיר:
כללי
המיגון תוכן להיעשות באמצעות גביוים ו/או מזרוי גביוים .עבודות המיגון תעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי
לעבודות אבן ובטון בביצורים מס'  62וכן בהתאם לאמור לעיל ו/או בהתאם להוראות המפקח .במקרה של סתירה –
הוראות המפקח הן שתקבעה.
בכל מקרה ,לאחר גמר עבודות העפר וגילוי השטח יש לקרוא למתכן על מת לקבוע את מיקום ,גודל וכמות הייצובים
במתקי היציאות והתעלות.
סוגי המיגון
על עבודות המיגון מות העבודות המפורטות להלן:
 .1החת גביוים באפיק במפלים ובמתקי הכיסה בגודל חתך מתאים ,כולל החיבור בייהם ובין קירות בטון ,החיבור
בייהם וכן החיבור בים ובין מזרוי גביוים המוחים עליהם.
 .2החת מזרוי גביוים בעובי  30ס"מ לפי המפרט ו/או התכיות.
 .3הקמת קירות מגביוים בחתך  1.0 × 1.0באורכים שוים.
פרוט העבודות הלוות הקשורות למיגון
כללי
עבודות החת הגביוים ומזרוי הגביוים כ"ל כוללות:
 .1הכה ויקוי השטח ,חישוף וחפירה במידת הצורך ,מילוי במידת הצורך ,לפי המידות הדרושות ,וכן הרטבה והידוק
השטח עד ל - 95% -מודיפייד א.א.ש.ו ו/או עד להפסקת שקיעות ,עד לרומים הדרושים ועד לקבלת משטח ללא
בליטות .בשום מקרה אסור שתהייה בליטות חדות כלשהן.
 .2חפירות לצרכי החת הגביוים ו/או מזרוי הגביוים ,בהתאם לצורך ומילוי המרווחים לאחר הביצוע.
 .3אספקה והחה של פילטר גיאוטכי – יריעות גיאוטקסטיל ,אספקה והחה של הרשתות ,חיזוקן למימדים
הדרושים ,חיבור בייהן והכתן לשימוש ,אספקת האבים ,מילוי המזרוים ו/או הגביוים באבים ,וכן סגירתם
וקשירתם הן בהתייחס לרשתות בודדות והן בייהן.
 .4הידוק העפר משי צידי החציצים וכן מאחורי קירות הגביוים.
 .5כל עבודות וספות שיורה המפקח בקשר לכך ,אשר ועדו לביצוע אות של עבודות המיגון.
סדר הביצוע
התקת הגביוים ,החת מזרוי הגביוים ,ולבסוף – בית קירות הגביוים .במידת הצורך יטה הקבלן את הזרימות בחל
ו/או ירחיק מי תהום מהחפירות באופן שתתאפשר עבודת החת הגביוים ,החציצים והמזרוים ללא הפרעות ותוך
בקרה מלאה.
התמורה לקבלן בגין ההטיה וההרחקה של מי התהום ,כלולה במחירי היחידה של הגביוים השוים.
חפירה לצרכי החת הגביוים
 .1חפירה כדי להביא את התשתית שעליה יוחו החציצים ומזרוי הגביוים לחתך ולרומים הדרשים.
 .2חפירה לצרכי החת חציצים ותמוכות מגביוים במקומות המסומים בתכית ,תעשה בזהירות ובחתך המיימלי
הדרוש לביצוע ומילוי מהודק של המרווחים שוצרו .עבודות חפירה אלה תעשה לאחר ביצוע לפי )א( ה"ל.
מילוי עפר מאחורי גביוים
 .1הידוק מילוי המבוצע ליד קירות וחציצים מגביוים ,יעשה בזהירות מבלי לפגוע בגביוים ,ברשתות וביריעות
הגיאוטקסטיל ,ומבלי לגרום לתזוזות לתזוזות שלהם.
לשם כך ,יעשה שימוש במכבש ידי .ההידוק יעשה בשכבות של עד  20ס"מ כ"ל ,עד לצפיפות הדרושה – כאמור
במפרט המילוי או עד להפסקת שקיעות לשביעות רצוו ואישורו של המפקח .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו
בגין כל זק שייגרם במהלך עבודה זאת .הוא יחויב להחליף ו/או המזרוים ו/או יריעות הגיאוטקסטיל שיפגעו ו/או
יוזזו – על חשבוו ,ולבצע את כל העבודות הקשורות להחלפה על חשבוו הוא.
 .2ההידוק יבוצע באמצעות מכבש ידי כדוגמת מכבש פיאומטי או מכבש צפרדע ,באופן שיבטיח קיומה של שכבה
צמודה מהודקת אשר תחזיק ותצמיד את הפילטר הגיאוטכי גביוים ,מבלי שייגרם להם זק ו/או תזוזה כלשהם
לגביוים.
 .3הקבלן יציע מראש את הציוד אשר ישמש אותו לצרכי הידוק ועליו לקבל מראש אישור לציוד זה .אם הציוד לא
ימצא מתאים ,יהיה המפקח רשאי להורות להחליפו לציוד שיהיה מקובל על המפקח.
 .4עבודות הידוק הקשורות להידוק הקרקע כהכה להתקת מזרוי גביוים ו/או קירות וחציצים מגביוים ,וכן עבודות
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מילוי ליד ומאחורי גביוים עד למרחק  1מ' כללות בעבודות המיגון ,והתשלום בגין כלול במחירי היחידה של
הגביוים ומזרוי הגביוים ,ו/או של אמצעי המיגון שיוחלט עליהם ע"י הרכבת .עבור מילוי במרחק העולה על  1מ'
מגביוים ו/או מזרוי גביוים ישולם בהתאם למחירי עבודות מילוי רגילות.
המצע והפילטר הגיאוטכי
מיגון באמצעות גביוים ומזרוי גביוים יבוצע על גבי תשתית של קרקע טבעית ,מצע גרולרי או מצע סוג א' או חומר
אחר שקיבל אישור המפקח .על זה יוח פילטר גיאוטכי ועליו יותקו הארגזים ו/או המזרוים .באחריות הקבלן לוודא
שפי התשתית ,לפי החת הפילטר הגאוטכי )יריעות גאוטקסטיל( ,יהיו ישרים יציבים ומהודקים כדרש .על הקבלן
לקבל אישור המפקח בכתב ,זמן קצר לפי החת הפילטר הגאוטכי.
מחיר הפילטר הגאוטכי כלול במחירי היחידה של המיגון .לא ישולם בפרד עבורו.
הגביוים ומזרוי הגביוים
 .1רשתות הגביוים
המזרוים יהיו עשויים מרשת הקסגולית )בעלת עייים משושות( בעלת מידות  6X8ס"מ לכל עין ,בעובי של  30ס"מ
ובמידות של רוחב  2מ' ואורך  1מ' בהתאם לדרש .הם יוחו בסדר שקבע בתכיות ו/או בהתאם להוראות הממוה.
חוטי הפלדה מהם עשויים המזרוים יהיו בעלי עובי של  2.2מ"מ לפחות ,עם חוזק למשיכה של  35עד  50ק"ג
למילימטר מרובע )ממוצע  43ק"ג למילימטר מרובע( ובעלי התארכות חוט של  12%לפחות על מדגם של  30ס"מ .כל
צמתי החוטים יהיו שזורים בשזירה כפולה ).(Double Twisted
 .2ארגזי הגביוים
יהיו עשויים מרשת הקסגולית בעלת מידות  10X8ס"מ כל עין.
הרשת תהיה עשויה מתילי פלדה מגולווים המתאימים לדרישות התקן  1052/1980 S.Bחוטי הפלדה מהם עשויים
ארגזי הגביוים יהיו בעלי עובי של  2.7מ"מ לפחות ,עם תוים טכיים דומים ל"ל .החוטים ,הן של המזרוים והן
של הארגזים ,יהיו רציפים שזורים בשזירה כפולה ) (Double Twistedהם יהיו בחתך  1X1מ"ר ובאורך  2,3או  4מ'.
 .3החוטים
חייבים להיות בעלי גילוון כבד בהתאם לדרישות התקן  443/1982 S.Bכאשר המשקל המיימלי של ציפוי האבץ על
חוט בעובי  2.2מ"מ יהיה  240גרם למ"ר ו 260 -גרם למ"ר לחוט בעובי  2.7מ"מ .כל הפיות תהייה מחוזקות בחוט
בקוטר  3.4מ"מ בעל תכוות כ"ל.
 .4מחיצות
בכל  1.0מ' אורך יש צורך במחיצה )מאותה רשת( הן במזרוים והן בארגזים .המחיצות צריכות להיות בויות
ומשולבות בארגזי הגביוים ובמזרוים ,כחלק בלתי פרד מהן.
 .5הקשירות בין המזרוים
הבודדים יבוצעו באמצעות חוטי קשירה מפלדה בעלי עובי של  2.0מ"מ לפחות ועם גלוון זהה לרשתות .קשירת פאות
המזרוים תבוצע באמצעות חוטי קשירה בעובי  2.2מ"מ מגולווים.
 .6הקשירה בין ארגזי הגביוים
תבוצע באמצעות חוטים מגולווים כ"ל ,אך בעלי עובי של  2.2מ"מ לפחות .בפאות הארגזים תבוצע שזירה
באמצעות חוטים כ"ל ,בעלי עובי של  2.2מ"מ לפחות .הקשירה תהיה לכל אורך החיבור ,כאשר כל ~  10ס"מ
הקשירה תהיה בסיבוב כפול.
 .7הובלה
אין להוביל ארגזים מוכים ומורכבים מראש .יש להובילם למקום העבודה וההחה כשהם מקופלים כפי שארזו
בבית החרושת.
 .8סוג הרשתות
על הרשתות להיות באיכות העוה על דרישות המפרט והתקים הקיימים בהקשר לכך ,כדוגמת אלה מתוצרת
"מקפרי" או שווה ערך.
 .9אחריות
על הקבלן לתת אחריות לעשרים ) (20שה לעמידות הרשת וחוטי הקשירה.
 .10אישור
על הקבלן להגיש תעודות המאשרות את התאמת הגביוים למפרט ולקבל אישור לסוג הגביוים לפי הזמתם.
ביית ארגזי הגביוים והמזרוים
 .1החה
המזרוים והארגזים יוחו על גבי פילטר גיאוטכי )יריעות גאוטקסטיל( .רשתות המגיעות פרוסות ,ויש להקים כל
ארגז/מזרון לפי החתו במקום ע"י העמדת הקירות וקשירתם לאורך המקצועות )השזירה תהיה לאורך כל הפאה
ברצף( ,תוך שימוש במוטות פלדה והבטחה שהרשתות והמזרוים יהיו לפי המידות המתוכות .הקשירה תעשה כך
שרק המכסה יישאר פתוח .את השזירה )התפירה( יש לבצע בכל שפה ובכל פיה .כמו כן ,יש לחבר )לתפור( את
המחיצות הפימיות בתוך כל ארגז/מזרון .קשירת פאות הארגזים תיעשה על ידי העברת חוט הקשירה דרך כל
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העייים לאורך הפאה וסביב שי חוטי החיזוק של הפאה .במקרה של מחיצה פימית ,השזירה תהיה לכל אורך
התחתית והצדדים.
סידור
את הארגזים/מזרוים הפרדים יש להעמיד סמוכים ,ככל האפשר ,זה לזה )לפי התכיות( כאשר עודם ריקים
ולקשרם זה לזה בכל פאה )לכל אורכה( .פעולה זו יש לבצע על שורה של ארבעה גביוים/מזרוים לפחות
כשהגביון/מזרון הראשון מלא .אח"כ מותחים את המזרוים/גביוים על מת לתת להם צורה אחידה וישרה .את
המתיחה יתן לבצע באמצעות מוטות פלדה כמתואר בהוראות היצרן .יש להקפיד לקבל את המידות שתוכו
והוזמו בזמן החת הגביוים והמזרוים באתר.
בארגזי הגביוים יש לקשור את קשירות החיזוק בשליש התחתון של הארגז ,כאשר הגביון עודו ריק ,למלא אבן עד
מחצית הגובה ואחר כך לקשור ,קשירת חיזוק ב 2/3 -הגובה .לאחר שכל ארגז/מזרון מולא באבן כדרש ,עד  5ס"מ
מעל לגובה קירות הארגז או המזרון ,יש למתוח את המכסים ולסגור אותם היטב ע"י קשירת חוטים בטבעות
פרדות בכיוון פימה .גם את המכסים של ארגזים/מזרוים הסמוכים יש לקשור זה לזה.
ביית קירות וחציצים הגביוים
יעשו בקווים ישרים בשי הכיווים .פי הגביון יהיו ישרים והמכסה יהיה מתוח .את מזרוי הגביוים ו/או הגביוים
)כאשר אים מוחים על מזרוים( ,יש לעגן בקרקע באמצעות יתדות מברזל עגול בקוטר  14מ"מ ובאורך  80ס"מ,
שיהיו עוצים בקרקע בעומק שלא יפחת מ 50 -ס"מ ולא יעלה על  60ס"מ .כדי להבטיח החה כוה ויציבה ,כאשר
המזרוים ו/או הגביוים מוחים על דופן ישרה או משופעת יש לדאוג לכך שכל מזרון יעוגן לקרקע באמצעות ארבע
יתדות .היתדות יותקו במקומות שיקבעו ע"י המפקח לפי הצורך )ולא יהיו כרוכים בתשלום וסף( .הממוה רשאי
לדרוש יתדות עץ במקום יתדות ברזל ללא כל תוספת מחיר .כל עבודות המילוי וההידוק של קרקע מאחורי גביוים
ו/או מזרוי גביוים ועלות הבד הגיאוטכי ,אספקתו והחתו ,כלולים בעבודות ביית הקירות ו/או המדרוות
הממוגים ובמחירי היחידה שלהם.
מפגש גביון בקיר בטון
עשוי לחייב חיתוך הרשת ,יציקת בטון ב 20 -בתפר ,ביית קטע חופף של גביוים וכו' ,כפי שיורה המפקח .כל אלו
כלולים במחיר היחידה של הגביוים.
החת מזרוי גביוים ו/או גביוים בקשתות ובקווים לא ישרים
עשויים לחייב לחתוך רשתות ולבצע עבודות וספות ,וכן לגרום לבלאי ולהקטת רשתות .עבודות כאלה והפסדים
אלה כלולים במחירי היחידה הכוללים .לא תיתן תוספת כלשהי בגין ה"ל והחישוב לתשלום יעשה עפ"י גודל
היחידות ו/או שטחים טו ,כפי שמופיע בתכיות ו/או לפי הוראות המפקח .את הצד הפתוח שוצר ע"י החיתוך ,יש
לחבר אל דופן צדדי שלם ,כדי שיהוו יחידה אחת ,תוך חיבור כל העייים ליחידה השלמה.
סטייה
החת ארגזי גביוים/מזרוים תבוצע כך שהסטייה ביחס לקווי התכון לא תעלה על  3ס"מ .העבודה תתבצע עם כלי
עבודה אשר יסופקו ע"י היצרן ו/או יהיו בהתאם למפרט היצרן .לא יעשה שימוש בכלי עבודה חדים אשר עלולים
לפגוע בציפוי החוטים .הקבלן יגיש את כלי העבודה לאישור המפקח .חובה על הקבלן לקבל הדרכה מפורטת באתר
מאת היצרן או מבאי כוחו ,בוכחות המפקח .הדרכה זו תכלול גם הדגמות מעשיות לפי תחילת העבודה ולפי דרישת
המפקח ,גם במהלך העבודה .לא יאושרו גביוים ו/או מזרוי גביוים מיצרן שאיו מסוגל לספק הדרכה והחיה
לקבלן והספקת כלי עבודה לקבלן.

יריעות הגאוטקסטיל/פילטר גאוטכי
 .1כללי
מתחת למעטפת מזרוי הגביוים ו/או הגביוים ובכל מקום שבו קיים מגע בין הרשתות לקרקע ,יוח פילטר
גאוטכי .הפילטר יהיה עשוי יריעות גאוטקסטיל מחומר סיטטי ארוג ,עמיד לקרית השמש )עמידות לקרי (U.V
ולמי ביוב.
 .2תוי היריעה
יהיו לפחות כדלהלן :משקל  190גרם למ"ר ,משקל סגולי של הסיב  1.3גרם לסמ"ק ,עובי  0.7מ"מ ,חוזק קריעה 40
ק"ג חס"מ ,הימתחות של  15%לפחות ,חדירות של  20ליטר מ"ר לשיה.
על היריעות לעמוד בתקי  NIDהמתאימים.
 .3החה
היריעה חייבת להיות מתוחה ומעוגת לקרקע לפי החת המזרוים/ארגזים .באזור הפסקת העבודה תהיה חפיפה
בין היריעות של  1מטר לפחות .בין יריעה אחת לשיה תהיה חפיפה של  30ס"מ לפחות.
 .4סוג
יריעות גיאוטקסטיל תהייה כדוגמת  200 SPUNDBOND TREVIRAאו שווה ערך.
האבים למילוי רשתות הגביוים ואופן החתן
 .1האבים
האבים שישמשו למילוי רשתות הגביוים ומזרוי הגביוים צריכות לעמוד בדרישות המתוארות במפרט הכללי
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בפרק  62לעבודות אבן ובטון בביצורים ,למעט הדרישות לגבי חוזק ללחיצה.
הדרישות המיימליות לגבי האבים ה"ל הן :אבן קשה ,הומוגית ,ללא סדקים ובקיעים וללא קצוות חדים ,משקל
סגולי של האבן יהיה לפחות  2.3טון למ"ק ,מקדם הספיגות של האבן לא יעלה על .3%
הבדיקות תבוצעה כאמור בהתאם למתואר בפרק  62במפרט הכללי .אין להשתמש באבן כורכר או אבן גירית
שאיה עומדת בדרישות ה"ל ,כגון :קירטון.
האבים המוחות בתוך רשתות חייבות להיות מדורגות.
במזרוים קוטר מיימלי של כל אבן יהיה  10ס"מ וקוטר מכסימלי של אבן בודדת יהיה  15ס"מ.
בארגזים קוטר האבים יהיה בתחום מ 15 -עד  25ס"מ.
אחוז האבים הקטות מהמידות ה"ל אשר יותרו לשימוש לא יעלה על  5%במקרה זה ,האבים הקטות המותרות,
חייבות להיות משולבות או מוקפות באבים הדרושות .בכל מקרה ,לא תהייה אבים קטות בפי השטח העליון
באופן שהן יכולות לצאת מבעד לרשת.
לא יותר השימוש באבים גדולות מ 25 -ס"מ בארגזים ו 20 -ס"מ במזרוי גביוים .אבים אלה תהייה בחזקת
עודפים ותשמשה לציפוי פי הקרקעית במרכז האפיק.
 .2אופן החת האבים
החת האבים תעשה בזהירות בעבודת ידיים ו/או בציוד מכי מתאים ,כאמור לעיל ,ובהתאם לאמור בפרק
א.
 62למפרט הכללי .יש למלא את הגביון באבים בצורה צפופה ,כך שאחוז החללים יהיה מזערי ותוך הקפדה
שלא יווצרו שקעים ובליטות בפי הגביון .בפאת הגביון העליוה שתהיה גלויה לעין ,יש להיח את האבים עם
פיות ישרות בצורה מסודרת ואה ,כדי לאפשר סגירת מכסה הגביון ללא קבלת עיוותים בלתי רצויים.
החת האבים תעשה רק לאחר שהמזרוים יוחו על גבי יריעה גאוטקסטילית בהתאם למפרט ולתכיות,
ב.
לשביעות רצוו של המפקח ,וכי הגביוים או המזרוים הוחו כדרש לפי המפרט והתכיות.
אם ממלאים מספר ארגזים או מזרוים ,בעת ובעוה אחת יש להקפיד על מילוי בהדרגה כדי למוע היווצרות
ג.
עיוותים מקומיים של הארגזים או הרשתות הריקות ,גביוים או מזרוי גביוים שיקבלו עיוותים יפורקו
ויוחלפו.
אין להכיס לתוך הגביוים תוספת חומר דק למילוי החללים.
ד.
אספקת האבים ,מקור האבים ,הובלתם ופריקתם הם באחריותו הבלעדית של הקבלן וכלול במחיר
ה.
היחידה .הוא הדין במילוי הגביוים והמזרוים.
לא יובאו לאתר אבים לא מתאימות ,סילוקן מהאתר יהיה תאי להמשך העבודה .ההרחקה תהיה על חשבון
ו.
הקבלן .המפקח הוא שיקבע את תאימות האבים מבלי שיהיה ערעור על החלטתו.
הערות
א.
ב.

ג.
ד.

מודגש בזאת שהחת האבים לאורך הפאות והמקצועות ,צריכה להיעשות באופן ידי.
שפיכת אבן באמצעות ציוד מכי מותרת רק אל פים ארגז/מזרון וזאת לאחר שהציוד ושיטות ההחה
יאושרו ע"י המפקח.
על הקבלן לקחת בחשבון שלא תהייה אבים מתאימות למילוי הגביוים והמזרוים באתר .עליו לבסס את
מחירי היחידה שלו ואת הצעתו על מקורות מהימים של אבים .עליו לציין שהצעתו מהיכן יקח את האבים.
לא תיתן תוספת כלשהי בגין הובלת האבים ממרחק ו/או בגין תשלומים ו/או היטלים ו/או מיסים ו/או
עלויות כלשהן שתהייה לקבלן בגין השגת האבים ,אספקתם והחתם ,עלויות אלה כלולות במחירי היחידה
המתאימים.
סדר החת הגביוים ומזרוי הגביוים מוצג בתכיות .הקבלן רשאי לבקש מהמפקח שיויים בגודל היחידות
ובאופן החתן ,אך לא יבצע שיויים כלשהם על דעתו הואף ללא אישור בכתב מאת המפקח.
אין לוע על הגביוים המוכים עם כלים מכיים.

חיבור רשתות לקירות בטון
חיבור רשתות גביוים או מזרוי גביוים לקירות בטון ייעשה בכל מקום שבו הגביון או המזרון מוח צמוד
א.
לקיר בטון.
החיבור יהיה באמצעות לוחות פלדה קיים וצבועין בצבע מגן ברוחב  10ס"מ ובאורך  60ס"מ שיוחו בתוך
ב.
ארגזי הגביוים או המזרוים ויהודקו לבטון המזוין באמצעות ברגים )לפחות  4ברגים( לעומק של  5ס"מ
לפחות לתוך הבטון.
לוח פלדה באורך  60ס"מ יוח בכל  1מ"א גביון או מזרון ,כ 10 -ס"מ מתחת לקצהו העליון.
ג.
עלות החיבורים לבטון כלולי במחירי היחידה של הגביוים ומזרוי הגביוים.
ד.
אישור המפקח
שהאבים מולאו לשביעות רצוו המלאה חייב להתן במפורש .במקרה שהמפקח יחליט שהמילוי לא עשה כהלכה,
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יחויב הקבלן לפתוח את הגביוים ו/או המזרוים ו/או לפרקם ,לרוקם מהאבים ולמלאם מחדש כדרש .במקרה
כזה לא תהייה לקבלן כל תביעות שהן בגין עבודה וספת ו/או חוזרת זו והיא תעשה על חשבוו.
למפקח זכות לתת הוראת פירוק גביוים ו/או החה מחודשת של האבים ו/או הגביוים ו/או המזרוים כל עוד לא
שולם החשבון הסופי .אישור המפקח להמשך העבודה ו/או חוסר תגובה מצידו במהלך העבודות אין פרושו שהוא
מקבל את העבודה ,וכי העבודה בוצעה לשביעות רצוו.
אופן התשלום והמדידה עבור עבודות המיגון
התשלום עבור עבודות גביוים ומזרוי גביוים
מחירי היחידה לושא זה יכללו את כל העבודות שפורטו ,וכן כל עבודה וספת שתידרש ע"י המפקח ,כדי להבטיח,
לפי שיפוטו ,שההחה וההתקה יהיו אותים.
לא תשולם תוספת כלשהי שתידרש ,כדי לבצע את המיגון בהתאם לתכיות ו/או המפרטים.
המחיר כולל את כל העבודה והחומרים המפורטים במפרט זה בהקשר לגביוים ולמזרוי גביוים ,בין השאר את
העבודות הבאות :אספקת הרשתות והמחיצות ,חוטי הקשירה ,קשירתם והחתם ,את אספקת והחת האבים ,את
אספקת והחת היריעות הגיאוטכיות )כולל החפיפות( מתחת ,במעטפת שטחי המגע עם קרקע ובהמשך למזרוים
ולארגזים ,את היתדות ,את החפירה עבור ארגז הגביוים והמילוי החוזר לאחר השלמת ביית הגביוים וחציצי
הגביוים ,את דרכי הגישה לרכב וכלים אחרים ואת כל החומרים ,האמצעים והכלים הדרושים לביצוע העבודה
בהתאם לכל דרישות המפרט והתכיות ,תוך עמידה בלוח הזמים שקבע במפרט ו/או על ידי המפקח.
מודגש בזאת שכל עודפי הרשת כתוצאה מחיתוכה בקצה הסוללה או במקום אחר ,הם על חשבוו של הקבלן,
וכלולים במחיר היחידה .כמו כו ,גם ההתאמות במפגש מזרוים עם אלמטי בטון ,כלולים במחיר היחידה .הוא הדין
ביחס למחירי הפילטר הגיאוטכי ולהחתו ,ההתחברות לבטון לבטון וכן ,במידת הצורך ,הטיית זרימות והרחקת מי
תהום במהלך הביצוע.
לא ישולם עבור עבודות אלה בפרד ו/או בוסף למחירי היחידה לעבודות הגביוים.
התשלום
א .התשלום עבור עבודות הכת התשתית ,הטיית זרימות ו/או הרחקת מי תהום ,החפירה והמילוי לצרכי החת
אמצעי המיגון כלולים במחירי היחידה ה"ל של אמצעי המיגון לעבודות ולא ישולם עבורם בפרד ו/או בוסף,
אלא אם אמר על כך במפורש בפרק כלשהו במפרט.
ב .עבודות העפר לצרכי הגביוים ,הן החפירות והן המילויים ,כלולים במחירי היחידה לעבודות המיגון בגביוים .גם
אם יעשו בעבודת ידיים יכללו גם הידוק במכבש צפרדע ו/או במכבש ידי מתאים אחר שיקבע ע"י הממוה,
בהתאם לצורך.
ג .התשלום עבור חפירה ,הידוק הקרקעית ומילוי מהודק מסביב וליד הגביוים המותקים בתוך האדמה כחציצים
) (cut offאו תמוכות ,כלול במחירי היחידה של הגביוים .לא תשולם תוספת כלשהי בגין עבודות אלה.
ד .כדי להסיר ספק ,מודגש כי העבודות הדרושות כדי להגן על ביצוע העבודות מפי מים ,זורמים או )"עומדים" מי
תהום( – כלולות ומכוסות במחירי היחידה השוים .לא ישולם בפרד בגין עבודות אלה.
ה .עבור שיויים בכמויות ו/או במידות לא ייתן תשלום מיוחד והתשלום יהיה בהתאם למחירי היח' הרגילים כ"ל.
מחירי היחידה
מחירי היחידה יהיו עבור כל האמור להלן:
א .גביוים  :1.0 X 1.0יחידות בגודל של  :רוחב  1.0מ' ,גובה  1.0מ' ,אורך של  1.0מ' 2.0 ,מ' 3.0 ,מ' 4.0,מ'.
התשלום יהיה ביחידות של מ"ק.
ב .מזרוי גביוים :המזרוים יהיו בעובי של  30ס"מ וברוחב  2מ' ,באורכים שוים בהתאם לשרטוט.
התשלום יהיה לפי מ"ר של מזרון.
מדידה :מ"ר
 2.2.200עבודות בטון שונות
תאור ותכולת המחיר:
א .עבודות בטון מזוין יצוק באתר כולל ביצוע של רכיבים שוים של המבה כמפורט בתכיות.
ב .בבטוים ברכיבים בעובי  40ס"מ או יותר ,הקבלן יקוט באמצעים מתאימים למיעת סדיקה בגלל חום הידרציה.
ג .לא תשולם כל תוספת עבור האמצעים ה"ל והתשלום עבורם יכלל במסגרת סעיפי היחידה של הבטון.
ד .סעיף זה כולל בין היתר ביצוע של המבים והעבודות הבאות:
 .1בטון ב 30-או ב 40-בתעלות בטון ,לרבות בתוך כוורות פלסטיק או  JKובקירות תומכים ,או בכל מבה אחר על
פי המסומן בתכיות.
 .2בטון רזה ב 15-מתחת לקירות תומכים ומתחת לתעלות יקוז.
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ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

יג.

יד.
טו.
טז.
יז.
יח.

 .3בטון בחלקים השוים של העבודה שאים מפורטים לעיל יהיו מסוג ב 40-לפחות )אלא אם יסומן אחרת
בתכיות( עם תכולת צמט מיימאלית של  350ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 .4כל הבטוים יוכו בתאי בקרה טובים.
כל עבודות הבטוים וכן הזיון עבורם ,יבוצעו בכפיפות למפרט הכללי.
יציקת כל הבטוים )פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבת בטון .חוזק התביות יותאם לקצב היציקה וללחצים
המתפתחים על הדפות בהתאם .היציקה תתבצע תמיד עם תביות .לא תורשה יציקה כגד דפות החפירה.
יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן כפי שמופיע בתכיות ואורכי החפייה הדרושים .לא תשולם כל תוספת עבור
האורכים הוספים לחפייה .על הקבלן לקבל אישור המפקח לחפייה ואורך החפייה ומיקומה.
כל הסולמות והתמיכות הדרושים להעמדת מוטות הפלדה לשמירת מרחק הדרוש יסופק על ידי הקבלן ללא כל
תוספת תשלום.
במקרה שחוזק הבטון יהיה פחות מהחוזק המותר יתן לבדוק את החוזק של הבטון הקשוי באמצעות הוצאות
גלילים – רק במקרים בהם התקבל אישור בכתב של המפקח.
מחירי הבטון יכללו את מחיר התביות ,לרבות הגמר בבטון חשוף חזותי ,ואת התמיכות ,הפיגומים ,דרך גישה וכו'.
עבור ברזל זיון ישולם בפרד.
הפסקות יציקה – הפסקות יציקה יעשו כפי המסומן בתכיות .הפסקות היציקה תסתיימה ע"י חיספוס האלמט
לעומק של  7מ"מ וסילוק מי הצמט לפי התקשות הבטון .זיון הקירות והקורות יעבור את מישור הפסקת היציקה
וישמש כקוצים באורך מתאים לת"י  466חלק  1להמשך יציקת האלמט בו בוצעה הפסקת היציקה ,הכל לפי
החיות המהדס המתכן .בחיבור בין אלמטים אכיים ואופקיים יבוצעו רולקות להבטחת האטימות ולהגת הזיון.
החיות בושא איטום ימסרו ע"י המתכן/המפקח .למען הסר ספק ,כל דרישה בושא האיטום תהייה כלולה במחיר
היחידה.
מדידה ותשלום עבור ה"רולקות" והחיספוס לא ישולמו לקבלן בפרד ועליו לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה
השוים.
הפסקת העבודה לפי הוראת המפקח הובעת מביצוע ביגוד למפרט בתכיות במפרט ו/או הוראת המפקח לא תזכה
את הקבלן בפיצוי כלשהו.
הקבלן ישאיר בתביות פתחים במקומות אשר יאושרו על ידי מהדס האתר על מת לאפשר ריטוט מבוקר של כל
פח הבטון.
אם לא אמר אחרת באחד המסמכים של החוזה דרגת הסומך של הבטוים יהיה )" S-5 (5לפי שיטת החמיטה.
כיסוי מוטות הזיון יהיה  5ס"מ פרט אם אמר במפורש אחרת.
כל יציקה מחייבת אישור מוקדם של המפקח.

מדידה :מ"ק
 2.2.210פלדת זיון  -מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון
תאור ותכולת המחיר:
דרישות הביצוע
כל ההחיות הטכיות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עבודות הזיון בכל חלקי המבה .כיסוי הבטון על הזיון בכל חלקי
המבה יהיה  5ס"מ אלא אם כן צוין אחרת בתכיות ו/או בחתכים ובפרטים .בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה
הכיסוי המיימלי  5ס"מ.
מוטות הפלדה המצולעים יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  .3,4/4466מוטות הפלדה יהיו מעורגלים בחם מחומר
גלם מוכר )מות ,מטלים –  ,(STELLIBכאשר המות עשויות מחומר הומוגי ובעל רקע מטלורגי מוכר .המפעל המייצר
את המוטות חייב להיות מצויד ב"תו תקן" ,ויהיה בעל הסמכה לפי .ISO 9002
לא יורשו השימוש במוטות מצולעים מעורגלים שוצרו מפסי רכבת משומשים כחומר גלם או בחומר גלם אחר השוה
מהמפורט לעיל.
חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י ) 5,3/4466למרות האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה רק
עם קבלת אישור בכתב מהמפקח ,אם ייתן אישור כזה )בכתב( יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 7018
) ASWEדלות מימן(.
בכל מקום בו יהיה צורך בביצוע ריתוכים יש לוודא שהפלדה רתיכה ,ולקבל אישור על הכל ממטלורג מומחה שיאושר
ע"י המפקח.
הריתוך יהיה לפי החיות ת"י ) 466חלק  ,(1ובכפיפות להחיות המפקח .הקבלן ידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך
מתאימה לדרישות ,באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי ,וזאת על חשבוות.
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ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על-פי המפורט בתקים הישראליים  .3,5/4466משמעות ה"ל
בין היתר שלכל קוטר – הכיפוף למוטות יהיה לו סרן פרד ומיוחד.
למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצויו יהיו בתאום מלא למידות המופיעות בתכיות העבודה.
לתשומת לב הקבלן :תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מכופפים
במידות שיבטיחו מיקום כון של הזיון ,צורך הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את חוזק הדרוש לתמיכת הזיון.
כמות הספסלים תיקבע על ידי הקבלן כך שהזיון התמך יהיה ישר ויציב.
מדידה :טון
 2.2.220מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM
תאור ותכולת המחיר:
 CLSMהיו חומר מוכן לשימוש ,המיוצר על בסיס צמטי.
השימוש ב CLSM-יעשה במקרים הבאים:
א .במקומות בהם ,לפי שיקול המפקח ,לא יתן להדק באמצעות מכבש ויברציוי.
ב .במקומות שהוגדרו וסומו מראש בתכית או בהתאם להחיות המפקח בכתב כאשר דרש כיסוי תוך זמן מוגבל ,כדי
למוע הפרעות לתועה וכו'.
חוזק התערובת יהיה  0.7 – 0.8מגפ"ס.
הערות
תערובת  CLSMתיושם בחלק מחתך החפירה ,או בכולו בהתאם לצרכים ולתאים המתוארכים לעיל לפי החלטת
המפקח בלבד ובאישורו.
בכל מקרה ,יישום התערבות בעובי מסוים בחתך ,יהיה תמיד לכל רוחב התעלה שחפרה בפועל.
מדידה ותשלום :כולל את כל האמור לעיל .המדידה תהיה ביחידות של מ"ק תערובת  CLSMשיושמה עפ"י החיות
המפקח .במידה והחפירה שביצע הקבלן תהיה רחבה יותר מזה שקבע ע"י המפקח ,הקבלן ימלא את כל חתך החפירה
ולא תשולם בגין חריגה זו כל תוספת.
מדידה :מ"ק
 2.2.230יריעות גיאוסינטטיות/גיאוטכניות מבד ארוג במשקל  200גרם/מ"ר ,לרבות עיגון
תאור ותכולת המחיר:
בהתאם לאמור בסעיף החופף אשר במפרט הכללי ,במהדורתו המעודכת ביותר.
מדידה :מ"ר
 2.2.240רשתות גיאוסינטטיות ביאקסיאליות בעלות עינה ריבועית וצמתים קשיחים לשריון מבנה מסילות,
שריון סוללות וריסון תפיחה בשתית חרסיתית תוצרת  ,TENSERדגמים שונים כנדרש ע"י המזמין,
או שו"ע
תאור ותכולת המחיר:
הרשתות/כוורות יוזמו ע"י הקבלן מהספק לפחות שלושה חודשים לפי יישומם .יש לקבל אישור בכתב מראש מיועץ
קרקע/תכן המבה לסוגי המוצרים הגיאוסיטטיים הקשורים לתכן המבה )רשתות שריון(.
 .1כללי
מפרט זה מכיל את תאור העבודה ,מפרט ודרישות טכיות מיוחדות לביצוע התקה של רשתות גיאוסיטטיות,
כשכבות שריון אופקיות כמפורט בתכיות ו/או במקומות עליהן יצביע יועץ תכן המבה.
 .2דרישות כלליות
א .האלמט המשריין יהיה רשת שריון ) (geogridאיטגראלית המיוצרת מפולימר מסוג פוליפרופילן .על החומר
להיות עמיד בפי חומרים כימיים טמפ' עד  ,800cעובש ,ריקבון וקריה אולטרה סגולית .הצמתות )(junctions
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בין הצלעות ) (ribsהאורכיות והרוחביות יהיו חלק בלתי פרד ממבה הרשת ובשום מקרה לא יתקבלו כתוצאה
מפעולות של אריגה ,טוויה ,שיזור ,סריגה ו/או חיבור חוטים ,פתילים ,סיבים ורצועות בודדות.
ב .גלילי הרשתות יזוהו בהתאם למפרט  ISO 10320וייוצרו בהתאם לשיטת אבטחת האיכות  .ISO 9001האלמט
המשריין יהיה בעל הסמכה " "CE MARKINGבהתאם לדרישות תקן .EN 13249
ג .אישור ה BBA -לאחד ו/או יותר מאיווטר המוצרים הגיאוסיטטיים של יצרן הרשתות )לדוגמא ,אישור ה-
 BBAלרשתות שריון מדרוות אותן מייצרת החברה(.
 .3תכוות הרשת הגיאוסיטטית
הרשת המשריית תהיה בי-אקסיאלית שתיוצר באחת מבין שתי השיטות הבאות:
א .מבה הרשת מיוצר בשיטת היקוב והמתיחה ).(punch and strech
ב .מבה הרשת מיוצר בשיטת השיחול ).(extrusion
רשת השריון הגיאוסיטטית תמלא את כל התכוות המפורטות בטבלה שלעיל .הרשת תסופק בגלילים ברוחב
מיימאלי של  3.0מ' ובאורך מיימאלי של  50מ' .הרשת תסופק יחד עם תעודה מטעם היצרן המפרטת את עמידותה
בדרישות המפורטות בטבלה שלהלן:
תכוה
גודל מפתח ממוצע
בכיוון
ביצב לכיוון המכוה )(3)(XD
שטח ללא חומר
משקל הרשת
כמות הפולימר )פוליפרופילן –(pp
עובי
בצלע )(rib
בצומת )(junction
קשיחות לפיתול הצומת
Secant Aperture Stability Modulus @ 20
cm-kg
קשיחות לכפיפה
Flexural Rigidity
מודול תחילי אמיתי
חוזק במתיחה ב 2% -עיבור
חוזק במתיחה ב 5% -עיבור
חוזק הצומת
ערך הפחתה מבי
המכוה)(2)(MD

דרישה
 25-45מ"מ
 25-45מ"מ
 70%מיימום)(4
) 300גרם/מ (2מיימום
 98%מיימום
 1.25מ"מ מיימום
 2.50מ"מ מיימום
 6.5ק"ג-ס"מ 0/מיימום
 mg-cm 750,000מיימום
 lb/ft 32,000מיימום
 lb/ft 410מיימום
 lb/ft 810מיימום
 95%מיימום
 0.45לפחות עבור שתית בעלת
מת"ק הקטן ו/או שווה ל3% -

התגדות להתדרדרות כימית
Resistance of chemical degradation
התגדות לאור אולטרא-סגול ובפי תהפוכות מזג 100%
האוויר
>90%
התגדות לזקי התקה
100%

)( 1
)( 2
)( 3
)(4

)( 5
)( 6
)( 7

שיטת הבדיקה
באמצעות מד קליבר)(1

עפ"י שיטת
ASTM D 3776
ASTM D 4101
ASTM D 1777-64
(5)COE

Grid Aperture Test – Univ.
)of Alaska, Fairbanks(6
)ASTM D 1388-64(7
)(8

GRI GG1-87

)ASTM D 4595(9
)GRI GG1-87(10
)(11יסוי KOAC –NPC
EPA 9090
ASTM D 4355
ראה פירוט)(12

מידה פימית מרבית בכל כיוון עיקרי במדידה בעזרת מד-קליבר.
 -MDכיוון המכוה שהיה לאורך כיוון פריסת הגליל.
 -XDביצב לכיוון המכוה שהיה לרוחב כיוון פריסת הגליל.
ערך ממוצע מיימאלי בכיוון הראשי החלש .כל הערכים הומריים מייצגים ערכי מיימום ממוצעים עבור
גליל ,קרי ,הערך הממוצע של היסוי בכיוון הראשי החלש יהיה שווה ו/או גדול מערכי המיימום הדרשים
כאשר הם דגמים בהתאם ל ASTM D 4354 -ובדקים בהתאם לשיטת הבדיקה המפורטת לעיל.
אחוז השטח ללא חומר מדד ללא הגדלה בעזרת שיטת חיל ההדסה האמריקאי ב-מדריך ,CW 02215
ובמבר .1977
יסוי קשיחות הצומת פותח ע"י ד"ר  T. Kinneyמאויברסיטת אלסקה.Fairbanks ,
 ASTM D 1388-64מותאם לאפשרות בדיקה של מדגם רחב.
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)( 8
)( 9
)(10

)(11

)(12

ההתגדות האמיתית להתארכות תחת עומס תחילי המדד באמצעות  GRI-GG1ללא דפורמציה של חומרי
היסוי תחת עומס לפי מדידת ההתגדות שגורמת להארכת יתר של תכוות המתיחה.
חוזק מתיחה אמיתי ברמות עיבור קבועות המדד באמצעות  GRI-GG1ללא דפורמציה של חומרי היסוי
תחת עומס לפי מדידת חוזק המתיחה שגורמת להארכת יתר של תכוות המתיחה.
החוזק הטיפוסי של הצמתים בין הצלעות האורכיות והרוחביות ,כפי שמוגדר ע"י המכון למחר גיאוסיטטים
) (GRIבאויברסיטת דרקסל בארה"ב ,Test Method GG2-87 ,יהיה גדול מ 95% -מחוזק בקרת האיכות הן
בכיוון האורכי והן בכיוון הרוחבי.
ראוי להדגיש כי כל הערכים לעיל הים ) MARVערכי מיימום ממוצע של הגליל(.
ערך ההפחתה המבי של הרשת לא יפחת מ 90%) 0.45 -מערכי המקסימום שהוכתבו ע"י מסמך CROW
לרשת המיוצרת בשיטת היקוב והמתיחה עבור שתית בעלת מת"ק הקטן ו/או שווה ל 3% -כדוגמת הגרף
המצ"ב(.
ההתגדות להפחתת כושר השיאה או השלמות המבית תחת המאמצים המכאיים בעת ההתקה עם אבן
גרוסה המדורגת גרוע ) .(GPהרשת תדגם בהתאם ל BS 8006:1995 -וכושר השיאה יוגדר בהתאם לISO -
.10319:1996

במידה ועפ"י יסוי  KOAC –NPCלרשת המוצעת מקדם הפחתה מוך יותר מהדרש )קרי 0.45 ,עבור
שתית בעלת מת"ק הקטן ו/או שווה ל (3% -יש צורך "בתגבור מבי" על מת לקבל שווי מבי אקוויוולטי.
התגבור המבי יתבצע ע"י תוספת שכבות שריון לפי הוסחה שלהלן:

0.45
]
R.FAlternate

[N Alternate = Round Up

כאשר:

N Alternate

-

מספר שכבות השריון האקוויוולטיות של הרשת
המוצעת

Round Up
R.FAlternate

-

עיגול כלפי מעלה למספר שלם

-

ערך ההפחתה המבי של הרשת המוצעת המוגדר ע"י
יסוי KOAC –NPC

לדוגמא:
מוצע להשתמש ברשת העוה לדרישות המפרט לעיל אך ערך ההפחתה המבי של הרשת המוצעת המוגדר ע"י
יסוי  KOAC –NPCהו  0.25עבור שתית בעלת מת"ק הקטן ו/או שווה ל.3% -
מספר שכבות השריון האקוויוולטיות של הרשת המוצעת יחושב כדלקמן:

0.45
] = 2
0.25

[N Alternate = Round Up

כלומר ,תידרשה שתי שכבות שריון אקוויוולטיות לכל שכבת שריון סטדרטית.
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יכול הקבלן להציע כל רשת אחרת שוות ערך )המושג "שווה ערך" משמעו התהגות מבית זהה הגורמת
לקבלת מקדם הפחתה של  0.45לפחות במבחן ההשוואתי המקובל ביסויי  KOAC –NPCעבור שתית בעלת
מת"ק הקטן ו/או שווה ל 3% -כדוגמת הגרף המצ"ב( שאותה יתן יהיה להיח בשטח עפ"י כל הכללים
המפורטים בהמשך.
במידה ולרשת המוצעת אין אישור על גודל מקדם הפחתה במבחן ההשוואתי המקובל ביסויי – KOAC
 NPCיש להציג אישור ממוסד מערב אירופאי ו/או צפון אמריקאי מקביל )רשות מחקר עצמאית
ואובייקטיבית( הכוללת מבחי השוואה בין הרשת המוצעת לרשתות אחרות העומדות במפרט שלעיל תחת
תאי יסוי דומים ככל האפשר.
לרשת המסופקת יהיה יסיון של לפחות  5שים במערכות מסילתיות בארץ.
במידה ואין יסיון של  5שים במערכות מסילתיות בארץ יש להציג לפחות " 5מקרי חקר" )(case studies
שלוו ע"י גופים מקצועיים בלתי תלויים )רשות הרכבות המדיתית ,עבודת דוקטורט אויברסיטאית וכד'(
ממדיות מערב אירופאיות ו/או צפון אמריקאיות של פרויקטים דומים שהסתיימו לפחות לפי  5שים
ואשר קיים תיעוד מקיף על תפקודם לאורך הזמן.
 .4אחסון
גלילי הרשת יסופקו ויובלו לאתר במצב אופקי ויאוחסו במצב אופקי על גבי משטח קי ומוצל .במשך כל
תקופת אחסום ,יכוסו גלילי הרשת ביריעות ברזט או חומר מגן אחר לא שקוף .אין להיח יותר מ  3-גלילים
אחד על גבי השי על משטח האחסון.
 .5שיטת הביצוע
א .החת הרשת
לאחר ביצוע עבודות העפר כולל הידוק פי השתית )הרשת יכולה להפרס ישירות על השתית המהודקת
ו/או שכבת החלפת קרקע מהודקת( ,תפרס הרשת בתחום שטח בריכות הבוצה .החפייה בין הרשתות
תהיה  30ס"מ לאורך ו 50-ס"מ לרוחב ,וכך שהרשת הראשוה תהיה מעל הרשת השייה.
לקראת התקת הרשת יש לטאטא את פי השכבת המהודקת לצורך הורדת הקרום העליון אשר וצר
בדרך כלל במהלך הידוק ,עד השגת פי שטח מחוספסים.
ב .חיזוק הרשת
יש ליישר את הרשת ללא עיוותים וגלים ולחזקה למקומה ע"י  5יתדות במרווחים של  80ס"מ בקצה
הרשת וע"י ערימות מילוי קטות בצידי הרשת לפי הצורך .היתדות עשויים ברזל זיון עגול בקוטר 10
מ"מ בצורת האות "ח" של  15ס"מ.
ג .פיזור חומר מעל לרשת
לא יורשה מעבר כל רכב או ציוד שהוא ישירות על גבי הרשת .חומר המילוי לא ישפך ישירות על הרשת,
אלא בערמות ויפוזר מהן ע"י שפיכת החומר אל בין עיי הרשת .יתן יהיה לפזר את החומר ישירות ע"י
מפלסת תוך אבטחה שגלגלי המפלסת לא יפגעו ברשת .עובי שכבת המילוי שמעל הרשת תאפשר את
הידוקה לעובי סופי שלא יקטן מ 15 -ס"מ.
ד.

ה.

תיקון זקים
במידה וזוהו זקים ברשת ע"י המפקח יש לתקם מיידית .התיקון יתבצע ע"י החת רשת וספת ישירות
מעל לרשת הפגומה בתוספת של  1.0מ' חפייה מסביב לאזור הפגיעה .וחיזוק הרשת החדשה כמפורט
בסעיף חיזוק הרשת.
שכבה וספת של רשת שריון
במידה ודרשת שכבות וספות של רשת שריון יש לחזור על כל התהליך מחדש.

מדידה :מ"ר
 2.2.250הדברת יתושים
תאור ותכולת המחיר:
לאורך המסילות ,במתחמי רכבת ,בתעלות יקוז ובמקורות מים שוים קיימים מקומות רבים בהם צפית דגירה של
יתושים ,בעיקר במקומות בעלי לחות/רטיבות גבוהה .התכשירים המורשים בארץ לקטילת יתושים מצויים באחריות
המשרד להגת הסביבה/השירותים הוטריריים .כיום קיימים תכשירים רבים מאד המורשים למטרה זו ,ועל כן ריסוס
כגד יתושים יבוצע באחד מקוטלי החרקים המורשים ,בהתאם לשלבי ההתפתחות של היתושים ,המיקום הגיאוגרפי
ותאי מזג האוויר בעת הריסוס.
על הקבלן לבחון את החומרים המתאימים לביצוע יעיל ומיטבי של פעולה זו ,המיוים הדרשים ותאי ההדברה ולבצע
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את ההדברה עד למיגור מוחלט של היתושים.
מיון החומרים ,סוג וכמויות יועברו לידיעת המפקח בטרם יחל הקבלן בעבודתו.
מבחן הצלחת הריסוס:
לאחר הביצוע יאספו מהשטח דגימות ע"י המפקח למעבדה מוסמכת .עבודת הדברת יתושים תיחשב כמוצלחת ,במידה
ולא יימצאו בדגימות המעבדה שייאספו מהשטח המרוסס זחלי יתושים חיים.
התשלום בגין סעיף זה ישולם לקבלן רק לאחר עמידה במבחן התוצאה כאמור לעיל.
מדידה :דום מרוסס
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פרק  - 2עבודות תחזוקה שונות
תת פרק  - 2.3עבודות תחזוקת תעלות ניקוז ומעבירי מים
כללי
תעלות היקוז לאורך מסילות הרכבת ובמתחמים מתוחזקות בהתאם לתכית עבודה שתית.
המפקח יבצע סיור עם ציג הקבלן ויגדיר רשימה של תעלות יקוז ליקוי בקטעי המסילה כולל לו"ז לביצוע .אופן
הטיפול בתעלות יקבע ע"י המפקח.
יקוי מעבירי המים יימדד בפרד )כמפורט בסעיף  2.3.150להלן(.
מדידת מצב קיים ומדידת עדות ) ( AS - MADE
מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע לפי תחילת העבודה מדידת מצב קיים של השטח ,אלא אם מסר לו אחרת בכתב
מציג הרכבת.
בסיום העבודה וכתאי לאישור החשבון יגיש הקבלן מדידת עדות ) (AS-MADEשל הקטעים שבהם בוצעה העבודה.
במדידה ימדדו רומים של התעלה בתחתית ובדיקורי התעלה בגדות וכן כל רוחב הרצועה של המסילה בהתאם לשטח
שבו בוצעה העבודה .בוסף יגיש הקבלן ע"ג המדידה חישוב שטחים חתום ע"י המודד.
מדידת המצב הקיים ומדידת העדות ימסרו לציג הרכבת במדיה דיגיטאלית בקבצי  PDFוכן בתוכת אוטוקאד
במהדורה מעודכת וכן בשלושה סטים של תכיות חתומות ע"י מודד מוסמך ,אלא אם אמר אחרת ע"י המפקח.
שמירה על חתך התעלה
במהלך עבודות בתעלות היקוז ,הקבלן ישמור על חתך הרוחב של תעלת היקוז שכולל תחתית ושיפועי דופן צידיים.
הקבלן יעבוד בזהירות וימע הרס של הדפות כתוצאה מהעבודה בתעלה ובסביבתה .כל זק שיגרם לתעלה יתוקן באופן
מיידי על ידי ועל חשבון הקבלן.
ציוד
עבודות תחזוקת התעלות יבוצעו באמצעות ציוד מכאי המותאם לשטח התעלה המיועד לתחזוקה ,צורת התעלה,
הקרבה לדרכי גישה ולוח הזמים שקבע לביצוע.
הציוד ,הובלתו וכל ההוצאות הלוות הקשורות אליו כללות במחיר היחידה ולא ישולם תשלום וסף.
אחסון זמי
רכבת ישראל איה מתחייבת לאפשר לקבלן לבצע אחסון זמי של עודפי חפירה ,פסולת וגזם .על הקבלן להתארגן
לסילוק עודפי החומר במקביל לחפירה.
במקרים בהם יתן לאשר לקבלן לבצע אחסון זמי בתחום המקרקעין של הרכבת יהיה על הקבלן לכסות את הערימות
על מת למוע פיזור החומר .אחסון זמי ,אם יבוצע ,יהיה באחריות הקבלן ועל חשבוו ,לא תשולם תוספת בגיו.
מסירת עבודה
בסיום העבודה יבוצע סיור מסירת העבודה בהשתתפות ציג הקבלן וציג הרכבת ויירשם פרוטוקול הכולל אישור קבלת
העבודה או פירוט ליקויים והשלמות דרשים.
במידה ודרשו תיקוים או השלמות יערך סיור חוזר לאחר השלמת העבודה ויערך פרוטוקול מסירה חדש.
סיום העבודה ייחשב רק לאחר שבפרוטוקול קבלת העבודה ירשם ע"י ציג הרכבת שאין הערות לעבודת הקבלן
והעבודה בוצעה לשביעות רצון הרכבת.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
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 2.3.10חפירת תעלות ניקוז בכל עומק ובכל רוחב
כללי:
כל חפירה/חציבה בשטח שלא תוגדר אחרת במפרט זה ו/או בכתב בכמויות תחשב כחפירה בשטח.
מודגש כי שטח העבודה היו מוגבל ומגודר משי צידיו.
כל עבודות החפירה בסמוך למסילה יבוצעו לאחר ביצוע תמוך זמי )בהתאם להחיות המפקח( .מודגש בזאת כי עבודות
התמוך הזמי לא יימדדו ולא ישולמו בפרד.
מיטב החומר החפור לפי קביעת המפקח ולפי המוגדר במפרט זה ובתכיות ,יועבר לשטחי מילוי ויפוזר שם בשכבות
כמוגדר במפרט הכללי.
חומר החפירה הותר ,יסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר העבודה .הקבלן יכין ,על חשבוו ,תכית לפוי עודפי עפר וידאג
לכל האישורים מהגופים הרלווטיים ,אישור תכית זו יהווה תאי לתחילת ביצוע עבודות העפר.
חפירה בשטח תימדד לתשלום לפי הפח במ"ק ,מדוד עפ"י התכיות .במקומות בהם ביצע הקבלן חישוף תימדד החפירה
מפי השטח כפי שהיו לפי החישוף פחות  20ס"מ )דהייו  20ס"מ עליוים של פי השטח ,כפי שהיה לפי תחילת
העבודות ,ייחשבו ככלולים בסעיף חישוף(.
המחיר כולל חפירה והעמסה חוזרת ,תמוך זמי ,פיזור מיטב החומר החפור בשכבות בשטחי המילוי ,סילוק החומר
שפסל למילוי ועודפי עפר כמפורט במפרט זה ,וכן עבור כל הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של החפירה בשטח,
עפ"י תכיות ,חתכי הרוחב והמפרט לשביעות רצון המפקח.
התעלות תהייה פתוחות ומעובדות בצורה ובשיפוע לפי התכיות או בהתאם להחיות המפקח.
חפירת יתר ,לא מאושרת ,לא תימדד לתשלום ואם ידרוש זאת המפקח ,ימולא החלל העודף ע"י הקבלן ועל חשבוו
במיטב החומר החפור ובהידוק לשביעות רצון המפקח.
המחיר כולל גם אחסון בייים של החומר ,אם יידרש ,העמסתו מאזור האחסון והובלה לאזור המילוי .לא יחושבו ולא
ישולמו מרחקי הובלה כלשהם.
לא תשולם כל תוספת מעבר לקוב במחירון עבור חפירה מכל סוג שהוא או חפירה בשעות לא שגרתיות – בלילות,
בשבתוים ,בסופי שבוע ,עבודה ברוחב קטן ,ביצוע החתך הרוחבי בכמה שלבים ,ביצוע מדרגות כמוגדר בחתכים או כפי
שיורה המפקח בכתב.
עבודות חפירה ליצירת השיפוע המתוכן ולסילוק החומר אשר שימש את הקבלן ליצירת רוחב עבודה עבור המכבש ,לא
ישולמו בפרד.
תשומת לב הקבלן מופית לעובדה כי בקרבת צרת תת קרקעית ,ובמקומות אחרים בהתאם לדרישת המפקח ,יבצע
הקבלן את החפירה הדרושה בעבודת ידיים ובזהירות .לא תשולם כל תוספת בגין האמור לעיל.
הקבלן בלבד יהיה אחראי לפייה לבעלי המתקים התת קרקעיים לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמת
השגחה ,התשלום בעד השגחה יהיה על חשבון הקבלן.
כמו כן ,תשומת לב הקבלן לכך שבביצוע העבודות תהיה הפרדה מוחלטת בין צד מערב לצד מזרח ולא תתאפשר חציית
המסילה והעברת חומרים מצד לצד דרך המסילות אפילו בשבתות וחגים וכאשר תועת הרכבות מושבתת ואם יהיה
צריך להוביל מצד לצד – ההעברה תעשה דרך הכבישים עם משאיות מכוסות.
עודפי חפירה ,פסולת וחומרים לא מתאימים לשימוש יוצאו מחוץ לאתר העבודה לאתר פסולת מאושר שיתואם עם
המפקח ובאישור הרשויות המתאימות כאמור לעיל.
עבור סילוק עודפי חפירה/חציבה לא ישולם בפרד .
תאור ותכולת המחיר:
על הקב לן לבצע חפירת תעלות עפר כמפורט בתכיות או עפ"י החיות המפקח בשטח ו בהתאם למפורט לעיל.
מדידה :מ"ק
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 2.3.20ניקוי והסדרת תעלות ניקוז עפר קיימות בכל עומק ,כולל ניקוי ופינוי סחף ואבנים ,חפירת הסחף,
מילוי והסדרת שיפועים וסילוק צמחיה ,לכל רוחב תעלה ,במטלה שהיקפה עד  200מ"א )כולל(
כללי
תעלות היקוז לאורך מסילות הרכבת ובמתחמים מתוחזקות בהתאם לתכית עבודה שתית.
המפקח יבצע סיור עם ציג הקבלן ויגדיר רשימה של תעלות יקוז ליקוי בקטעי המסילה כולל לו"ז לביצוע .אופן
הטיפול בתעלות יקבע ע"י המפקח.
יקוי מעבירי המים יימדד בפרד.
שמירה על חתך התעלה
במהלך עבודות בתעלות היקוז ,הקבלן ישמור על חתך הרוחב של תעלת היקוז ,לרבות :תחתית ושיפועי דופן צידיים.
הקבלן יעבוד בזהירות וימע הרס של הדפות כתוצאה מהעבודה בתעלה ובסביבתה .כל זק שיגרם לתעלה יתוקן באופן
מיידי על ידי ועל חשבון הקבלן.
ציוד
עבודות תחזוקת התעלות יבוצעו באמצעות ציוד מכי המותאם לשטח התעלה המיועד לתחזוקה ,צורת התעלה ,הקרבה
לדרכי גישה ולוח הזמים שקבע לביצוע.
הציוד ,הובלתו וכל ההוצאות הלוות הקשורות אליו כללות במחיר היחידה ולא ישולם תשלום וסף.
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת יקוי והסדרת תעלות יקוז עפר קיימות בכל עומק ,כולל יקוי ופיוי סחף ואבים ,חפירת הסחף ומילוי,
הסדרת שיפועים וסילוק צמחיה ,לכל רוחב תעלה )כולל תחתית תעלה ומדרוות תעלה לכל גובהם(.
לאחר ביצוע העבודות שפורטו לעיל ,באחריות הקבלן לבצע הסדרת שיפועים בתחתית ובמדרוות התעלה ,לרבות:
עבודות עפר )מילוי /חפירה( .הסדרת השיפועים כמפורט לעיל כלולה במחיר היחידה.
בוסף העבודה כוללת את פיוי הפסולת תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
במידה ויש לבצע עבודות פיוי סחף של למעלה מ 1-מ' עומק ,כל מה שמעל  1מ' ישולם לפי סעיף חפירת תעלה )זאת אך
ורק לאחר אישור המפקח( .למען הסר ספק ,כל הסחף שיפוה עד  1מ' עומק יהיה כלול במחיר היחידה ורק מה שמעבר
ישולם כתוספת.
המחיר הקוב במחירון לסעיף זה ישולם למטלות שהיקפן עד  200מ"א )כולל(.
מדידה :מ"א
 2.3.30ניקוי והסדרת תעלות ניקוז עפר קיימות בכל עומק ,כולל ניקוי ופינוי סחף ואבנים ,חפירת הסחף,
מילוי והסדרת שיפועים וסילוק צמחיה ,לכל רוחב תעלה ,במטלה שהיקפה מעל  200מ"א
תאור ותכולת המחיר:
כ"ל כמו בסעיף .2.3.20
המחיר הקוב במחירון לסעיף זה ישולם למטלות שהיקפן מעל  200מ"א .למען הסר ספק ,מחיר סעיף זה יחול על כל
הכמות במסגרת המטלה.
מדידה :מ"א
 2.3.40ניקוי מסחף ואבנים של תעלות ניקוז מבטון קיימות בכל עומק ,לכל רוחב תעלה
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת יקוי מסחף ואבים של תעלות יקוז מבטון קיימות בכל עומק ,לכל רוחב תעלה .בוסף העבודה כוללת
את פיוי הפסולת תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
במידה ויש לבצע עבודות פיוי סחף של למעלה מ 1-מ' עומק ,כל מה שמעל  1מ' ישולם לפי סעיף חפירת תעלה )זאת אך
ורק לאחר אישור המפקח( .למען הסר ספק ,כל הסחף שיפוה עד  1מ' עומק יהיה כלול במחיר היחידה ורק מה שמעבר
ישולם כתוספת.
מדידה :מ"א
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ייצוב מדרוות בכוורת פלסטיק  GEOWEBאו שו"ע
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 2.3.50ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בעובי  15ס"מ 40 ,תאים למ"ר ,לרבות :חיבור בין הרצועות,
עיגון ומילוי באדמה גננית
 2.3.60יצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בעובי  10ס"מ 40 ,תאים למ"ר ,לרבות :חיבור בין הרצועות,
עיגון ומילוי בבטון בגוון צבעוני
 2.3.70ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בעובי  15ס"מ 40 ,תאים למ"ר ,לרבות :חיבור בין הרצועות,
עיגון ומילוי בבטון בגוון צבעוני
תאור ותכולת המחיר:
כללי
כוורת פלסטיק עשויה פוליאטילן או חומר שווה ערך בצורת כוורת והיה בעלת תוסף  U.V.המגן מפי קריה אולטרה -
סגולית ומפי השפעת הכימיקלים.
תוים ומידות
עובי הכוורות משתה בהתאם לסעיפים הרלווטיים במחירון ,עם  40תאים למ"ר.
סוג החיבור בין התאים  -הלחמה אולטראסוית מלאה .עובי הדופן בכוורת פלסטיק בתחום  1.1-1.4מ"מ.
על הקבלן להמציא תעודת אחריות של היצרן עם פרטים טכיים לאישור הרכבת.
סוג המילוי
בטון
סוג הבטון למילוי הכוורת עבור ייצוב תעלה ומדרוותיה היו ב ,20 -שקיעת הבטון מילוי הבטון ייעשה בעזרת מערבל
ישירות או דרך משאבה .לאחר שפיכת הבטון דרש יישור פי הבטון בהחלקה מלאה.
אדמה גית
המילוי יהיה באדמה חקלאית פוריה ממקור מאושר ע"י המפקח והוא יבוצע באמצעות כלי מכי או בעבודת יד בכל
צורה אחרת שיבחר הקבלן .יש למלא את התאים עד  2ס"מ מעליהם.
יתן למלא ע"י מעמיס קדמי ולוע עם הכלי המעמיס על היחידה או אחד מחלקיה לאחר המילוי.
דרישות ביצוע
א .כללי
רשת כוורת פלסטיק יש להיח על פי התעלה המיועדת להיות מוגת ,לאחר יישור בגבהים סופיים ,פחות גובה
הכוורת.
יש לחבר את היריעות ע"י סיכות חיבור מיוחדות ומחזקים את הרשת ע"י יתדות אכיות לתוך הקרקע וממלאים
את התאים בבטון.
הבד הגיאוטכי לא ארוג במשקל  200ג"ר/מ"ר יוח לאחר יישור השטח בחפיפות של כ 30 -ס"מ ועליו תוח כוורת
הפלסטיק.
ב.

החת יריעות כוורת פלסטיק
קו השוליים העליוים של היחידה יסומן ביתדות ברווחים של שי תאים )כל תא שי( החל בפיה הראשוה
והלאה.
היתדות תקבעה לעומק חלקי בלבד.
היחידה "תולבש" בשוליה על היתדות הבולטות ותמתח כלפי העבר השי.
היתדות של השוליים הגדיים יכולות להיקבע מראש או להיקבע לאחר המתיחה.
בכל מקרה תקבעה יתדות ותמתח היחידה למידה המוכתבת בהתאם לגודל היחידה.

ג.

חיבורים בין היריעות
אם יש יותר מיריעה אחת לאורך ,יסומן קו היריעות השי .היריעה השייה "תולבש" עליו ואח"כ תשודכה שתי
היריעות.
לאחר הפרישה תעצה שאר היתדות לצפיפות המתוכת ולעומק הסופי ,כלומר עד לגובה העליון של פסי
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הכוורת .היחידות תחוברה זו לזו בצורה שתיצור עוד תא ולא על חשבון תא .החיבור יעשה ע"י סיכות מגולווות.
גודל וצורת הסיכות בהתאם להמלצת היצרן בלבד.
ד.

כתף עליוה
היחידה תוח כך שתיווצר כתף אופקית בת  30-40ס"מ בשטח העליון וממה תמשכה היחידות עד לתחתית
המדרון ,אלא אם תוכן אחרת.
כ"ל במדרון השי כאשר מדובר על תעלה.

ה.

מכשולים
אם קיים מכשול בשטח אשר צריך למקמו בתוך הכוורת )למשל עץ עמוד טלפון או חשמל( ,יתן לחתוך את כוורת
במקום החוץ לשם הכסת המכשול או הקפתו.
בוסף יש להוסיף חיזוק הכוורת ביתדות סביב המכשול ואח"כ לפי הצורך ,לחבר שוב כמו בין שתי יריעות.

ו.

סוג היתדות
העיצה של היתדות בקרקע תעשה בעזרת פטיש ידי או פאומטי לעומק שקצה עליון של היתד יהיה כ 2-ס"מ
מתחת לפי הכוורת כאשר היתד ישרה או לתפיסת הכוורת ביתדות עם כיפוף .חיבור הכוורת לחלק מהיתדות
יעשה עם חוט קשירה או אזיקון פלסטיק מיוחד.
היתדות תהייה בקוטר הברזל  14מ"מ ובאורך של לפחות  60ס"מ.
היתדות יהיו בכתפי התעלה ובפיות תחתית התעלה בצפיפות של כל חצי מטר אורך.

ז.

מילוי הבטון
סוג הבטון למילוי הכוורת עבור ייצוב תעלה ומדרוותיה היו ב ,20 -שקיעת הבטון  4עם פיגמט צבע.
מילוי הבטון ייעשה בעזרת מערבל ישירות או דרך משאבה.
לאחר שפיכת הבטון דרש יישור פי הבטון בהחלקה מלאה או מחוספס.
סעיף  2.3.80תוספת מחיר עבור פיגמט צבע  -התוספת היה למחיר הכוורת לא למחיר הבטון.

ח.

יריעות מבד גיאוטכי לא ארוג
העבודה כוללת את אספקת כל החומרים ,האביזרים ,העבודות והמילוי מבטון או מחומר מילוי אחר עד להשלמת
היישום.

המדידה לתשלום :לפי מ"ר המיוצב ע"י כוורת פלסטיק בגבולות המצויים בתכית.
התשלום עבור הייצוב יהווה תמורה מלאה לכל העבודה ,החומרים )יריעות כוורת ,יתדות ,סיכות ,בד גיאוטכי לא ארוג(
ומילוי לפי סוגיו השוים.
מדידה :מ"ר
 2.3.80תוספת לסעיפים  2.3.60ו 2.3.70 -עבור הוספת פיגמנט לבטון
תאור ותכולת המחיר:
תוספת למחיר סעיפי כוורות גיאוטכיות עבור הוספת פיגמט לבטון בגוון לפי בחירת המתכן/המפקח.
מדידה :מ"ר
 2.3.90חגורות היקפיות לדיפון כוורות בכל עובי ,בטון ב ,30-כולל ברזל זיון עפ"י דרישה
תאור ותכולת המחיר:
עבודה זו מתייחסת לביצוע של חגורות היקפיות לצורך חיזוק וייצוב כוורות במילוי בטון ,לטובת דיפון תעלות יקוז ,או
לביצוע במבה הדסי אחר עפ"י הוראת המפקח.
דרישות הביצוע יועברו לקבלן בתכיות או בסקיצות או בכתב ע"י המפקח.
המחיר כולל :עבודה ,חומרים ,ברזל זיון ,תביות ,תפסות וכד' והכל לביצוע מושלם של העבודה.
מדידה :מ"ק
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 2.3.100דיפון תעלת ניקוז באבן משוקעת )"ריפ ראפ"( בתעלות ובמעברים
תאור ותכולת המחיר:
עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות ,סביב שוחות הקליטה עם רשת כובע ,סביב מתקים הידרוטכיים שוים
בריצוף ריפ-ראפ במקומות המתוארים בתכיות ובהתאם להחיות המפקח בשטח.
חומרים:
א .האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המיימלית תהיה  2.5טון/מ"ק.
לפחות  2/3מהאבים תהייה בעלות מימד מיימלי של  3/4מעובי השכבה הדרשת בתכית .המימד המיימלי של כל
אבן ואבן לא יהיה קטן מ 1/2 -העובי של השכבה.
ב .הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים .האגרגטים הדקים יהיו במימדים
כאלה ,שכשהם במצב יבש יעברו  100%מהם את פה מס'  ,16ולא יותר מ 10% -ממשקלם הכולל יעבור פה מס'
 .100לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על  6%ממשקל החול הכולל.
דרישות הביצוע:
לפי תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פי התשתית .על גבי התשתית תוח שכבת מצע סוג ב' מהודקת בעובי 10
ס"מ .על שכבת המצע תוח שכבת בטון מזוין מסוג ב 20-בעובי  12ס"מ עם רשת זיון  Ø 8@15ועליה תוחה האבים
בצורה כזאת ,שתשקעה לתוך הבטון כ 6-ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר המצא מתחתן ולא על האבים הסמוכות.
במדרוות ובקטעים משופעים יש להיח את האבים הגדולות ביותר בבסיס המדרון .העבודה תתחיל מ"רגל המדרון"
ותימשך לכוון "מעלה המדרון" .החללים בין האבים ,לא פחות מ 1 -ס"מ ולא יותר מ 3-ס"מ ,ימולאו בדיס צמטי.
בגמר העבודה יטואטאו פי השטח במטאטא קשה.
הקבלן ישמור על יקיון בכל מהלך העבודה וימע לכלוך האבים בבטון או בדיס הצמטי .את הריפ-ראפ יש לשמור
במצב רטוב למשך  4ימים אחרי מילוי החללים בדיס.
מדידה :מ"ר
 2.3.110ניקוי והסדרת מתקן כניסה/יציאה ממעבירי מים )לכל מתקן(
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת יקוי והסדרת מתקן כיסה/יציאה ממעבירי מים בכל עומק ורוחב ,כולל יקוי ופיוי סחף ואבים,
חפירת הסחף ומילוי ,הסדרת שיפועים ,סילוק צמחיה ופיוי הפסולת לאתר פסולת מאושר.
העבודה כוללת את כל השטח באזור מתקן הכיסה/יציאה למעבירי מים ,עד תחילת/סוף התעלות.
למען הסר ספק ,מחיר היחידה היו למתקן אחד בלבד.
מדידה :קומפלט
 2.3.120מעביר מים מצינורות בטון מזוין " ) "Class 5דרג  (175אטומים למים ,קוטר  60ס"מ ,לפי ת"י,
בעומק עד  3מ'
 2.3.130כנ"ל )כמו בסעיף  (2.3.120אך בקוטר  80ס"מ
 2.3.140כנ"ל )כמו בסעיף  (2.3.120אך בקוטר  100ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
דרישות ביצוע
א.

על הקבלן לבצע מעבירי מים ו/או הארכת מעבירי מים קיימים מציורות מבטון מזוין בקטרים פימיים כמפורט
וכמסווג בכתבי כמויות ובתכיות כמפורט:

ב.

הגדרת סוג הציור
 (1הציורות יהיו מבטון מזוין ושאי תו תקן ישראלי מס' .27
 (2הציורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הציור לפי הדרגות המתאימות כמפורט בכתב הכמויות.
 (3ציפויים פימיים – אין דרישה מיוחדת .
 (4חיבורים בין הציורות:
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 החיבורים בין הציורות יהיו בשקע – תקע )כולל בחיבורים לציורות קיימים בקטעים בהם תבוצעהארכת מוצאים ציוריים קיימים(.
 התאמה לתקים – המחברים יעמדו בדרישות ת"י  .27האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקים הבאים:.ASTM-C-443 ,EN-681 ,DIN-4060
 (5חיבורי ציורות לשוחות:
 חיבור צרת/לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הציור במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמשבציורות יפלים מבטון )חיבור זכרי דו צדדי(.
 החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כמפורט:בקרקע סלעית  /חרסיתית  /חולית – אטם המגיע בפרד ומורכב על התקע של הציור ומילוי של טיט
צמט בין האטם לשוחה כולל יציקת השלמה בדופן החיצוית כמפורט בפרטים ,או אטם מובה
)איטגרלי( או מולבש על הפתח שבשוחה ללא השלמה של מלט – צמט.
בקרקע עם מי תהום אטם מובה או מולבש על הפתח ללא השלמה של מלט צמט.
 (6סוגי הציורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים.
ג.

סימון
הציורות יסומו בהתאם למפורט בסעיף  107בת"י  27ע"ג הדופן החיצוית בסימון בר קיימא שיכלול את
הפרטים הבאים:
 (1שם היצרן או הסימן המסחרי שלו.
 (2תאריך הייצור.
 (3סימול דרגת העומס )".( "175
 (4סימון באות "ת".
 (5סימון סוג הזיון.
 (6תו התקן.

ד.

בדיקות איכות
 (1כל משלוח ציורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הציורות לתקים השוים
הדרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים.
 (2הצרת תהיה ללא שברים ,סדקים גדולים או עמוקים חספוס של השטח.
 (3קצוות הציור יהיו כוים כלפי דפותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות הסטיות המותר.
 (4איכות החומרים ,תהליך הייצור והציור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו ואישורו של מפקח חיצוי מטעם
המזמין.
 (5עילה לאי קבלת הציורות וסילוקם מהשטח:
 שברים או סדקים העוברים דרך הדופן ,להוציא סדק סופי בודד שאיו עובר את עומק המחבר. פגמים בפי השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת דבש. קצוות יזוקים ,כשזק כזה היה מוע עריכת חיבור בין ציורות המיח את הדעת. פגמים באטם )במקרים של אטם מובה(. (6לא יסופקו ולא יתקבלו ציורות שפגעו בצורה כל שהיא ותוקו בין אם ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן.
הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבוו ויספק במקום אחרים שיעו לדרישות.
 (7כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאתר בפרד מן הציורות במקרים שהצרת איה עם
אטם מובה )איטגרלי(.

ה.

חפירת התעלות והחת הציורות
 (1כללית תבוצע החת הצרת לפי האמור במפרט הכללי פרקים  51ו.57 -
 (2ציורות בחפירה  -יוחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכן בהתאם למפלסים המתוכים של הצרת
וסוג הקרקע.
 (3ציורות במילוי – יוחו לאחר שבוצע מילוי ראשוי לגובה של עד לפחות קוטר הציור ועוד  50ס"מ ,חפירה
לעומק המתוכן בהתאם למפלסים המתוכים של הצרת.
החה של הצרת בחפיר שבוצע בסוללה.
 (4עבודה תבוצע לפי השלבים הבאים:
 חפירה ברוחב מיימלי של קוטר הציור החיצוי ועוד  50ס"מ עד מפלס מתוכן ,כולל בשטחי מילוי)החפירה תבוצע בשיפועי דפות בהתאם לכללי הבטיחות הדרשים(.
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-
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ו.

הכת תחתית החפירה למבים והידוקה – יבוצע בהתאם לדרישות במפרט הכללי לשביעות רצון המפקח.
תושבת
 -1כללי:
ביצוע התושבת לציור לפי פרט בתכיות באחת מן האפשרויות הבאות לפי תאי הקרקע:
קרקע חולית – הציור יוח ישירות ע"ג תחתית החפירה בהתאם למפלסים המתוכים.
בקרקע חרסיתית וסלעית – ביצוע של תושבת חול בעובי מיימלי של  20ס"מ או כמסומן בתכיות
מתחת לציור ועד למחצית קוטר הציור.
תושבת בטון – במקומות שבהם צוין על פי התכית תבוצע תושבת בטון לפי פרטים בתכיות.
 -2הגדרה של חול לתושבת:
במקרים שבהם תבוצע תושבת חול ,החול יוגדר כדלקמן :
• חול טבעי
• חול חמרה
• חול מחצבה
החול יהיה חול טבעי קי וחופשי מגושים ,אבים ,חרסית ,או חומרים אורגיים .החול ממחצבה לא
יהיה מסלע קורוזיבי לבטון.
דירוג החול יהיה כדלקמן:
סוג החול
עובר פה 4
עובר פה 200
חול דיוות
100%
0-5%
חול חמרה
100%
30%
חול מחצבה
100%
30%
גבול הזילות יהיה .30%
החת הציורות ופילוסם למפלסים המתוכים.
עטיפת הציור
 -1עטיפה בחול  -מילוי החול בתעלה משי צידי הציור המוח עד גובה  20ס"מ מעל קודקוד הציור
יבוצע בשי שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הציור( והידוקו על ידי הרטבה.
 -2קשת מבטון מזוין  -במקומות שבם צוין בתכיות תבוצע קשת מבטון ב 30 -לפי פרטים בתכיות.
 -3ציור עם תושבת ועטיפה מבטון מזוין
במקומות בהם יידרש הדבר על פי תכיות ו/או החיות המפקח תבוצע עטיפת בטון מזוין
לציור בקטרים לפי פרטים בתכיות ועבור ביצוע העטיפה ישולם בפרד תחת סעיף
תשלום מתאים בכתב הכמויות.
 -4מילוי חוזר
המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכון ושימושי פי השטח העליוים כמפורט:
• שטחים פתוחים שלא בתחום הדרך:
מילוי חוזר מחומר מקומי מאושר על פי הגדרת המפרט המיוחד עד המפלס שממו בוצע
החפירה בשכבות של  20ס"מ בהידוק רגיל(.
• בשטחי סוללה/מסילה:
המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות
מבה סוללה מחמרים חדשים .מחוץ לרצועת הסוללה המילוי החוזר יהיה מלוי מקומי מאושר
כאמור לעיל קי מאבים וחמרים חדים וכן מחומרים אורגים  ,אשפה ו/או פסולת ו/או אבים
בגודל "  2ומעלה שיבוצע בהדוק  .לפי החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.
• בשטחי סוללת מסילה מתוכים:
המילוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות  50ס"מ עד פי שתית במידה והעובי קטן
מ 50-ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א' .בשטחי סוללות קיימות בהם מתוכן מבה חדש
מעל המבה הישן דים כסוללות מתוכות .במידה ויש לפתוח סוללה לתועה לאחר החת
הצרת ולפי בצוע המבה החדש אז הם חשבים לכבישים קיימים.

בדיקה אטימות
בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל ובשטח כדלקמן :
 (1בדיקה במפעל:
במפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הציורות לפי המפורט בת"י  27סעיף .206
לחץ הבדיקה במפעל יהיה כדלקמן:
 עבור אטם מולבש על הציור –  0.7בר. -עבור אטם מובה –  1.4בר.
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 (2בשטח תבוצע בדיקת אטימות לציורות כדלקמן:
בצרת יקוז שתוח במי תהום – תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום צרת כמפורט בהמשך.
 (3בדיקת אטימות של דליפה החוצה במי תהום:
בדיקת אטימות )דליפה החוצה( במי תהום לפי המפרט הכללי פרק :57
בקווי תיעול עשויים ציורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומד של  1.20מעל לראש הציור ,בקודה
הגבוהה ביותר של הקטע הבדק בתאי שהעומד בקודה המוכה ביותר של אותו קטע לא יעלה על  6.0מ'.
אם יתגלו זילות יתוקו כל החיבורים ,או יוחלפו הציורות ותיעשה בדיקה חוזרת עד שייעלמו הפגמים.
הבדיקות יבוצעו בוכחות המפקח .הקבלן יספק את כל החומרים ,המכשירים והציוד הדרוש לביצוע
הבדיקות.
אופי מדידה ותכולת מחירים
ציורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי הציורות ,קוטרם ,עומקם ,אופי השטח -שטחים פתוחים ,כבישים
קיימים ,כבישים מתוכים ,שבילים מרוצפים וכו'(.
האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הציורות לאורך הציר שלהם.
התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הציורות והיפלים )כלול באורך הציורות( ,הובלתם ,חפירת התעלות ,ביצוע
תושבת החול /חמרה ,החת הציורות ,חיבורם זה לזה כולל האטמים ,יסור כביש במידה הצורך ,המילוי החוזר ,מילוי
החול ,ההידוקים הדרושים ,הבדיקות ,הצילום הפימי ,האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה
וקבלתו ע"י הפיקוח.
סעיף זה כולל גם ביצוע צרת מעבירי מים.
בוסף לאמור בפרק  57במפרט הכללי ,מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת
לתחתית ציור פימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכות .בשטחים מתוכים )כבישים משטחים וכו'(-
בין גובה שתית מתוכת לתחתית ציור כ"ל .בכבישים קיימים – בין גובה קיים ובין תחתית ציור כ"ל.
עבור עבודות הכה לחיבור לצרת קיימת בהארכת מוצאים ציוריים קיימים ו/או פרוק של קטעי ציור קיימים ישולם
בפרד תחת סעיף תשלום מתאימים )פירוקים ,יקוי וכו'(.
מדידה :מ"א
 2.3.150ניקוי מעביר מים בעל שטח )חתך( בכל גודל  -לפי הוראת המפקח )בכל שיעור סתימה קיים(
תאור ותכולת המחיר:
מעבירי המים לאורך תוואי המסילה יוקו ע"י הקבלן מכל הסחף ,הלכלוך והחומרים הזרים שהצטברו בהם.
המפקח יבצע סיור עם ציג הקבלן ויגדיר רשימה של מעבירי מים ליקוי בקטעי המסילה כולל לו"ז לביצוע.
היקוי יבוצע לכל אורך המעביר ,בכל שיטה ובכל אמצעי הראה לקבלן ובלבד שהשיטה והאמצעים ה"ל יאושרו מראש
ע"י המפקח )עבודות ידיים ,לחץ מים וכו'( .היקוי כולל שטיפה ע"י התזת זרם מים חזק ו/או קרצוף הבטון במברשות
כביש עד ליקוי מוחלט של הבטון במעביר ויבוצע בזהירות מרבית על מת למוע פגיעות במעביר המים ,לרבות פיוי
וסילוק הפסולת ועודפי העפר תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
אופי מדידה:
המחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף זה .המעביר יימדד לפי מ"א ויכלול את כל העבודות והכלים הדרושים לביצוע
היקוי בצורה מושלמת.
הסעיף ה"ל כולל כל סוג של מעביר מים ,ארגזי או ציורי ,בהתאם למידת החתך הקובה בסעיף הרלווטי .במקרה של
מס' מפתחים ,יחשב כל מפתח למעביר מים פרד.
מתקי היציאה/כיסה למעביר אים כלולים בסעיף זה ומדדים בפרד.
מדידה :מ"א
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 2.3.160סבכה לתעלת ניקוז ברוחב  20ס"מ מיציקת ברזל עם מסגרת מפלדה מגולוונת דוגמת
דגם "ירדן" תוצרת "וולפמן" או שו"ע ,לרבות עיגונה בעת יציקת התעלה
 2.3.170כנ"ל )כמו בסעיף  (2.3.170אך ברוחב  25ס"מ
 2.3.180כנ"ל )כמו בסעיף  (2.3.170אך ברוחב  30ס"מ
תאור ותכולת המחיר:
אספקת סבכה לתעלות יקוז ברוחב המוגדר ,הסבכה תהייה עשויה יציקת ברזל בתוך מסגרת פלדה מגולוות .המחיר
כולל אספקה והתקת הסבכה ,לרבות עיגוה בעת יציקת התעלה.
מדידה :מ"א
 2.3.190ייצוב באמצעות מסלעה מסלעים טבעיים/אבני מחצבה בדופן משופעת עד 30%
 2.3.200ייצוב באמצעות סלעיה מסלעים טבעיים/אבני מחצבה בדופן משופעת מעל  30%ועד 45%
 2.3.210ייצוב באמצעות סלעיה מסלעים טבעיים/אבני מחצבה בדופן משופעת מעל 45%
 2.3.220ייצוב באבנים )"בולדרים"( בנפח של עד  2מ"ק לאבן
תאור ותכולת המחיר:
ביצוע של מסלעה בשיפוע המוגדר .המחיר כולל את כל החומרים ,העבודות והאמצעים הדרושים למעט אדמה גית
שתימדד בפרד.
כללי:
מסלעות לפיתוח/עיצוב ופי או לגיון תיבה על ידי הקבלן מגושי סלע טבעיים כגון אבי גוויל או אבי לקט או גושי
סלע מסותתים במחצבה בגדלים שוים ,לצורך חיזוק וייצוב מדרוות ,לרבות שילוב כיסי אדמה לשתילת צמחיה.
אופן הבייה ,סוג האבן ,צורתה ,גודלה וצפיפותה טעוים אישורו המוקדם של המפקח .האישור ייתן לגבי דוגמא
שתבה באתר או בסמוך לו ובשטח של  50מ"ר לפחות.
המפקח רשאי לבחור בסלעים הראים לו כמתאימים ולפסול את אלו שלא .סלעים שייפסלו יורחקו ע"י הקבלן מהשטח
וללא תשלום וסף.
העבודה תכלול חפירה וחציבה לצורך הכת תושבת לסלעים וכן שאר עבודות העפר שידרשו וזאת בעזרת כלים מכאיים,
לרבות מוף בעל זרוע מתאימה ו/או בעבודת ידיים.
בשורת הסלעים התחתוה יוחו הסלעים על צידם הרחב כאשר לפחות שליש מגובהם יוטמן בקרקע להבטחת יציבותם.
כל הסלעים יוחו על צידם הרחב כך שיעוגו היטב להבטחת יציבותם .המסלעות תיבה בעורקים/דבכים מתמשכים
כדוגמת גידי סלע טבעיים ,הן בשיפועים מתוים והן במצוקים ,הכל בהתאם לדרש בתכיות ובהתאם לתאי השטח.
טיב הסלעים:
האבים יהיו אבים שלמות בעלות מרקם פימי/מבה גבישי אחיד ,בעלות דרגת חוזק גבוהה ,עמידות כגד בלייה ,ללא
סדקים וללא עורקים חוליים.
פח כל אבן לא יהיה קטן מ 1 -מ"ק .השימוש באבים קטות יותר יורשה רק לצורך סתימת חללים ,וגם זאת בתאי
שהאבים הקטות לא יראו כלפי חוץ .בשום אופן אין לאחסן אבים כאלה ליד או במעורב עם הסלעים המתאימים
לביצוע המסלעה.
הקבלן יביא לאתר לאישור המפקח דוגמא של הסלעים שאותם הוא מציע לספק ,תוך ציון מקורם .הסלעים יובאו אך
ורק מאתרים שאושרו לכך ע"י הרשויות המוסמכות )כגון :רט"ג ,ממ"י( על פי כל דין.
על הסלעים להיות מחומר מקומי ,אלא אם אמר אחרת בתכיות או אושר ע"י המפקח בכתב ומראש.
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המפקח רשאי לפסול את הסלעים שלא מתאימים לדעתו .על הקבלן יהיה להרחיק סלעים אלה מהשטח ,ללא דיחוי.
שיטת הביצוע:
הביצוע ייעשה לפי השלבים הבאים:
חפירה לצורך הכת תושבת מפולסת לסלעים ,כולל :הרחקת עודפי העפר ,או במידת הצורך ,החת שכבת מצע מבטון ב'
 15בעובי  20ס"מ ,הכל כפי שקבע בתכיות ובהתאם להוראות המפקח.
חישוף שטח המדרון והרחקת הפסולת והצמחיה ,אלא אם אמר אחרת על ידי המפקח.
בשורה התחתוה יוחו הסלעים על צידם הרחב ,כאשר לפחות  1/3מגובהם יוטמן בתוך הקרקע או בשכבת מצע הבטון
לשם הבטחת יציבות .אם עשה שימוש במצע בטון על הסלעים בשכבה התחתוה להיות שטופים וקיים מעפר
ומחומרים אורגים.
לפי החת הסלעים על קרקע התשתית על הקבלן להדק את פי הקרקע כדרש בעבודות סלילה .הסלעים יוחו בעזרת
ציוד מכאי מתאים .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להחליף את הציוד שבו הוא משתמש לציוד מכי אחר ,אם ימצא
שהציוד שבו משתמש הקבלן איו מאפשר החת הסלעים כדרש .במקרה כזה החלפת הציוד לציוד אחר שיאושר ע"י
המפקח תהווה תאי להמשך העבודה על ידי הקבלן ותעשה על חשבוו.
הסלעים יסודרו באופן שסלעי הדבך הבא יוחו בין סלעי הדבך הקודם לסירוגין ,כך שייתמכו לפחות ע"י  2פאות של
סלעי השורה הקודמת לצורך השגת תמיכה מרבית ומועת תזוזות .לא תותר החת הסלעים אחד על גבי השי ,באופן
שהמגע בין סלעים יהיה קודתי או של פאה אחת כגד פאה שיה של סלע אחר.
העפר מאחורי שכבת סלעים שהוחה יהודק בזהירות כדרש .ההידוק יעשה תוך שימוש במכבש ידי שאושר ע"י המפקח
כמתאים למטרה זו.
במידת הצורך יוחו בחללים פימיים לצורך מילוי סלעים קטים מהדרש עבור הקיר החיצוי ,זאת כדי למוע סחיפת
עפר דרך דבכי המסלעה .המילוי יהודק גם מסביב לסלעים אלה.
אם דרש על ידי המפקח ,יוחו יריעות גיאוטכסטיל בין המדרון לבין הסלעים לייצוב העפר ולמיעת סחף .אספקה
ופרישת היריעות תימדד בפרד.
אם מצא כי הסלעים לא הוחו כהלכה או כי אים מאפשרים קבלת מסלעה צפופה ,או אם התברר כי ותרו חללים בין
הסלעים שהוחו ,רשאי המפקח להורות על פירוק המסלעה ובייתה בהחת הסלעים מחדש כדרש ,הכל על חשבון
הקבלן .כמו כן רשאי המפקח לדרוש מהקבלן למלא את החללים בסלעים קטים מהדרש ובבטון וכןלהחליף סלעים
שייראו בעייו כבלתי ראויים.
קטע יסיוי לדוגמא:
כדי לוודא ולאשר את צורת ביצוע המסלעה יבוצע קטע יסיוי לדוגמא ששיטחו  50מ"ר לפחות.
הקטע לדוגמא יבוצע באתר ,ובו ידגים הקבלן את האופן שבו הוא מתכון לבצע את המסלעה ,תוך שימוש בסלעים
שבחר.
המשך העבודה לביצוע המסלעה מותה בכך שהקטע לדוגמא יאושר בכתב ע"י המפקח.
אם אושר הקטע לדוגמא ע"י המפקח ,יבוצע המשך המסלעה ובייתו תהיה באופן דומה לזה שבוצע בקטע לדוגמא ,תוך
שימוש באותו סוג של סלעים ובאותה שיטת החה.
למען הסר ספק מודגש כי באישור הקטע לדוגמא אין משום מתן אישור לקבלן לחרוג מדרישות פרק זה בכל צורה שהיא.
עבודה בקרקע רוויה:
אם בסיס המסלעה יהיה על קרקע בלתי יציבה ,קרקע רוויה או במים יש לייצב את פי קרקע התשתית לפי ביצוע
המסלעה.
כיסי שתילה:
במסלעות שבהם וצרו כיסי שתילה לפי הדרש בתכיות או על ידי המפקח ,יבוצעו אלה לפי הפרטים האופיייים
לשיקום הופי ,הוראות מתכן הוף והוראות המפקח .החללים בין הסלעים ימולאו בקרקע לשתילה לקראת שתילה.
חישוב שטח המסלעה לצרכי תשלום:
גובה מסלעה יימדד מתחתית האבן לראש )רום( האבן ואורך המסלעה יימדד בפרישה מלפים.
מדידה :מ"ר )מכפלת גובה המסלעה באורך המסלעה( .גובה מסלעה יימדד מתחתית האבן לראש )רום( האבן ואורך
המסלעה יימדד בפרישה מלפים .מסלעה תימדד לפי כל דבך בפרד.
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 2.3.230החלפת אדן רכבת בטון/עץ  -עבור אדן ראשון בלבד שיבוצע באתר כלשהו
תאור ותכולת המחיר:
מעת לעת דרשת הרכבת לבצע החלפת אדים בודדים שהים סדוקים/שבורים.
לצורך כך יידרש הקבלן להעמיד לטובת החלפת האדים את האמצעים הבאים:
 (1צוות המוה שי עובדים;
 (2מיי מחפרון זחלי עם זחל גומי ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד לווה ,לרבות רצועות משיכה;
 (3כלי עבודה ידיים לפיוי החצץ ,פרוק האדים והברגים וכד'.
להלן פרוט הפעולות הדרשות לטובת החלפת האדים:
 (1סיור עם המפקח בשטח;
 (2הובלת הכלי )מיי מחפרון זחלי( לשטח ,לרבות העמסתו על קרוית עבודה או על קרון שטוח )במידה והרכבת תעמיד
לטובת שיוע הכלי לאתר העבודה קרון שטוח ,הוא יעלה את הכלי על גבי הקרון באמצעות שי מגלשים אותם עליו
לספק בעצמו .היה והרכבת תעמיד לטובת שיוע הכלי לאתר העבודה קרוית עבודה ,הכלי יועמס על גבי הקרוית
באמצעות מוף של הרכבת וזאת באחד המתחמים התפעוליים של הרכבת(;
 (3פיוי החצץ סביב האדים באמצעות המיי מחפרון ובעבודת ידיים;
 (4פרוק הברגים והוצאת האדים והכסת אדן חדש;
 (5חיזוק הברגים ואיזון האדים;
 (6הידוק החצץ.
מודגש בזאת כי הרכבת תספק את האדים אל שטח העבודה .עם זאת ,על הקבלן לוודא הבאתם לשטח בטרם תחל
העבודה.
הפיקוח על ביצוע העבודה יעשה ע"י מפקח/מסילאי מטעם הרכבת.
יש חשיבות רבה לביצוע עבודה זו ע"י עובדים שרכשו יסיון בביצועה ,לפיכך הקבלן מחויב להכשיר לטובת ביצוע עבודה
זו צוות ייעודי המוה לפחות  6עובדים שיהיו בעלי הידע הדרש לביצוע העבודה.
מודגש בזאת כי העבודה תבוצע בתאי מבצע ו/או בעת השבתת מסילה ו/או בתפיסת קטע מסילה ובכל מקרה מחייבת
ליווי צמוד של משגיח בטיחות או אחר מטעם הרכבת .לפיכך ,ביצוע העבודה חייב להיות מתואם עם אגפי הרכבת
השוים )מסילה וסביבה ,דרכים ,תקשורת ,בטיחות ,ביטחון ,חשמול וכו'(.
מדדיה :יחידה
 2.3.220תוספת לסעיף  2.3.230בגין החלפת אדן רכבת בטון/עץ ,החל מהיחידה השנייה ועד היחידה
העשירית ,באותו אתר בו הוחלף האדן הראשון בסעיף 2.3.230
תאור ותכולת המחיר:
תוספת לסעיף  2.3.230בגין החלפת אדן רכבת בטון/עץ ,החל מהיחידה השייה ועד היחידה העשירית ,באותו אתר בו
הוחלף האדן הראשון בסעיף  .2.3.230התוספת תיתן עבור כל אדן ואדן.
למען הסר ספק תחום אתר העבודה לעיין זה יקבע ע"י המפקח במסגרת המטלה.
מדדיה :יחידה
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פרק  - 2עבודות תחזוקה שונות
תת פרק  - 2.4עבודות הכנת שטח ,מערכות השקיה ,שתילה ונטיעה
הכנת שטח ,מצעים ,חיפוי
 2.4.10חישוף שטח
תאור ותכולת המחיר:
חישוף פירושו הסרת הצמחיה הקיימת על שורשיה )כולל עשבים ,שיחים ,לרבות צמחים "פולשים" וכן עצים שגובהם
מתחת ל 2-מ' וקוטר גזעם קטן מ 10-ס"מ מדוד בגובה  1.3מ' מפי הקרקע( והסרת שכבת העפר העליוה בעובי שאיו
עולה על  20ס"מ מפי השטח ,עד לחשיפת פי הקרקע מעשבייה ,צמחיה ופסולת לכל סוגיה ,כולל יקוי השטח ופיוי
הפסולת וסילוקה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
החישוף יבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,את המועדים לביצוע ואת תחום
הביצוע.
העבודה תבוצע בכל שטח ,לרבות בתעלות יקוז ובכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאי,
כלי מכאי כבד )ביצוע עבודה באמצעות כלי מכאי כבד ,כפוף לתאום ואישור חטיבת תקשורת ובטיחות(.
העבודה כוללת פיוי הפסולת תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
כל התשלומים הכרוכים בפיוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על
הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
הקבלן יהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פיוי,
הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם ההג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י הציג הרכבת.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן קבלות המעידות על כמות )משקל /פח(
החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי
לאישור ותשלום החשבון.
מדידה :מ"ר
 2.4.20הסרת צמחיה וניקוי השטח
תאור ותכולת המחיר:
הסרת צמחיה פירושה הסרת הצמחיה הקיימת )עשבים ,שיחים ,לרבות צמחים "פולשים"( עד גובה פי הקרקע )כך שכל
חלקי הצמח העליוים יוסרו במלואם(.
יקוי השטח פירושו יקוי הכולל איסוף הצמחיה שהוסרה וכן פסולת אשפה אאורגאית )פסולת קלה הפזורה על פי
הקרקע ושאיה מתפרקת ,כגון :שקיות ,בקבוקי פלסטיק ,זכוכית וכו'( ופיויים לאתר מורשה לסילוק פסולת.
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי אין הכווה בהגדרה "פסולת אשפה אאורגאית"  -לפיוי גדרות ישות ,עודפי חצץ,
אבי סחף ,פסולת ביין ,חומרי מסילה וכו' ,אשר אלה יפוו בהתאם להחיית המפקח ובמחיר סעיף .2.2.60
העבודה תבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,מועדיו ואת תחומו.
העבודה תבוצע בכל שטח ,לרבות בתעלות יקוז ובכל האמצעים הדרושים לרבות :עבודת ידיים ,עובד עם כלי מכאי,
כלי מכאי כבד )ביצוע עבודה באמצעות כלי מכאי כבד ,כפוף לתאום ואישור חטיבת תקשורת ובטיחות( וכו'.
העבודה כוללת פיוי הפסולת תוך  24שעות מסיום העבודה לאתר מורשה לסילוק פסולת.
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כל התשלומים הכרוכים בפיוי הפסולת לרבות :העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות והיטלים ,יחולו במלואם על
הקבלן והפסולת תסולק למרחק ללא הגבלה.
הקבלן יהל רישום מדויק של כל הכלים המשתתפים בביצוע העבודה וכן של המשאיות המשתתפות בכל סבב פיוי,
הרישום יכלול :מס' המשאית ,שם ההג ושעת היציאה של המשאית מהשטח וייחתם ע"י הציג הרכבת.
הקבלן יציג אישורים על תשלום אגרות )היטל הטמה ,אגרת שפיכה וכו'( וכן קבלות המעידות על כמות )משקל /פח(
החומר המפוה ,כפי שיתקבלו מאתר מורשה לסילוק פסולת ,הקבלן חייב להציג לרכבת אישורים אלו ,אשר יהוו תאי
לאישור ותשלום החשבון.
מדידה :מ"ר
 2.4.30הכשרת קרקע לשתילה ,כולל :ניקוי השטח ,תיחוח מכני ,סיקול ויישור גנני
תאור ותכולת המחיר:
סעיף זה כולל את העבודות הבאות:
א .יקוי השטח
ב .תיחוח מכי
ג .סיקול אבים
ד .יישור גי
יקוי השטח:
יקוי השטח כולל איסוף ופיוי פסולת מכל סוג שהוא לאתר מורשה לסילוק פסולת.
תיחוח מכי:
אם לא אמר אחרת ,יעובדו השטחים לעומק  30ס"מ באמצעות כלים מכאיים ,כגון משתת )רוטר( או בכלי בעל להבים.
בכל מקרה למען הסר ספק ,עיבוד בעזרת "שיי" כף הטרקטור אסורה.
על הקבלן ,באחריותו ועל חשבוו לבדוק לפי תחילת העבודה מיקומם של מתקים תת קרקעיים )צרת וכו'( העלולים
להיפגע .קבלת אישורי חפירה במידת הצורך וחפירת גישוש במידת הצורך לגילוי מתקים תת קרקעיים ,הכל כלול
במחיר הסעיף.
שטחים קטים שאין אפשרות לעבדם בכלי מכי ,יעובדו ידית לעומק הדרוש ) 30ס"מ(.
אם לא אמר אחרת ,העיבוד חל גם על שטחים בהם וספה אדמה חדשה.
אין לבצע עיבוד קרקע באדמה רטובה או בוצית .כמו כן ,אין לעבד קרקע בכלים מכאיים לפחות  5ימים לאחר ירידת
גשמים.
סיקול אבים:
הסיקול כולל כל כמות אבן המצאת בקרקע ושיש לפותה .על הקבלן לפות את החומר המסוקל לאתר פסולת מורשה.
על הקבלן לסקל את כל האבים שגודלן עולה על  5ס"מ ,אלא אם אמר אחרת ע"י המפקח.
יישור גי:
על הקבלן לבצע יישור גי ויישור סופי כמפורט בפרק  41למפרט הכללי וזאת באמצעים ידיים בלבד )מגרפה וכו'(.
שימוש בכלים כבדים )בובקט וכו'( טעוים אישור המפקח.
הדיוק הדרש ביישור הסופי הייו  4ס"מ .-/+
גובה השקע/בליטה המרבי בשטחי צמחיה היו  10ס"מ .-/+
גובה השקע/בליטה המרבי בשטחי מדשאה היו  5ס"מ .-/+
מדידה :מ"ר
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 2.4.40כיסוח עשבייה ידני
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת כיסוח עשבייה בכל שטח ,לרבות בתעלות יקוז ,כך שגובה העשבייה לאחר הכיסוח לא יעלה על  20ס"מ
מפי השטח .הכסחת תושאר בשטח העבודה ללא צורך באיסוף ופיוי.
הכיסוח יבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,מועדיו ואת תחומו.
הכיסוח יבוצע באופן ידי ע"י עובד באמצעות כלי עבודה ידיים ומוטוריים.
מדידה :מ"ר
 2.4.50כיסוח עשבייה מכני
תאור ותכולת המחיר:
העבודה כוללת כיסוח עשבייה בכל שטח ,לרבות בתעלות יקוז ,כך שגובה העשבייה לאחר הכיסוח לא יעלה על  20ס"מ
מפי השטח .הכסחת תושאר בשטח העבודה ללא צורך באיסוף ופיוי.
הכיסוח יבוצע בהתאם להוראות המפקח ורק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ,מועדיו ואת תחומו.
הכיסוח יבוצע ע"י טרקטור חקלאי עם כלים כגון :מכסחת שרשראות ,מכסחת פטישים ומכסחת זרוע )בכל מקרה,
ביצוע העבודה באמצעות טרקטור כפופה לתאום ואישור חטיבת תקשורת ובטיחות(.
מדידה :דום
 2.4.60הדברת עשבייה
כללי:
מודגש בזאת כי השימוש בקוטלי עשבייה לאורך מסילות הרכבת ברצועות  Bו ,C -כפי שמתוארות לעיל ,הוא אסור
ודורש אישור מיוחד מהמפקח לכל מקרה.
תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות ,משרד איכות הסביבה ,הוראות כל דין והוראות מפרט זה .פעולת
הריסוס תעשה לפי המלצות היצרן למיוים ופח התרסיס לכל סוג של הדברה ,תוך התחשבות בסביבה ,בסוג הקרקע,
בצמחיה הקיימת והמודברת ובבע"ח בסביבה.
השימוש בחומרים להדברת עשבייה חד ורב-שתית יעשה עפ"י הוראות החוברת" :המלצות להדברת עשבים ביערות,
שדרות עצים ,גי וי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית" )המחלקה להדסת הצומח והמחלקה להגת הצומח ,שה"ם
משרד החקלאות  .(1993כמו כן ,הרכבת דורשת שימוש בחומרי הדברה שאים שארתיים.
השימוש בחומרי הדברה מותה בביצוע ע"י מדביר מוסמך מטעם הקבלן ועובדים המורשים לכך ,תוך קיטת כל
האמצעים הדרושים להגתם ולהגת הסביבה ,ראה ספח מחייב :בטיחות בשימוש בציוד ,חומרים וכלי עבודה ,וכל
החוקים והתקות בבטיחות בעבודה.
במידה ויאושר השימוש בהדברה כימית ,על הקבלן להוג באופן הבא:
א .עשבייה חד ורב-שתית תודבר בחומרי הדברה קוטלי עשבים ,עפ"י הוראות החוברת" :המלצות להדברת עשבים
ביערות ,שדרות עצים ,גי וי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית" )המחלקה להדסת הצומח והמחלקה להגת
הצומח ,שה"ם משרד החקלאות .(1993
ב .יש לרסס בחומרים קוטלי מגע ,אם לא יתן להדביר בקוטלי מגע  -לרסס בחומרים סיסטמיים .אם לא יתן
להדביר בחומרים סיסטמיים  -לרסס במועי הצצה ,או לפי דרישת המפקח.
ג .הרכבת דורשת שימוש בהרכבי חומרי הדברה שאים שארתיים ועל הקבלן להיערך בהתאם לדרישה זו.
ד .בכל מקרה ריסוס עשבייה ייעשה לפי טבלת הדברה קבועה המפרטת את החומרים ,המיוים ופח התרסיס לכל
סוג של הדברה .טבלה זאת תוכן ע"י מדביר מוסמך מטעם הקבלן ותוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח פעמיים
בשה ,לפי הקיץ ולפי החורף .למען הסר ספק ,לא ירסס קבלן שלא לפי טבלת הדברה מאושרת.
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דוגמא לטבלת הדברה:
העשב
המודבר
עשבי חורף
חד שתיים

החומר

המיון

גול

 400גר'/ד'

ראודאפ

1%

סימזין

 100גר'/ד'

משטח

0.5%

פח תרסיס
35ל/ד'

הערות
בחודשים ובמבר דצמבר ,לאחר
הצצה משמעותית ,כאשר העשבייה
הגיעה לגובה של  10-15ס"מ.

באזורים בהם השטח המיועד לריסוס גובל עם עצים ושיחים ,עם שטחים חקלאים ,לרבות שטחי גיון אורגאיים או
שטחים רגישים ופית )שמורת טבע ,גן לאומי ,שטחי גיון וכו'( על הקבלן להשתמש בחומרים /בשיטות ריסוס
מתאימים .כל זק שיגרם לשטחים גובלים כתוצאה משימוש לא מתאים יהיה באחריות הקבלן ,והקבלן ישא בעלות
שיקום הזקים שגרם או בעלות הפיצוי שיידרש.
על הקבלן חלה החובה והאחריות לטפל באריזות ובתכשירים בהתאם להוראות היצרן המופיעות בתווית האריזה,
הוראות רישיון השירותים להגת הצומח ובהתאם להוראות כל דין .הקבלן יגיש לאישור מהלת איכות סביבה בחטיבת
בטיחות תכית לטיפול בתשטיפים לפי תחילת העבודה מול הרכבת וכתאי לקבלת מטלה ראשוה.
הריסוס יבוצע באמצעות מרסס ידי )מרסס גב הישא על גב המדביר( או באמצעות מרסס מוטורי )המותקן/גרר ע"ג
רכב ,רק אם השטח מאפשר כיסת רכב( מילוי מים יתאפשר במתקי הרכבת .על המדביר לדייק בכיול המרסס ובחישוב
כמות התכשיר הדרושה לכל מרסס ,בהתאם לגודל המיכל שלו ופח התרסיס בפועל  -דהייו גודל השטח שירוסס
בתכולת המיכל .כמו כן ,יש להשתמש בפומיות )"דיזות"( שחיריהן אין סתומות ,תקיות ובלתי שחוקות ,כאלה
המתאימות בגודלן לסוג חומר ההדברה עפ"י המלצות היצרן )יש להקפיד שכל הפומיות במוט הריסוס תהייה מסוג
ומגודל זהה(.
מועד הריסוס יתואם עם המפקח ובמידת הצורך יבוצעו מספר ריסוסים חוזרים עד הדברה מוחלטת של העשבייה ,הכל
על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה .יובהר בזאת כי התמורה בסעיף זה תיתן עבור הדברה מלאה ולא עבור פעולת
הריסוס.
בעשבייה קשת הדברה כדוגמת :גומא הפקעים )"סעידה"( ,יבוט השדה וכ"ו ,רשאי המפקח לבחור כל שיטת הדברה או
חומר להדברה ,הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו.
תוצאות הביצוע ותיקון ליקויים
במקומות בהם קיימת אפשרות לבדוק את איכות הביצוע מדרך השירות הסמוכה למסילה ,יערוך הקבלן סיור לפחות 15
ימי עבודה לאחר הביצוע ולא יותר מ 30 -ימי עבודה .תוצאות בקרת האיכות ידווחו לציג הרכבת.
במקומות בהם לא קיימת אפשרות לבדוק את איכות הביצוע מדרך השירות הסמוכה למסילה ,יתאם ציג הרכבת סיור
בקרת איכות עם הקבלן או ציג מטעמו .מובהר בזאת כי חלק מהסיורים יבוצעו רק לאחר גמר תועת הרכבות ולא
תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין בצוע הסיורים ה"ל.
בקטעים בהם ראה כי השטח שהוגדר לריסוס לא הושמד ,על הקבלן לבצע בקטעים אלו כיסוח של העשבייה בכלים
מכאיים עד לגובה  5ס"מ מפי השטח ,ולאחר צימוח העשבייה לגובה  20ס"מ יבוצע הריסוס ויושלם תיקון הליקוי .בגין
פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר לתשלום היחידה.
למען הסר ספק – בשטח בו בוצעה עבודת הדברת עשבייה ,לא תשולם לקבלן תוספת עבור הסרת צמחיה ואו הדברתה
באם זו תצוץ במהלך  6החודשים שלאחר ביצוע עבודת ההדברה.
תאור ותכולת המחיר:
כל האמור לעיל ,לרבות :אספקת ויישום חומרי ההדברה ,ציוד ואחריות ל 6 -חודשים.
מדידה :דום ל 6 -חודשים
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 2.4.70אספקה ופיזור אדמת גן כמפורט במפרט הטכני המיוחד ,מאושרת ע"י המפקח והמעבדה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :אספקה ,הובלה ,פיזור במקומות הדרושים ,בעובי השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים ,תוספות כימיות
)דשים( ואורגיות )קומפוסט( וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע ,כאמור להלן.
אדמת הגן תפוזר רק לאחר אישור המפקח בכתב ובשום מקרה לא תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג שהוא.
אדמת הגן תיבדק לפי פיזורה )ראה להלן "בדיקות קרקע"(.
הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים והאפשריים לפי תאי השטח ,קרי ,בכלים מכאיים ובאופן ידי .בכל מקרה לא
תיתן תוספת כלשהי לקבלן בגין תאי שטח קשים לפיזור האדמה.
על הקבלן לבצע ראשית את כל העבודות הדורשות חפירה ,חציבה ,הטמת ציורות ורק לאחר מכן יפזר את האדמה
הגית וזאת למיעת ערבוב האדמה בסלע המקומי.
על הקבלן להציג בפי המפקח את תכית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה ,בכל מקרה ,פיצול העבודות והעבודה
על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לשיוי לוח הזמים לביצוע העבודות ולתוספת מחיר כלשהי.
עובי שכבת האדמה יהיה כמצוין בתכית ,אך לא יפחת מ 30 -ס"מ בכל מקרה ,אלא אם קיבל הקבלן את אישור המפקח
בכתב מראש ,על שיוי עובי השכבה.
חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה.
חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכאיים כבדים על קרקע שפוזרה.
האדמה לא תכיל בשום אופן פסולת מכל סוג שהוא.
האדמה לא תכיל בשום אופן חלקי עשבי בר ,פקעות ,שורשים ,קה שורש וכו' אלא באישור המפקח.
האדמה לא תכיל אבים מעל גודל  5ס"מ ושיעור האבים בה לא יעלה על .10%
בדיקות קרקע
כל אספקה של אדמת גן לשטח טעוה אישור בכתב של המפקח ,האישור לאספקת האדמה ייתן על סמך תוצאות
בדיקות הקרקע.
הבדיקות תילקחה מהאתר בו מצא מקור האדמה המיועד ,ובאתר עצמו בשטח המוערם ולאחר הפיזור וזאת לבדיקת
התאמת האדמה למקור .במקרה של חוסר התאמה יהיה על הקבלן לפות את האדמה על חשבוו לאתר מורשה לסילוק
פסולת.
הבדיקות יבוצעו על חשבון המזמין באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות או מעבדה מורשית אחרת.
המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.
במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה ,תחייב את הקבלן לפות מהאתר כל
אדמה שפסלה על חשבוו.
במקרה של אדמה אשר תאושר בתאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור ,כגון דישון כימי ו/או דישון אורגי ו/או תוספות של
חומרים אחרים ו/או שטיפה ,יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכיות
שיומלצו ע"י המעבדה/מפקח על חשבוו .למען הסר ספק ,ביצוע פעולות אלו ,ככל שתידרשה ,תהייה כלולות במחיר
היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת מחיר כלשהי.
הערכים לבדיקות קרקע
להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:
סעיף
1
2
3

ערך
הרכב מכי
חרסית  ,סילט ,חול
חומציות בסיסיות בקרקע
מוליכות חשמלית EC

יחידת מידה
%
PH
Ds/m

ערך דרש
חרסית – עד 60%
חרסית +סילט – עד 80%
בין 6-7.5
עד 2
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סעיף
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ערך
רוויה SP
תרן חליף SAR
תכולת סידן  +מגזיום mg+ca
תרןNa
גיר כללי
דלתא F
PAR
חקן חקתי N\NO3
 Kבמיצוי
 Pאולסן
כלוריד CI

יחידת מידה
%
יחס
מאק/ליטר
מאק/ליטר
%
יחס
יחס
מג'/ק"ג
מאק/ליטר
מג'/ק"ג
מאק/ליטר

ערך דרש
עד 80%
עד 5
עד 15
עד 6
עד 20%
3000
עד 1
15-20
1
15-20
עד 6

מדידה :מ"ק טו )בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי ממוצע מדידות שכמותן
ומיקומן יקבעו ע"י המפקח( או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי(.
מדידה :מ"ק
 2.4.80אספקה ,פיזור והצנעה של דשן אורגני מסוג קומפוסט העונה על תקן  801ובכפוף לבדיקות מעבדה
והוראות המפקח
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :אספקה ,הובלה ,פיזור והצעה בעזרת כלים מכאיים ו/או בעבודת ידיים.
הדשן האורגי )קומפוסט( יהיה ממקור ידוע ומאושר ועליו לעמוד בתאי תקן  801ולשאת תווית מפורטת של היצרן.
הדשן יעבור טרם יישומו בשטח בדיקת מעבדה להגדרת טיבו ,התשלום עבור הבדיקה יעשה ע"ח המזמין .מובהר בזאת
כי במידה והדשן יפסל הבדיקות הוספות יהיו על חשבון הקבלן.
הדשן האורגי יפוזר באופן אחיד על פי השטח בהתאם לכמויות עליהן יורה המפקח .על הקבלן להציע את הדשן ע"י
כלי מכי מתאים תוך  48שעות מרגע שסופק הדשן לאתר ולעומק  30ס"מ לפחות .דשן שלא יוצע תוך  48שעות יפסל ועל
הקבלן יהיה לספק על חשבוו דשן חדש.
מדידה :מ"ק )בתפזורת(
 2.4.90כנ"ל )כמו בסעיף  (2.4.80אך בשקי ענק/שקיות באישור המפקח בלבד
תאור ותכולת המחיר:
אספקה של קומפוסט בשקי עק/שקיות תיתכן כאשר לא קיימת אפשרות לאספקה בתפזורת ורק באישור המפקח.
המחיר כולל :אספקה ,הובלה ,פיזור והצעה בעזרת כלים מכאיים ו/או בעבודת ידיים.
כל שאר הדרישות כמפורט בסעיף .2.4.80
מדידה :מ"ק )מסופק בשקים בפחים שוים(
 2.4.100אספקה ופיזור כפיסי עץ )כדוגמת רסק עץ קק"ל( בגודל  3-10ס"מ ,לכסוי שטח ,שכבה בעובי 10
ס"מ לפחות
תאור ותכולת המחיר:
אספקה ופיזור כפיסי עץ גרוסים בגודל  10-3ס"מ .בכל מקרה אין לספק כפיסי עץ חדשים שרוסקו סמוך לאספקה,
כפיסי העץ יאושרו לחיפוי רק אחרי  12חודש מיום ריסוקם .כמו כן ,אין לספק כפיסים מעורבים במחטי אורים אלא
באישור מיוחד מהמפקח.
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הכת השטח לחיפוי
החיפוי יעשה ע"ג אדמה מקומית עם/ללא פריסת יריעת "פלריג" ,המחיר כולל את יישור הידוק האדמה המקומית
הקיימת ,חפירה ומילוי לפי הצורך להתאמת הגבהים .המחיר איו כולל פריסה והתקת יריעת ה"פלריג" אשר תימדד
ותשולם בפרד.
עובי השכבה
עובי שכבת החיפוי יהיה  10ס"מ לפחות ,או עפ"י החיית המפקח.
תשלום
המחיר כולל את כל ה"ל לרבות :הכת דוגמא ,חומר החיפוי ,הכת השטח ,יישור השטח ,הובלה ופיזור וכל האמצעים
הדרושים לשם התקה אותה ,פיוי הפסולת לאתר פסולת מורשה ,יקוי השטח.
מדידה :מ"ר

מערכות השקיה
 2.4.110פרוק ראש מערכת השקיה בקוטר כלשהו ואחסנתו
תאור ותכולת המחיר:
פרוק זהיר של חלקי המערכת השוים לרבות מערכת המחשוב הארגז וכל אביזרי החיבור והובלתם לאתר אחסה
בתחום הרשות המקומית עליו יורה המפקח ,החומרים יאוחסו בארגז מתאים כולל רשימת האביזרים המפורקים.
מדידה :יח'
 2.4.120כנ"ל )כמו סעיף  (2.4.110אך כולל הרכבתו מחדש ,במקום עליו יורה המפקח
תאור ותכולת המחיר:
כ"ל אך הרכבה מחדש בכל מקום עליו יורה המפקח בתחומי הרשות המקומית .המחיר כולל החלפת אביזרי חיבור
שפגמו.
מדידה :יח'

צנרת  -כללי
פרק זה יש לקרוא ביחד עם פרק  41במפרט הכללי בסעיפים המפורטים .להלן תוספות ,הבהרות ,הדגשות ולעיתים גם
שיויים לתיאור המופיע במפרט הכללי.
לצורך ההחיות תחשב מערכת ההשקיה החל מקודת החיבור לרשת אספקת המים.
במקרה של צרת למי קולחין חובה על הקבלן להוג לפי התקות וההחיות המעודכות של משרד הבריאות ,החיות אלו
גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה להחיות בפרק זה ,לא תשולם כל תוספת עקב כך למחירי היחידה.
ביצוע העבודה יעשה בשלבים ,הקבלן לא ימשיך בעבודתו עד קבלת אשור לשלב הקודם ,בכל שלב יספק הקבלן תכית
עדות ' "AS-MADEחתומה ע"י מודד.
לאחר גמר הרכבת הציורות והחיבורים )פרט לממטירים( ובטרם יבוצע כיסוי הצרת ,יש למדוד את אורך הצרת
וקוטרה .על הקבלן לסמן את התוצאות ע"ג התכית או לשרטט מפה עדכית .הגשת מפה זו הה תאי לאישור החשבון.
העברת צרת השקיה/שרוולים במעברי מים תיעשה רק באישור המפקח ,במקרה של העברת צרת במעברי מים הצרת
תועבר בשרוול  P.V.Cאשר יוצמד לדופן העליון של המעביר בעזרת מחברי מתכת מתאימים.
אין לבצע כל עבודה בצרת פוליאתילן אלא בתום  24שעות מזמן פריסתו וזאת על מת לאפשר לציור לעצב את צורתו.
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שימוש במי קולחין
ההחיות המעודכות של משרד הבריאות בוגע לביצוע ושימוש במי הקולחין הם הקובעות ובאחריות הקבלן להיות
מעודכן באשר להחיות אלה.
הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לכל תקלה וזק כולל לצד שלישי עקב אי מילוי החיות אלו.

חיבור למקור מים
הקבלן יצטייד במכתב הפייה אל תאגיד המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור המים.
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפי ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.
תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על שם הקבלן עד
למסירת הפרויקט לתחזוקת הרשות.
חיבור המים ,יבוצע ע"י תאגיד המים והביוב של הרשות המקומית ,עד מד המים כולל.
כל האגרות והתשלומים לרשות המקומית בגין אישור ו/או חיבור המים יהיו על חשבון המזמיה
וישולמו לקבלן עם הצגת החשבויות ששולמו לרשות המקומית בתוספת  10%רווח קבלי.
כל האביזרים שיותקו ע"י הקבלן אחרי מוה המים ,ישולמו בהתאם למחירון בפרד.
למען הסר ספק ,התשלומים עבור חשבוות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרויקט
לתחזוקת הרשות המקומית.
מדידה :לא למדידה

בדיקת לחץ
בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן ,מהווה תאי לביצוע מערכת ההשקיה.
מדידה :מדידת לחץ לא תימדד בפרד והיא כלולה במחיר הצרת לסוגיה

סימון תוואי צרת
יש לסמן בשטח את תוואי קווי ההשקיה ומיקום הממטירים ,עפ"י התכית .הסימון יבוצע לאחר שהושלמו עבודות
הכת הקרקע ולפי ביצוע עבודות החפירה ויאושר ע"י המפקח.
במקרה של ספק ,או הצעת הקבלן לשיויים ,יש לקבל הוראות ואישור המפקח בכתב.
מדידה :סימון תוואי צרת לא יימדד בפרד והוא כלול במחיר הצרת לסוגיה

שרוולי השקיה
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.130התקנת שרוול תת קרקעי מצינור  PVCמסוג קשיח/כתום/לביוב/דרג  (SN8) 8בקוטר  110מ"מ )"(4
תאור ותכולת המחיר:
בוסף ובהדגשת פרקים  41ו 57 -במפרט הכללי.
השרוולים יוחו לאחר הידוק כל שכבות התשתיות .יש לבצע תעלה בתשתית המהודקת ,במידות המפורטות:
רוחב התעלה כ  20 -ס"מ ,בכל מקרה ,כפול מקוטר השרוול .עומק החפירה 80 :ס"מ מתחת פי כביש 40 ,ס"מ מתחת פי
שביל  /מדרכה.
שרוול המוח בתשתית של כביש ,ייעטף בשכבת חול רטוב בעובי  20ס"מ מתחת השרוול ו 20 -ס"מ מעל השרוול ,לכל
רוחב החפירה.
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השרוול יהיה עשוי  ,PVCמסוג קשיח המשמש לביוב ,או שרוול פלדה מגולוון .במידה ויש צורך לחבר מספר שרוולים יש
לדאוג לחיבור מושלם לרבות התקת טבעות אטימה .בחיבור  2שרוולי מתכת יש לבצע ריתוך כולל צביעת צבע יסוד גד
חלודה.
שרוולי פוליאתילן יוטמו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ 3 -מ' ובדרג  .10בכל מקרה ,השרוול יהיה מחומר
קשיח עמיד לקורוזיה ובקוטר המפורט בתכית.
סוג השרוולים בכל מקום ,ייקבע עפ"י תכית או ע"י המפקח ,בהתאם לתאי השטח.
שרוולי פוליאתילן יהיו רציפים ללא מחברים ,עם חתך עגול לכל אורכם ,ללא שברים שוצרו כתוצאה מקיפול /לחיצת
הציור .השרוול ייאטם בשי קצותיו בפוליאורטן מוקצף וייעטף בשכבת חול בעובי  10ס"מ מכל צדדיו ולכל רוחב
החפירה.
בכל שרוול יותקן חוט משיכה מיילון שזור בעובי  8מ"מ ,שייקשר היטב בשי קצותיו ,למוע החלקתו לתוך פים
השרוול .קצוות השרוול יבלטו  30ס"מ ,משולי המעבר תחתיו הם מוחים .מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת,
באמצעות צבע עמיד ,או סימון אחר על הכביש ,המדרכה או אבן השפה.
לאחר השחלת צרת ההשקיה בתוך השרוול ,יש לאטום מחדש את הרווח בין הציור לבין השרוול ,באמצעות
פוליאוריטן מוקצף.
על כל שיוי בתכית הפיתוח או הסלילה יש לעדכן את המתכן ,לבדיקה מחדש של השרוולים .במקרה של ספק יוחו
שרוולי רזרבה וספים ,בתיאום ובאישור המפקח.
הקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכיות ההשקיה ,את מיקומו ומצב תקיותו המדויק של כל שרוול )לאחר ביצוע( וימסור
עותק מהתכית למתכן ולמפקח.
בדיקת מיקום ותקיות השרוולים תבוצע מס' פעמים במהלך עבודות הפיתוח והסלילה.
סדר הבדיקה :גילוי קצוות השרוול ,סילוק שכבת פוליאוריטן מוקצף ,השחלת ציור פ.א .בקוטר המתוכן ,עם חוט
יילון שזור לכל אורכו ,איטום הרווח בין הציור לבין השרוול באמצעות פוליאוריטן מוקצף ,סימון הממצאים על גבי
תכית והעברתם למתכן ולמפקח.
המחיר כולל :את כל החומרים העבודות והאמצעים הדרושים לרבות החפירה שלא תימדד בפרד והחזרה מושלמת של
השטח לקדמותו כולל הידוק מצעים בשכבות .במקרה של ביצוע שרוול במדרכה /מיסעה קיימים ,פתיחה ושחזור
המדרכה /מיסעה ימדדו בפרד.
מדידה :מ"א

צרת השקיה כללי:
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.140ועד סעיף 2.4.210

צרת פוליאתילן:
כל הציורות והאבזרים ,יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
החפירה לציורות תבוצע בקרקע יבשה או לחה מעט )לא פחות מ 5 -ימים לאחר גשם ,או הרטבת השטח מסיבה כלשהי(
לאחר סיקול השטח מאבים ,שקוטרן עולה על  4ס"מ.
חפירה ו/או חציבת התעלות והשוחות תעשה בכלים מכאיים ו/או בעבודת ידיים .החפירה ו/או חציבה תבוצע תוך
קיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ,לבל יפגעו מערכות תת קרקעיות אחרות ובהתחשב בכל החוקים והתקות בדון
)חשמל ,טלפון ,גז ,מים וכו'(.
הציורות יוטמו בקרקע בעומקים המפורטים להלן:
עד קוטר  32מ"מ )כולל(  -בעומק  30ס"מ.
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מקוטר  40מ"מ עד  63מ"מ )כולל(  -בעומק  40ס"מ.
מקוטר  75מ"מ ומעלה  -בעומק  50ס"מ.
בקרקע המכילה אבים ,עצמים קשים או חדים ,תועמק החפירה ב 15 -ס"מ וספים מהעומק ה"ל ותרופד בשכבת
אדמת מילוי ,ללא אבים ,או בשכבת חול בעובי  15ס"מ מתחת ומעל הציור ולכל רוחב החפירה.
רוחב החפירה יאפשר החה וחה של הצרת .אם יש להיח מספר ציורות באותה תעלה ,יהיה רוחב התעלה כזה,
שיאפשר החת ציורות זה לצד זה.
הסימון ,החפירה הריפוד הכיסוי ופיוי אבים או לכלוך )בכל כמות( שיצאו תוך כדי העבודה ,כולם כלולים במחירי
היחידה.
צרת לחיבור ראש המערכת ,עם מד המים ,תהיה בקוטר המצוין בתכית ובדרג .10
המחברים לצרת פוליאתילן ,יהיו מסוג "פלסאון"" ,פלסים" או שו"ע.
מחברים בין מד המים ,לבין ראש המערכת ,יהיו מסדרת "פלסאון"" ,פלסים" שחור או שו"ע.
מחברים אחרי ראש המערכת )לא כולל קוים הפועלים תחת לחץ גבוה מ 4.0 -אטמ'( ,מקוטר  20מ"מ ומעלה ,יהיו
מסדרת "פלסאון"" ,פלסים" שחור או כחול ,או שו"ע.
בכל מקרה של זווית ,יש להשתמש באביזר "פלסאון"" ,פלסים" או שו"ע ,מתאים למטרה זו.
החיבורים לא יימדדו בפרד וכלולים במחיר הציורות לסוגיהם.
הצרת תוח רפויה בתעלות ביום החפירה.
קצוות צרת מוליכה או מחלקת לא יקופלו ,אלא יאטמו באביזר פקק לקצה ציור "פלסאון"" ,פלסים" או שו"ע.
ציורות העוברים בתוך שרוולים ,יהיו שלמים ,ללא כל מחבר בתוך השרוולים .אין לכסות את הציורות ואת המחברים
בתעלות ,בטרם בדקה אטימותם ובטרם שטפה כל מערכת ההשקיה.
כיסוי התעלות ייעשה באישור המפקח ,רק לאחר בדיקת לחץ לאיתור זילות ולאחר מדידת הציורות.
התאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת הציורות ,אבזרי חיבור ,חפירה/חציבה ,פיוי פסולת ,כיסוי ,אספקת חול
במקרה הצורך ,שטיפת קווים וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כולל :זיהוי שרוולי השקיה שבוצעו ע"י קבלן
פיתוח או כל גורם אחר ומיקומם מסר לקבלן ע"י סימון בשטח או תכית ,על הקבלן לבצע חפירה ברדיוס של  2מ'
מהקודה המסומת ולעומק הדרוש הכול כלול במחירי היחידה של הצרת.
מדידה :מ"א

שטיפה ,בדיקה וכיסוי ראשוי:
לאחר גמר החת הציורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( ,יש למדוד עם המפקח ,את אורכי הציורות לסוגיהם.
על הקבלן לסמן במפת התכון את הסטיות המאושרות בביצוע.
לאחר חיבור כל האבזרים )למעט הממטירים( והציורות לראש המערכת ,יש לאטום את כל הפתחים ,כך שהאבזרים
יעמדו בלחצי העבודה המתוכים.
יש לשטוף את הקווים הראשיים ולאחריהם לשטוף את שלוחות הטפטוף.
מדידה :העבודה לא תימדד בפרד וכלולה במחירי הציורות לסוגיהם
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בדיקת לחץ לאיתור זילות:
לאחר החת צרת השקיה )לפי התקת שלוחות טפטוף וממטירים( ,יש לבצע בדיקת תקיות של צרת ואביזרים בלחץ
הסטטי הקיים .הבדיקה תתואם עם המפקח ותמשך  24שעות .יבוצעו תיקוים במקומות בהם תגלו תקלות או זילות.
במקרה ותגלו זילות בשלושה מקומות או יותר ,תבוצע הבדיקה בשית.
מדידה :בדיקת לחץ לאיתור זילות לא תימדד בפרד ,כלולה במחיר הצרת לסוגיה

שלוחות טפטוף איטגראלי מווסת:
סוג הטפטפות ,המרווח בייהן ,קוטר הציור והדרג ,יהיו כדרש בתכיות ובשאר מסמכי החוזה.
שלוחת הטפטוף הקרובה לאבן השפה ,או גבול הערוגה ,תוח במרחק של חצי המרחק המתוכן בין השלוחות ,או עפ"י
החיית המפקח.
שלוחות הטפטוף יוחו בצורה רפויה וייוצבו ביתדות ברזל קוטר  6מ"מ ,בצורת  Uכל  3מ'.
כל ציורות הטפטוף ,המוחים על פי הקרקע ,יהיו בצבע חום ,אלא אם כן צוין אחרת.
אין לפתל שלוחות ו/או לבצע חזרות של אותה שלוחה .במקרה שיש צורך לחבר שלוחת טפטוף לשלוחה סמוכה ,יש
להשתמש אך ורק עם מחברי הברגה של פלסאון או שו"ע.
כל שלוחות הטפטוף יחוברו אך ורק לקו המחלק או המאסף .החיבור יעשה באמצעות מחבר הברגה בצבע חום– 1/2" ,
 16או " 16 – 3/4דגם "פלסאון"" ,פלסים" ,או שו"ע ,או במחבר  Tפלסאון מתאים או שו"ע.
במידה וקוטר הקו המחלק ,או המאסף ,הוא  32מ"מ ומטה ,שלוחת הטפטוף תחובר אליו באמצעות הסתעפות
"פלסאון"" ,פלסים" מהסדרה החומה ,או שו"ע.
למען הסר ספק ,אין להשתמש ברוכבים ,במחברי "שן" ,במחברי תחילית עץ ,או מחברי תחילית +חבק.
קצות הקווים המחלקים והמאספים ייאטמו ע"י מחבר פלסאון או שו"ע בקוטר המתאים ופקק הברגה.
למען הסר ספק ,אין לבצע קיפול צרת בקצותיה או כל פתרון אחר מלבד מחבר תיקי.
סוף שלוחת טפטוף ,שאיה מחוברת לקו מאסף ,יהיה עם סופית "משקפיים""/שמייה" תקית .אין לקשור שלוחות
טפטוף בקצותיהם.
יש לשטוף את כל שלוחות הטפטוף ולוודא שכל הטפטפות פועלות כדרש.
שסתומי אל גר שלוחה ,יותקו בשלוחות הטפטוף ,כמצוין בתכית ויהיו כלולים במחיר שלוחות הטפטוף לסוגיהן.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים והעבודות הדרושים ,המפורטים למעלה.
מדידה :מ"א

שלוחת/טבעת טפטוף סביב עץ:
מסביב לכל עץ ,תותקן שלוחת טפטוף בצורת טבעת .סוג שלוחת הטפטוף יהיה איטגראלי מווסת.
ספיקת הטפטפות  15-20ל'/ש' או  25-40ל'/ש' – עפ"י גודל/מין העץ ובהתאם להחיית המפקח.
רדיוס פרישת שלוחת הטפטוף יקבע בהתאם לגודל /קוטר גוש השורשים ,לקוטר גזע העץ ובהתאם להחיית המפקח.
השלוחה תעוגן לקרקע ,ביתד עשויה ברזל עגול ,בקוטר  6מ"מ בצורת  Uכל  1מ'.
החיבור של שלוחת הטפטוף לציורות מחלקים ,או לשלוחת טפטוף סמוכה ,יהיה באמצעות הסתעפות "פלסאון",
"פלסים" ,מהסדרה החומה ,או שו"ע .אין להשתמש במחברי שן.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים והעבודות המפורטים.
מדידה :יח' שלוחת טפטוף סביב עץ
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ראשי מערכת
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.220עד 2.4.470
ראשי המערכת יבוצעו לפי דרישת המפקח ולפי הדרישות בתכיות ובשאר מסמכי החוזה .יותקו בצורה קומפקטית ועם
זאת שתאפשר גישה וחה לצורך הפעלה ,טיפול ופירוק.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

כל אביזרי ראש המערכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
אביזרי החיבור בראש המערכת יהיו מפוליאתילן או  P.V.Cבלבד ,לא יהיה שימוש באביזרים מגלווים.
לא יהיה שימוש באביזרי הדבקה.
יותקו אביזרי רקורד בכל פיצול בתוך הראש ובכלל ,כך שיתן יהיה לפרק כל אביזר מראש המערכת ללא חפירה
וללא יסור.
לא יעשה שימוש במחברי "דורה".
מקטין לחץ יותקן באישור מיוחד וזאת רק לאחר בדיקת הלחץ והעברת התוים למפקח.
ברז הידראולי ראשי יהיה ברוזה בלבד.
ברז הפעלה הידראולי בקוטר " ,1יהיה ברוזה בלבד.
אחרי כל ברז הפעלה יותקן שסתום אטי ואקום מפלסטי )לא מתכת( קוטר ".1/2
בקצה המיפולד יותקן מד לחץ וסף.
פלט בראש מערכת קוטר " 1או " 1.5יהיה כל  10ליטר.

הראשים ייתמכו במרכז הכובד ,במקום אחד או יותר ,באופן יציב וקבוע.
התמיכה תעשה באמצעות תמוכות מתכת מוגות מקורוזיה ,מעוגות לקרקע בראש מערכת אופקי ,או באמצעות חבקי
מתכת מגלווים לגב הארון ,בראש מערכת אכי.
ראשי המערכת יבוצעו לפי פרטי ראשי מערכת טיפוסיים מצורפים.
במידה וראש המערכת המתוכן ,איו מתאים לאף אחד מפרטי ראשי מערכת המצורפים ,הקבלן יפה למפקח לקבלת
החיותיו.
אביזרי ראשי המערכת המופיעים במחירון כוללים התקה בראש מערכת או בשטח ואת כל אביזרי החיבור הדרשים
לשם כך.
תאור ותכולת המחיר:
אביזרי ראש מערכת מותקים בראש מערכת או בשטח.
מדידה :יח'

ארון מגופים אכי:
סוג הארון יהיה מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט" או שו"ע כולל הגה מפי זקי שמש דוגמת
" "BLOOMGUARDשל חברת "אורלייט" או שו"ע ,כמפורט בתכית.
הארון יותקן על בסיס סוקל בהתאם להוראות היצרן הכוללים :חפירה ,יישור ופילוס הבסיס ,הידוק וקיבוע הבסיס
לאדמה .בארון יותקן מעול צילידר ,עם  2מפתחות.
הארון יוגן באמצעות חבק הגה מפח מגלוון במידות הדרשות עפ"י גודל הארון .החבר יכלול :צירים ,פתח מעול ומעול
מחוסם לארון פוליאסטר משוריין.
ראש מערכת ההשקיה והאביזרים יורכבו בצורה מאוזת ובמרחקים שווים לדפות הארון .המרחק בין תקרת הארון
לאביזר הגבוה ביותר בראש המערכת יהיה לפחות  25ס"מ.
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במקרה הצורך ובהוראת המפקח ,יוצמדו שי ארוות זה לזה .יבוצע קידוח ,או חיתוך בדפות ,לצורך העברת צרת ו/או
אבזרי ראש המערכת ,הכל לפי הוראות היצרן .תחתית הארון תבלוט מעל פי הקרקע ,למיעת חדירת מים או לכלוך
לפים הארון .מיקום הארון יתואם עם המפקח.
תאור ותכולת המחיר :אספקה וביצוע כל החומרים והעבודות המתוארים לעיל.
מדידה :יח' ארון מגופים אכי

מחשוב
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.480עד 2.4.540

יחידת קצה אלחוטית :DC/AC
המחשב יהיה מסוג מאושר ע"י רכבת ישראל.
היחידה תהיה בעלת תוכת הפעלה עצמאית ,כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.
היחידה תתריע על כל חריגה מתכית ההשקיה.
על כל חריגה מתכית ההשקיה ,תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
סוגי החריגות :ספיקה מעל ומתחת למתוכן
פתיחת מגופים ללא תכית
אי פתיחה של מגופים עם תכית
חיווי על חריגות שוות ע"י חיישים )טסיומטרים ,מדי לחץ וכו'(.
היחידה תפעיל ותבקר השקיה ,עפ"י חישובי כמויות.
היחידה תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים ,לפי הפעלת מגופי ההשקיה.
היחידה תחובר למקור ארגיה ,לעמוד תאורה ,או תא סולארי .הכל בהתאם לתוי השטח ולדרישות הרשות מקומית.
)התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה /מקור מתח ,יימדדו בפרד(.
היחידה תוגן במארז צמוד לארון המגופים ,או על בסיס בטון .המארז יהיה עול .ממתכת עם ציפוי אפוקסי צבוע בתור,
או מחומר פוליאסטר משוריין ובמידות הדרושות  +אטת משטח פח על תורן.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים המפורטים לעיל ושאים מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.
התקה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,על גבי בסיס בטון.
שרוולים ,כבלים ,רישוי קשר ,איטגרציה ,הדרכה ,שירות ,הפעלה ואחריות לשתיים.
)המחיר איו כולל :כבלים ,או ציוריות פיקוד ,לחיבור ברזים המרוחקים מעל  20מ' מיחידת הקצה האלחוטית וכן ,איו
כולל תא סולארי ,או חיבור למקור חשמל או עמוד תאורה(.
מדידה :יח'

חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה/מקור חשמל:
תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " 2בגובה  6מ' .המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות המקומית ,עם תו תקן.
ההתקה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.
לחילופין ,על פי תאי השטח ,יחידת קצה האלחוטית ,תחובר למקור מתח ,או לעמוד תאורה .בתחתית עמוד התאורה
יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם .24 V.DC - 220.V.AC
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך ,על פי התקים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהחיות המחלקה לשירותים
הדסיים במהל התפעול.
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תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת תא סולארי ,או חיבור לעמוד תאורה/מקור חשמל ,מצבר ,כבלים ושרוול בין
מקור הארגיה ליחידת הקצה ,חיווט ,אחריות לשה וכל החומרים והעבודות הדרושים ,לביצוע מושלם של העבודה.
מדידה :יח' חיבור יחידת קצה אלחוטית לתא סולארי/עמוד תאורה/מקור חשמל

סולוואיד:
סולוואיד תלת דרכי ,דו או תלת גידי ,פולסים ) ,9V - 40V ,LATCHבהתאם להוראות היצרן( AC ,או  DCתוצרת
"בקרה""/ברמד" או שו"ע ,עם ברזון ל הפעלה ידית.
יותקן אכית על פס מתכת מגולוות ,או אלומייום ,כולל מחברי צרת לפיקוד ,בקוטר  8מ"מ דרג  10והתחברות לברזים
הידראולים .סרגל הסולוואידים ,יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס ,או באופן אחר שיבטיח את
יציבותו .סרגל הסולוואידים יהיה עם אפשרות התקה של סולוואיד וסף ,מעל למתוכן.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים המפורטים לעיל ושאים מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.
התקה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,הדרכה ,שירות ואחריות לשתיים.
מדידה :יח' סולוואיד תלת דרכי פולסים AC ,24V ,או  DCמותקן על פס מתכת מגולוות

כבל תקשורת:
לחיבור יחידות קצה להפעלות מרוחקות ישתמש הקבלן לפי הוראות המתכן ,המפקח והיצרן בכבלי תקשורת מחושת,
משורייים ,לפי קוטר גיד החושת וכמות הגידים המוגדר במחירון או לפי התכיות.
הכבל יוח בתחתית תעלה בעומק  40ס"מ ומעליו סרט סימון תקי של כבלי תקשורת.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים המפורטים לעיל ושאים מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.
המחיר איו כולל חפירה או כיסוי .אלה ימדדו בפרד
מדידה :מ"א

ציורית פיקוד הידראולית:
לחיבור יחידות קצה להפעלות מרוחקות ישתמש הקבלן לפי הוראות המתכן ,המפקח והיצרן בציוריות פיקוד
הידראוליות ,לפי קוטר וכמות המוגדר במחירון או לפי התכיות.
הציוריות יוחו בתחתית תעלה בעומק  40ס"מ  ,בתוך שרוול מציור פוליאתילן ומעליו סרט סימון תקי של כבלי
תקשורת.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים המפורטים לעיל ושאים מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.
המחיר איו כולל חפירה או כיסוי .אלה ימדדו בפרד .שרוול ההגה יימדד גם הוא בפרד.
מדידה :מ"א

בקר השקיה  DC/ACמקומי מסוג "גלקון"או ש"ע:
הבקר יהיה מסוג גלקון או שו"ע ,מספר פתיחות כמצוין בתכית.
סוג הסולוואיד על הברז ההידראולי יתאים לסוג הבקר ,על פי הוראות היצרן.
החיווט בין הבקר לבין המגופים יהיה על פי הוראות היצרן .יש לקוט את כל הפעולות הדרושות ,להגה על הבקר
והחיבורים מפי חדירת לחות.
תאור ותכולת המחיר :אספקה והתקת כל החומרים המפורטים לעיל ושאים מפורטים לבצוע מושלם של העבודה.
התקה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,כבלים ,סוללות ,הדרכה ,שירות ואחריות לשתיים.
ברזים חשמליים )גורים( וברז מאסטר ימדדו בפרד.
מדידה :יח'

לוח הפעלה:
בתום ביצוע עבודות ההשקיה ,על הקבלן לציין את גודל השטח המושקה בפועל ע"י כל קו.

 - 133רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

כמו כן ,על הקבלן לציין את ספיקת המים בכל קו ,בתיאום עם ספק המחשב.
תוים אלה יעביר הקבלן לידי המפקח ,המתכן ומאשר התכית.
באחריות הקבלן ,יעדכן המתכן את לוח ההפעלה ,תוך שימוש בתוים ה"ל.
לוח ההפעלה המעודכן יימסר לידי הגורמים המצויים לעיל.
מדידה :עדכון תוי שטח וספיקה ,לא יימדד בפרד וכלול במחירי הסעיפים

תקופת תחזוקה:
הקבלן יטפל ויפעיל את מערכת ההשקיה ,במשך  90יום מיום המסירה הסופית ,שתאושר בכתב ע"י המפקח.
מדידה :מחיר התחזוקה לא יימדד בפרד וכלול במחירי הסעיפים

תקופת אחריות:
הקבלן יהא אחראי לראשי מערכת ההשקיה לרבות מחשב ההשקיה והתא הסולרי למשך  12חודשים מיום ההתקה
)ראה שת בדק(.
מדידה :מחיר האחריות לא יימדד בפרד וכלול במחירי הסעיפים

תכולת מחירים:
העבודה תבוצע לפי פרק  41במפרט הכללי וכן בהתאם למפרט הטכי המיוחד .במקרה של סתירה בין השיים ,האחרון
קובע.

עלות המים בתקופת הביצוע:
עלות המים בתקופת הביצוע ועד מועד מסירה סופית של העבודה ,תחול על הקבלן המבצע וכלולה במחירי החוזה.
מיד לאחר התקת חיבור מים ,תרשם קריאת מוה המים בתיאום עם המפקח .ביום מסירת הפרויקט ,תרשם שית
קריאת המוה ,בתיאום עם המפקח .מיום מסירת הפרויקט הסופית ואילך ,יחולו חשבוות המים על הרכבת.
במקרה בו יידרש הקבלן ,ישלם הקבלן את חשבון המים ישירות לרשות/תאגיד המים ויקבל החזר כגד הצגת חשבויות
בתוספת  6%תקורה.
במקרה של התחברות למד מים בגן קיים ,או במקביל לקבלן אחר ,הדבר ייעשה באישור ובתיאום עם הרכבת ו/או עם
הרשות המקומית .הקבלן יתקין מד מים משי על חשבוו ,אחרי מד המים הקיים.
קריאת מד המים המשי ,מיד עם התקתו ,תהיה בתיאום ובוכחות המפקח .מד המים המשי יפורק ,בתום תקופה זו,
במשך תקופה זו ,עלות המים שרשמה במד המים המשי ,תחול על הקבלן.

שתילה ונטיעה
כללי
פרק זה יש לקרוא ביחד עם פרק  41במפרט הכללי בסעיפים המפורטים .להלן תוספות ,הבהרות ,הדגשות ולעיתים גם
שיויים לתיאור המופיע במפרט הכללי.
בכל סעיפי השתילה כלול:
א .סימון מוקדם של אזורי השתילה לאישור המפקח.
ב .אישור הצמחים ע"י המפקח ,באחריות הקבלן.
ג .אספקת הצמחים ופיזורם בשטח.
ד .חפירת הבורות וערבוב אדמת המילוי בקומפוסט בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן ,אלא אם אמר אחרת ע"י
המפקח.
ה .שתילה וכיסוי הבור.
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ו.
ז.
ח.
ט.

פיוי פסולת ועודפי אדמה.
אספקה והתקת סמוכות כדרש.
השקיה ותחזוקה עד למסירה סופית של הפרויקט.
אחריות לשיחים עד למסירה סופית ולעצים אחריות למשך שה ) 12חודש(.

דרישות מוקדמות
א .שתילה
כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכת השטח או עבודות ההכה בבור השתילה.
ב .תאי השתילה
שתילה תעשה במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה ,כך שהמבה הפיזי שלה לא יפגע במהלך העבודה .אין
לשתול בשרב או כשיש רוחות חזקות .אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה הקרה או בסמוך לה .מועד השתילה
ותאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה.
ג .מקור וסוג חומר הריבוי וטיב השתילים/פקעות/בצלים/זרעים
כללי
יש להשתמש רק בצמחים וחומר ריבוי מזוהים עפ"י המגדיר לצמחי תרבות ו/או המגדיר לצמחי בר בא"י במהדורתו
האחרוה .הצמחים וחומר הריבוי יעמדו בכל הקריטריוים של דרישות המחלקה להגת הצומח במשרד החקלאות,
דרישות טיב וסיווג עפ"י הגדרת הסטדרטים לשתילי וי של משרד החקלאות ,כולל השיויים לפי המפרט מיוחד זה.
זרעים
זרעים יובאו יבשים לאחר אחסון תקין .הזרעים יובאו באריזות מסומות או בשקית בה תהיה תווית זיהוי פרדת,
בצרוף אישור המחלקה להגת הצומח במשרד החקלאות ,זיהוי המין ,הזן ,צבע פריחה ,מקור הזרעים ,אחוז חיויות
הזרעים ,תאריך תוקף חיויות וכמות הזרעים לגר'.
פקעות ,בצלים וקי שורש מעובים
פקעות ,בצלים וקי שורש מעובים יהיו יבשים כשהם מאוחסים באריזות מאווררות המועות לחות .כל אריזה תהיה
מאושרת ע"י האגף להגת הצומח ,בעלת תאריך תוקף ומסומת לזיהוי המין ,הזן ,צבעו ומקור הריבוי.
טיפולים מיוחדים לפי השתילה בבצלים ובפקעות כגון :חיטוי או טיפול בקור לקבלת אחידות בפריחה ,הרטבה ,או
אחסון בקור עד השתילה וכדומה ,יבוצעו ע"י הקבלן אם מומלץ או דרש על גבי האריזות ו/או ע"י היצרן או לפי פרוט
שיופיע בתכיות או לפי הוראות המפקח.
שתילים
הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריוים של איכות ,טיב וגודל כפי שהוגדרו בסעיפי המפרט המיוחד .בוסף,
השתילים יתאימו לקריטריוים הבאים :זיהוי מדויק ,ללא עשביה חד/רב שתית ,מעוצבים )כאשר דרש עיצוב( וקיים
מפגעים )מחלות ,מזיקים ,מטודות ,או אחרים( .גודל המכל יהיה עפ"י הדרש בתכיות ובשאר מסמכי החוזה.
סימון מקום השתילה
סימון מקום השתילה יעשה לפי התכיות לפי תחילת ביצוע השתילה .הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו
מסומת שתילה עפ"י תכיות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית ראים לעין ויימע משתילה עד אישור המפקח .כמו כן,
יודיע הקבלן למפקח בכל מקרה בו לא יתן או לא רצוי ,לדעתו ,לבצע שתילה עקב תאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי
התאמת התכיות לתאי השטח.
טבלת התקים והסטדרטים לגודל )דרג השתילים(
על הקבלן לשים לב לשיויים בטבלה המפורטת להלן לעומת הטבלאות בחוברת סטדרטים ותקים של שה"מ משרד
החקלאות .הטבלה המפורטת במכרז/חוזה הה הקובעת .שאר הפרמטרים לקביעת סטדרט הצמח שארים בעים.
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דרג
)מספר(

מידת המיכל
)פח בליטר(

) 0שתילון(

מ  50 -סמ"ק
מ 100 -
סמ"ק
מ250 -
סמ"ק
מ750 -
סמ"ק
מ  3 -ליטר
מ  6 -ליטר
מ  10 -ליטר
מ  25 -ליטר
מ 60 -ליטר
מ  90 -ליטר

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 10זיתים בוגרים בהתאם לגוש

קוטר
הגזע

"3/4
"1
"2
"3
50-20
ס"מ

מידת בור השתיל
עומק )ס"מ(  Xקוטר )ס"מ(

קומפוסט
)בליטר(

5X5

0.1

10X5

0.2

10X10

0.2

15X15

1

25X25
40X40
60X60
80X80
100X100
125X100

2
5
10
30
45
60

2
2
2
2

150X150

120

לפי פרט

מספר
סמוכות

הכת בור הטיעה
לכל שתיל השתל בגוש ,או שתיל חשוף שורש ,פרט לשתילים השתלים בדקר ,ייחפר בור בגודל שיכיל את כל מערכת
השורשים של השתיל ,ברווחה וללא קיפול ודחיסה ראה פרט וטבלה.
בורות השתילה עבור צמחים שגודלו במכלים/אדמה ייחפרו בהתאם לטבלה המצורפת וההוראות הכלליות ,בורות
השתילה יוכו עם דפות מאוכות ,הכוללת תחתית שטוחה ובלתי מהודקת ,במידה והבורות יחפרו ע"י מקדח מכי יש
לשבור ידית את דפות הבור החלקות ולפורר ולשבור את תחתית בור השתילה )באדמות חרסיתיות חל איסור להשתמש
במקדח מכי(.
בור השתילה יהיה ללא כיסי אוויר ,כאשר הבור חפר באדמה חרסיתית )כמו טיט( יש להתקין תעלה עגולה מסביב
לבסיס הבור וזאת על מת לאפשר יקוז אות.
אין להכין בורות שתילה באתרים ארכיאולוגיים ללא סימון ו/או גידור של אזור השתילה ע"י רשות העתיקות ואישורו.
כאשר הטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא הוכה בהם הקרקע ,יוכן כל בור בפרד .פח הבור במקרה של בורות
בודדים ,יהיה גדול ב 100% -יותר מפח בית השורשים.
טיעת שתילים חשופי שורש )למעט עצים גדולים(
שתילים חשופי שורש ייטעו בעוה המתאימה ,מיד לאחר יתוקם מקרקע המשתלה ,או מיד לאחר הוצאתם ממקום
האחסון או מן האריזה.
כדי למוע התייבשות שורשי השתילים ,יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת לחה .כל השתילים חייבים
להיות בעלי מערכת שורשים תקיה ומפותחת ,בריאים וקיים ממחלות ומזיקים ,עפ"י הוראות היצרן .לא תאושר
שתילת צמחים עם שורשים צולבים ,מסולסלים ופגועים.
לפי השתילה יש להשקות את בור השתילה לרוויה אך לא בעודף.
יש לשתול את הצמח כך שלאחר השקיית החתה )השקיית רוויה לאחר שתילה( ,לא יהיה צוואר השורש של השתיל
מכוסה באדמה.
בעת השתילה יוחזק השתיל כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים ,מילוי האדמה יעשה בהדרגה יחד עם הידוק בין השורשים
כך שייווצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.
לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להחתה )כדי להביא את השתיל למקומו הסופי( .עד לקליטת השתיל יש

 - 136רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשים ,אך לא בעודף ,להבטחת אוורור אות בקרקע.
עצים השתלים כחשופי שורש ייצבעו בתום השתילה )גזע וזרועות( בלובן ,או בסיד ,למיעת קריה עד לקליטה ולבלוב
מלא.

שתילת צמחים חד-שנתיים ,רב-שנתיים ועצים קטנים
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.550אספקה ושתילת צמח מסוג כלשהו בגודל ) 0שתילון" ,פלאג"( נפח כלי לא יקטן מ 50 -סמ"ק
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.560אספקה ושתילת צמח מסוג כלשהו בגודל  ,1נפח כלי לא יקטן מ  100 -סמ"ק,
כולל עונתיים בעציץ 10 -9
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.570אספקה ושתילת צמח מסוג כלשהו בגודל  ,2נפח כלי לא יקטן מ  250-סמ"ק:
כוסיות גדולות ,עציץ 10-9
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.580אספקה ושתילת צמח מסוג כלשהו בגודל  ,3נפח כלי לא יקטן מ  750 -סמ"ק:
מיכל  11ס"מ ומעלה ,עציץ  ,17-13כולל ורדים
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.590אספקה ושתילת צמח מסוג כלשהו בגודל  ,4נפח כלי לא יקטן מ 3-ליטר :מיכל  3ליטר סטנדרטי,
מיכל 18
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.600אספקה ושתילת צמח )כולל עצים( מסוג כלשהו בגודל  ,5נפח כלי לא יקטן מ 6 -ליטר:
מיכל  6ליטר סטנדרטי ,דלי קטן
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.610אספקה ושתילת צמח )כולל עצים( מסוג כלשהו בגודל  ,6נפח כלי לא יקטן מ 10 -ליטר:
מיכל  10ליטר סטנדרטי ,דלי סטנדרטי
מדידה :יח' )צמח(
 2.4.620אספקה וזריעה של זרעי צמחי בר ותרבות לפי הוראות המפקח
מדידה :ק"ג )המדידה בסעיף זה לפי ק"ג זרעים זרוע בשטח לפי הוראות המפקח(
 2.4.630אספקה והטמנת גיאופיטים מכל סוג ,בקוטר פקעת/בצל של עד  5ס"מ )כולל(
מדידה :יח' )בצל/פקעת(
 2.4.640אספקה והטמנת גיאופיטים מכל סוג ,בקוטר פקעת/בצל מעל  5ס"מ
מדידה :יח' )בצל/פקעת(
הקבלן יספק צמחים לפי הגודל המצוין בתכיות ו/או במסמכי המכרז ,אין לקבלן רשות לשות את גודל הצמחים על
דעתו ,כל שיוי בגודל הצמחים דורש אישור המפקח.
על הקבלן להגיש למפקח לאישור את גודל וטיב הצמח ולקבל את אישורו בכתב .אישור הצמח ייעשה או במשתלה או
ע"י אספקת דוגמאות לשטח ,בכל מקרה עפ"י קביעת המפקח .גודל הצמח ייקבע לפי הפרמטרים המפורטים בטבלת
התקים שלעיל ופרוט בחוברת סטדרטים ותקים של שה"מ משרד החקלאות .במקרה של סתירה בין המסמכים,
מפרט טכי זה הוא הקובע.
סדר בדיקת הגודל והאיכות הצמח יבוצע לפי הפרוט והסדר הבא:
 (1גודל המיכל
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(2
(3
(4
(5
(6

הקשחה
פח המצע ביחס למיכל
פח ומצב בית השורשים ביחס למיכל ובכלל
יקיון בריאות ופגמים בעלווה ובבית השורשים
פח העלווה ביחס לגודל המיכל

הדרישות ה"ל מפורטות הן בחוברת סטדרטים לשתילי גות ווי והן במסמכי המכרז.
במידה והצמחים ישתלו ללא אישור המפקח ,למפקח זכות לדרוש החלפתם )ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום( או לקבוע
את גודלם לתשלום כראות עייו וזאת ללא כל אפשרות לערעור מצד הקבלן.
הוצאת השתילים מן המכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה.
לאחר מכן תיבדק תקיות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו בזהירות .השתיל יוח בבור תוך הוספת קרקע
בצדדים והידוק קל .לאחר מכן תיתן השקיה לרוויה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פי הקרקע.
במקרה של טיעה ללא מערכת השקיה קבועה ,יש להכין גומות בקוטר הכפול מגודל הבור ,בהתאם לתכיות ו/או
בהתאם להחיית המפקח והמפרט.
בטיעה במדרון תהיה הגומה לפי פרט ובמעלה המדרון ,דהייו ,מעל השתיל.
הצמחים ישתלו תוך  24שעות מרגע הבאתם לשטח ,על הקבלן לוודא שיש לו את כוח האדם הדרוש המספיק לביצוע
העבודה תוך הזמן הדרוש.
יש להציב את הצמח כך שצידו הטוב ביותר יראה.
כאשר מערכת השורשים סבוכה יש לבצע גיזום כדי לאפשר לצמח להתפתח כראוי מבלי לפגוע בגוש השורשים .עם זאת,
במידה ועל פי החלטת המפקח הגיזום עלול לפגוע באיכות השתיל ,על הקבלן להחליפו.
על הקבלן למלא את בורות השתילה באדמת גן מאושרת .במקרה ויעשה שימוש באדמה מקומית יש לעבד את הקרקע,
לסלק שאריות אבים ופסולת ,לערבבה בקומפוסט ולכסות את הבורות.
בשום פים ואופן אין להדק את האדמה בברות השתילה בעזרת כלים כבדים או בשום צורה מלבד הידוק בכפות הידיים.
במידת הצורך יבצע הקבלן ,לפי הוראת המפקח ,גיזום לשיחים.
זריעה
זריעה תבוצע לפי הוראות ספק הזרעים והמפקח .המחיר כולל :הכת קרקע ,דישון ,הדברה מוקדמת של עשבייה בשטח
השתילה ,הטמה וכיסוי הזרעים לפי הוראות ואחריות לקליטה והצלחה עד פריחה.
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המפורט לעיל ,לרבות :אספקת הצמח ,הצבת הצמח ,הכת בורות השתילה ,קומפוסט בבור
השתילה ,שתילה ,השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית למקבל העבודה( ,טיפול עד המסירה ,גיזום במהלך
האחריות והתחזוקה ,שמירה על יקיון מעשבייה רעה בכל שטחי השתילה ,סילוק פסולת חפירה לאתר מורשה לסילוק
פסולת ,שתילת מילואים במידה והצמחיה לא קלטה או גבה או מכל סיבה אחרת.
מדידה :יח'
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נטיעת עצים
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.650אספקה ושתילת עץ מסוג כלשהו )מלבד דקלים( בגודל  ,7גובה :לפחות  170ס"מ ,קוטר גוש:
לפחות  35ס"מ ,קוטר גזע :לפחות " ,1מיכל  25ליטר
 2.4.660אספקה ושתילת עץ מסוג כלשהו )מלבד דקלים( בגודל  ,8גובה :לפחות  300ס"מ ,קוטר גוש:
לפחות  45ס"מ ,קוטר גזע :לפחות " ,2מיכל  60ליטר
תאור ותכולת המחיר:
הקבלן יספק צמחים לפי הגודל המצוין בתכיות ו/או עפ"י דרישת המפקח ,אין לקבלן רשות לשות את גודל הצמחים
על דעתו ,כל שיוי בגודל הצמחים דורש אישור המפקח.
על הקבלן להגיש למפקח לאישור את גודל הצמח ולקבל את אישורו בכתב ,אישור הצמח יעשה או במשתלה או ע"י
אספקת דוגמאות לשטח,בכל מקרה עפ"י קביעת המפקח .גודל הצמח יקבע לפי הפרמטרים המפורטים בטבלת התקים,
במפרט זה ופרוט בחוברת סטדרטים ותקים של שה"מ משרד החקלאות .במקרה של סתירה בין המסמכים ,מפרט זה
הוא הקובע.
סדר בדיקת הגודל ואיכות הצמח יבוצע לפי הפרוט והסדר הבא:
 (1גודל המיכל
 (2הקשחה
 (3פח המצע ביחס למיכל
 (4פח ומצב בית השורשים ביחס למיכל ובכלל
 (5יקיון בריאות ופגמים בעלווה ובבית השורשים
 (6פח העלווה ביחס לגודל המיכל
 (7גיזום ועיצוב
 (8מספר הבדים
 (9מרחק בין הבדים
הדרישות מפורטות הן בחוברת סטדרטים לשתילי גות ווי והן במסמכי המכרז
במידה והצמחים ישתלו ללא אישור המפקח ,למפקח זכות לדרוש החלפתם )ע"ח הקבלן וללא תוספת תשלום( או לקבוע
את גודלם לתשלום כראות עייו וזאת ללא כל אפשרות לערעור מצד הקבלן.
הוצאת השתילים מן המכלים תעשה תוך הקפדה על שמירת שלמות גוש השורשים .שורשים בודדים החורגים מן הגוש
ייגזמו במזמרה חדה .לאחר מכן תיבדק תקיות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו בזהירות .השתיל יוח בבור
הגדול מפחו תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל .לאחר מכן תיתן השקיה לרוויה באופן שצוואר השורש יהיה מעל
פי הקרקע .במקרה של טיעה ללא מערכת השקיה קבועה ,יש להכין גומות בקוטר הכפול מגודל הבור ,בהתאם לתכיות
ו/או בהתאם להחיית המפקח והמפרט .בטיעה במדרון תהיה הגומה במעלה המדרון ,דהייו ,מעל השתיל.
במקרה של טיעת עצים חשופים מעלים ,עפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה
של "לובן" בריכוז מיימאלי  ,40%להגה מפי קריה.
הצמחים ישתלו תוך  24שעות ממועד הבאתם לשטח ,על הקבלן לוודא שיש לו את כוח האדם הדרוש המספיק לביצוע
העבודה ,תוך הזמן הדרוש.
יש להציב את הצמח כך שצידו הטוב ביותר יראה.
כאשר מערכת השורשים סבוכה יש לבצע גיזום כדי לאפשר לצמח להתפתח כראוי מבלי לפגוע בגוש השורשים .עם זאת,
במידה ועל פי החלטת המפקח הגיזום עלול לפגוע באיכות השתיל ,על הקבלן להחליפו.
על הקבלן למלא את בורות השתילה באדמת גן מאושרת .במקרה ויעשה שימוש באדמה מקומית יש לעבד את הקרקע,
לסלק שאריות אבים ופסולת ,לערבבה בקומפוסט ולכסות את הבורות.
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בשום פים ואופן אין להדק את האדמה בברות השתילה בעזרת כלים כבדים או בשום צורה מלבד הידוק בכפות הידיים.
במידת הצורך יבצע הקבלן ,לפי הוראת המפקח ,גיזום לעצים.
תמיכה ועיגון :יש להסיר את עמודי הבמבוק )במידה ויש כאלה( ולספק לעץ סמוכות בגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ.
הסמוכה תהייה מחוטאת לכל אורכה ,שלמה וללא סימי ריקבון או חדירת מזיקים.
מייד לאחר השתילה יש להשקות את העצים עד עומק בית השורשים )גם במידה וקיימת מערכת השקיה(.
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :את כל המפורט מעלה לרבות :אספקת העץ ,הכת בורות השתילה ,קומפוסט בבור השתילה ,טיעה ,הצבה
ותמיכת העץ בסמוכות לפי פרט ,השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית למקבל העבודה( ,טיפול עד המסירה ,גיזום
במהלך האחריות והתחזוקה ,שמירה על יקיון מעשבייה רעה בכל שטחי השתילה ,סילוק פסולת חפירה לאתר מורשה
לסילוק פסולת ,שתילת מילואים במידה והעצים לא קלטו או גבו או מכל סיבה אחרת.
מדידה :יח' )עץ(

נטיעת עצים בוגרים
כולל את הסעיפים במחירון:
 2.4.670אספקה ונטיעת עץ זית בוגר מן האדמה ,קוטר גזע  35-20ס"מ
כללי
פרק זה יש לקרוא ביחד עם פרק  41במפרט הכללי.
איתור העצים ובחירתם הם באחריות הקבלן .אישור סופי לעצים הבחרים ייתן ע"י המפקח.
הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים ,כולל תשלום אגרות עפ"י החוק מהרשויות המוסמכות ,לביטוח עקב פגיעה
כתוצאה מההעברה וזק לצד שלישי ולקבלת אישור המפקח .טרם התחלת העבודות להעתקת העצים ,לרבות הוצאה מן
הקרקע ,הובלה וטיעה ,הקבלן ידאג להכת דרך גישה פויה ממכשולים ממקום ההוצאה .בכל מקרה של העתקת עצים
גדולים מהוף או מגים קיימים ,יש לקבל לכך אישור בכתב מהרשויות המוסמכות ובכלל זה הרשות המקומית ,רשות
שמורות הטבע והגים הלאומיים ,קק"ל.
הכה לטיעה
הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לפי הוצאת העצים מהקרקע ובמקור האספקה .עצי הזית יהיו לפחות בעלי גזע מרכזי
זקוף ולפחות  3עפים ראשיים )פיצולים(.
עצי הזית יהיו קיים ממחלות ומזיקים.
גובה עצי הזית יהיה לפחות  1.2מ' עד הפיצול הראשי.
על הקבלן להציג למפקח היתר להוצאת הזית מאתר הגידול שלו וזאת לפי הוצאתו מהאדמה.
באחריות הקבלן לתאם עם המפקח את יום הטיעה כדי לאפשר וכחותו בשטח בעת הטיעה.
עצי זית יוצבו זקופים ואכיים לחלוטין בבורות ,אלא אם דרש אחרת במפורש ע"י המתכן.
בסיום העבודה יקה הקבלן את האתר ויסלק את הפסולת מן האתר ,לרבות פסולת החפירה/חציבה ,שתפוה לאתר
מורשה לסילוק פסולת.
עבודות ההכה לטיעת עצי הזית יבוצעו לפי השלבים הבאים:
א .עצי הזית ייגזמו ע"י גוזם מוסמך להקטת פח הוף בשיעור שלא יעלה על  30%מפח העץ לפי הגיזום ,הגזע
והעפים יצבעו בלובן.
ב.

חפירה סביב מערכת השורשים והוצאת העץ עם גוש השורשים ואדמה בקוטר  1מ' ובפח שלא יקטן מ 0.5 -מ"ק
לעץ הזית.
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ריסוס גוש השורשים ועפי הזית לפי קשירתם בחומר פוגיצידי כגון "בלט" או שו"ע ,במיון לפי הוראות היצרן.
ג.

העברה :בזמן ההעברה יש להגן על קליפת הגזע בפי פגיעות מכאיות .כמו כן יש להרטיב את בית השורשים ולהגן
מפי התייבשות ע"י כיסוי בברזט או עטיפתו וקשירתו בבד יוטה למיעת התפוררות הגוש.

ד.

יש להימע מהעברה במזג אוויר חם .העתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות הלילה .יש להקפיד
בזמן ההובלה על הגה מקריה ומרוח.

ה .עצי זית יוצאו מהקרקע בעזרת מוף ולאחר מכן יוחו ויקשרו על משאית גרר טולת דפות.
ו.

במשך כל תהליך העבודה יקוט הקבלן הקפדה יתרה באמצעי הביטחון למיעת פגיעה כלשהי בחלקי העץ ,לרבות
ריפוד מקומות הקשירה וההפה בגזע הזית .עצים שגזעם סדק בזמן ההעתקה לא יתקבלו.

ז.

בור הטיעה יוכן לפחות  24שעות לפי הבאת העצים .על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגודל הבור ,כמו כן יש
להכין מבעוד מועד אדמת גן למילוי הבור לאחר הטיעה .הקבלן יקוט כל האמצעים לכיסוי הבור והגה מפי
פילה לתוכו ופגיעה כלשהי בעוברי אורח .החומר החפור/החצוב יסולק מהאתר לאתר מורשה לסילוק פסולת.

טיעה:
א .בכל מקרה בתחתית בור הטיעה תפוזר שכבת אדמת גן מאושרת בעובי  30ס"מ לפחות .אין לטעת ע"ג חומר
מילוי/סלע/או קרקע טבעית .למפקח זכות לדרוש במחיר הטיעה אספקה של חול "מתוק"/חמרה חולית בעובי
שכבה של  30ס"מ.
ב.

יש להוסיף כ 120 -ליטר דשן אורגי מסוג קומפוסט מטיב מאושר ,הדשן יוח בתחתית הבור ללא מגע עם שורשי
הזית )יכוסה בשכבת אדמת גן בעובי  20ס"מ לפחות(.

ג.

הזיתים ייטעו על פי כללי הטיעה בגוש ,ובוסף יבוצעו הפעולות הבאות :השתילה תעשה "ברטוב" ע"י מילוי בור
השתילה בכ 2/3 -מים ובוסף החדרת ציור חלול לבור דרכו יוזרמו מים לעומק בית השורשים .לאחר הטיעה
הציור יושאר בבור וישמש כשם לאוורור.

ד.

הזית יוח בבור המלא מים ולאחר מכן יש להוסיף את אדמת הגן שהוכה מראש כאמור .יש להקפיד על יישור הגזע
וייצובו בעת הטיעה ולוודא יישור וסף בתוך  3-2ימים לאחריה ,כדרש.

ה .יומיים-שלושה לאחר הטיעה ,לאחר שקיעת הקרקע בבור ,יש להוסיף אדמה גית עד למפלס הקרקע
המתוכן/רצוי .לאחר הטיעה יש ליצור גומה גדולה ולתת השקיה גדושה על מת לשמור באופן קבוע על רטיבות
בור הטיעה.

קליטה ואחריות:
תקופת האחריות לקליטה תהיה שה אחת ) 12חודשים קלדאריים( מיום הטיעה.
כל עץ שלא קלט יורחק מהשטח ע"י הקבלן וייטע במקומו זית אחר.
בכל תקופת האחריות יש לדאוג להשקיה ולשמירה על לחות מתמדת של בית השורשים.
התחזוקה והטיפול יכללו:
א .השקיה במועדים קבועים ובכל כמות דרשת בהתאם לתכית ההשקיה השתית שתימסר לקבלן.
ב .דישון אורגי ו/או דישון כימי במועדים קבועים בהתאם למצע הגידול ובהתאם להחיות המפקח ,החומרים
והעבודה ע"ח הקבלן.
ג .טיפול מוע/גד מזיקים ומחלות וכל הדרש לשמירת בריאותו של הזית ,החומרים והעבודה ע"ח הקבלן.
תאור ותכולת המחיר:
מחיר כולל את כול העבודות החומרים והאמצעים הדרושים לטיעה עץ הזית ,לרבות המפורט לעיל ,למעט :צרת
השקיה וטפטוף שימדדו בפרד.
מדידה :יח'
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אביזרים ,ציוד וחומרים לנטיעה
כללי:
פרק זה מפרט אביזרים ציוד וחומרי עזר לטיעה .למען הסר ספק ,התשלום עבור חלק מסעיפים אלו כלול במחירי
היחידה השוים.

סמוכות
כולל סעיפים במחירון:
 2.4.680אספקה והצבת סמוכת עץ עד גובה  2מ'
תאור ותכולת המחיר:
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי הצבת סמוכות כלולה במחירי היחידה בסעיפי הטיעות.
המחיר כולל :אספקה ,הובלה והתקה של הסמוכה ,חיטוי הסמוכה לכל אורכה בחומר מוע רקבוות מחלות ומזיקים
וקשירת הסמוכות.
גובה הסמוכה הרשומה היו הגובה מעל פי הקרקע ,לפיכך ,בכל סמוכה תהיה תוספת אורך של לפחות  25%בתוך
הקרקע.
מדידה :יח'

שרוולי קק"ל
 2.4.690אספקה והצבת שרוולי נטיעה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל אספקה והתקת שרוול טיעה לפי פרט קק"ל כולל כל החומרים והאמצעים הדרושים.
מדידה :יח'
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פרק  - 3עבודות רג'י
תת פרק  - 3.1עבודות רג'י – כוח אדם
כללי
עבודה ביומית )"רג'י"( תשולם רק עבור עבודות שאין לגביהן הגדרה ומחיר בסעיפי המחירון והן וספות על תאי החוזה
ורק עפ"י אישור מראש בכתב מציג הרכבת .הכל כמפורט בסעיף  00.20לפרק המוקדמות.
אישור לביצוע עבודות ביומית
העבודות יבוצעו אך ורק לפי הוראה מיוחדת של המפקח ,בכל שעות היממה .שעות העבודה יאושרו ע"י המפקח ביומן
העבודה.
יחסי עובד מעביד
מובהר בזאת כי לרכבת אין יחסי עובד מעביד עם עובדי הקבלן או שלוחיו ועליו לדאוג לכל התשלומים לעובד לרבות
תאים סוציאליים כקבוע בחוק.
חישוב שעות
מיין השעות יהיה בהתאם לדיווח שיפורט ביומן העבודה בחתימת ציג הרכבת.
תכולת המחיר
בכל סעיפי הרג'י על הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו :רווח קבלי ,הוצאות יהול אתר וחברה ,כל תשומות העבודה,
החומרים ,הציוד ,הכלים ,ההובלה וכל הוצאה אחרת.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 3.1.10שעת עבודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ומוטוריים
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
 3.1.20שעת עבודה של עובד כולל כלי עבודה ידניים ,אך ללא כלי עבודה מוטוריים
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
 3.1.30שעת עבודה של מנהל עבודה מוסמך
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמים ,חומרים וכו'.
מדידה :שעת עבודה
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 3.1.40שעת עבודה גוזם מומחה
תאור ותכולת המחיר:
הגוזם יעסוק בעבודות גיזום ככל שתידרשה ,בין אם מדובר בגיזום באמצעות טיפוס ו/או באמצעות כלי הרמה כגון
מוף עם סל ,טרקטור אפרון וכד' .התשלום בעבור כלי ההרמה ייתן בפרד בהתאם לסעיף הרלווטי במחירון.
על הגוזם להיות בעל תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה אשר עבר הכשרה כדרש בתקות הבטיחות
לעבודה בגובה )התש"ז  (2007והיו בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד התמ"ת כגוזם שלב א' ,ב' או ג' – עפ"י הצורך.
מדידה :שעת עבודה
 3.1.50יום עבודה צוות מדידה )מודד מוסמך  +שני עוזרים(
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה.
מדידה :יום עבודה
 3.1.60שרותי שמירה בשעות היום משעה  06:00עד שעה  ,20:00לפי הוראת הרכבת באתרים שתקבע
 3.1.70כנ"ל )כמו בסעיף  (3.1.60אך בשעות הלילה משעה  20:00עד שעה  ,06:00לפי הוראת הרכבת
באתרים שתקבע
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה.
מדידה :שעת עבודה
 3.1.80קבוצת אבטחה הכוללת  3עובדים בשעות היום ו/או הלילה לסגירת נתיבי נסיעה בכבישים וסידור
אביזרי בטיחות מכל הסוגים ,כולל שכירתם בכמות הנכנסת לטנדר עם עגלת חץ תקנית ,ביחידות
קומפלט ליום עבודה ) 8שעות(
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל :שכר עבודה ,מיסים סוציאליים )כחוק( ,בטוח לאומי ,הובלת העובד וכלי העבודה למקום העבודה וחזרה,
השימוש בכלי העבודה ,לרבות :דלקים ,שמים ,חומרים וכו'.
כמו כן ,המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בסגירת תיבי תועה לפי תכית בטיחות מאושרת ,זאת ללא כל תשלום
למשטרת ישראל.
התשלום היו לפרק זמן של עד  8שעות עבודה )מעבר לשעות אלו ישולם עפ"י כל שעה בפרד באופן יחסי(.
מדידה :קומפלט

 - 144רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

פרק  - 3עבודות רג'י
תת פרק  - 3.2עבודות רג'י – רכבים ,כלים וציוד
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 3.2.10יום עבודה של גנראטור ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הגראטור לרבות :מפעיל ,הובלה ,דלקים ,שמים ,כבל חשמלי ,ציוד
לווה וכו'.
המחיר הוא לכל סוגי הגראטורים המספקים  220/2500ואט/וולט.
מדידה :יום עבודה של גראטור כולל מפעיל
 3.2.20שעת עבודת פטיש חשמלי "קונגו" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת פטיש האוויר לרבות :מפעיל ,הובלה ,כבל חשמלי ,התחברות למקור
מתח קיים או זמי )גראטור( ,ציוד לווה )כמו אזמלים פטישים וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה פטיש חשמלי "קוגו" כולל מפעיל
 3.2.30יום עבודה משאבת מים טבולה ניידת לשאיבות פתוחות ,בהספק של  100מ"ק/שעה ,כולל
התארגנות והתקנה ) 1י"ע =  24שו"ע( ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת משאבת מים טבולה יידת ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,כבל חשמלי,
התחברות למקור מתח קיים או זמי )גראטור( ,ציוד לווה )כמו אזמלים פטישים וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :יום עבודה כולל מפעיל )י"ע = 24שעות(
 3.2.40כנ"ל )כמו בסעיף  (3.2.30אך בהספק  200מ"ק/שעה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת משאבת מים טבולה יידת ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,כבל חשמלי,
התחברות למקור מתח קיים או זמי )גראטור( ,ציוד לווה )כמו אזמלים פטישים וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :יום עבודה כולל מפעיל )י"ע = 24שעות(
 3.2.50שעת עבודת מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף  20-60ס"מ כדוגמת דגם  J.C.Bאו שו"ע,
כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפרון לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה )כמו כף קדמית ,פטיש,
כף חפירה וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מחפרון אופי כולל מפעיל
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 3.2.60שעת עבודת יעה אופני )"שופל גלגלים"( דוגמת דגם  950או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת יעה אופי ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה )כמו כף פתחת ,רוטר
הידראולי וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה יעה אופי כולל מפעיל
 3.2.70שעת עבודת מחפר הידראולי זחלי )"באגר"( ,כדוגמת דגם "קטרפילר"  315/325/330או שו"ע
כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפר לרבות :מפעיל ,ציוד לווה )כמו כף פתחת ,פטיש שבירה,
פטיש חציבה וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת הבאגר לאתר העבודה וממו ,בתאי שהבאגר יועסק במקום האתר
חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק הבאגר פחות מחמישה ימים רצופים ,תישא הרכבת
בעלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :שעת עבודה מחפר הידראולי זחלי כולל מפעיל
 3.2.80כנ"ל )כמו בסעיף  (3.2.70אך עם זרוע באורך של לפחות  17מטר וכף ברוחב  1.8מטר לפחות
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המחפר לרבות :מפעיל ,ציוד לווה )כמו כף פתחת ,פטיש שבירה,
פטיש חציבה וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת הבאגר לאתר העבודה וממו ,בתאי שהבאגר יועסק במקום האתר
חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק הבאגר פחות מחמישה ימים רצופים ,תישא הרכבת
בעלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :שעת עבודה מחפר הידראולי זחלי כולל מפעיל
 3.2.90שעת עבודה מפלסת דגם  G12או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המפלסת לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת המפלסת לאתר העבודה וממו ,בתאי שהמפלסת תועסק במקום
האתר שלושה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ותועסק המפלסת פחות משלושה ימים רצופים ,תשולם
לקבלן בפרד עלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :שעת עבודה מפלסת כולל מפעיל
 3.2.100יום עבודה מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי פלדה מינימום  2טון דגם  BOMAG-120או שו"ע ,כולל
מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת המפלסת לאתר העבודה וממו ,בתאי שהמפלסת תועסק במקום
האתר שלושה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ותועסק המפלסת פחות משלושה ימים רצופים ,תשולם
לקבלן בפרד עלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :יום עבודה מכבש רוטט טדס כולל מפעיל
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 3.2.110יום עבודה מכבש רוטט ממונע  10-12טון דגם  BOMAG 213או שו"ע ,כולל מפעיל,
הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת המכבש לאתר העבודה וממו ,בתאי שהמכבש יועסק במקום האתר
חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק המכבש פחות מחמישה ימים רצופים ,תישא הרכבת
בעלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :יום עבודה מכבש רוטט ממוע כולל מפעיל
 3.2.120מכבש רוטט ממונע מעל  17טון דגם  BOMAG 217או שו"ע ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת המכבש לאתר העבודה וממו ,בתאי שהמכבש יועסק במקום האתר
חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק המכבש פחות מחמישה ימים רצופים ,תישא הרכבת
בעלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :יום עבודה מכבש רוטט ממוע כולל מפעיל
 3.2.130יום עבודה מכבש רוטט )ג'בקה( ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המכבש לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מודגש בזאת כי מחיר היחידה יכלול את הובלת המכבש לאתר העבודה וממו ,בתאי שהמכבש יועסק במקום האתר
חמישה ימים רצופים לפחות .למען הסר ספק ,במידה ויועסק המכבש פחות מחמישה ימים רצופים ,תישא הרכבת
בעלות ההובלה כקוב בסעיף המתאים מחירון )ספח  B2לחוזה(.
מדידה :יום עבודה מכבש רוטט )ג'בקה( כולל מפעיל
 3.2.140מוביל להובלת ציוד כבד )במשקל מעל  12טון( לכל מרחק
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את הובלת הציוד לאתר העבודה וממו )הלוך וחזור( וכן את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוביל
לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
למען הסר ספק ,מחיר היחידה היו ללא תלות במרחק ההובלה )הייו ,לכל מרחק(.
במידה ויידרש לעמוד המוביל בכוות באתר ,המחיר שישולם יהיה כעלות הובלה חד-פעמית ויספר כך אחת ל12 -
שעות ,בין אם דרש להוביל ובין אם לא.
מדידה :קומפלט
 3.2.150שעת עבודת משאית רכינה  18מ"ק עם ארגז מתהפך ,לרבות העמסת הפסולת ופינוייה לאתר
מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמים ,הובלת החומרים לאתר
מורשה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמה /שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל
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 3.2.160כנ"ל )כמו בסעיף  (3.2.150אך כולל מנוף חובק לאיסוף גזם ,לרבות העמסת הגזם ופינויו לאתר
מורשה לסילוק פסולת ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,דלקים ,שמים ,הובלת ופיוי הגזם לאתר
מורשה לסילוק פסולת וכן תשלום היטל הטמה/שפיכה באתר מורשה לסילוק פסולת ,עובדים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל
 3.2.170שעת עבודה טרקטור עם סל אפרון לגובה  6-9מטר ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת האפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה טרקטור עם סל אפרון כולל מפעיל
 3.2.180שעת עבודה מנוף עם סל לאנשים בגובה עד  15מ' ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוף ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מוף סל עד  15מ' כולל מפעיל
 3.2.190שעת עבודה מנוף עם סל לאנשים בגובה מעל  15מ' ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוף ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מוף סל מעל  15מ' כולל מפעיל
 3.2.200שעת עבודת משאית עם מנוף ,אורך זרוע  14מ' ,כושר הרמה  1.2טון ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית מוף כולל מפעיל
 3.2.210שעת עבודה משאית עם מנוף  60טון ,אורך זרוע  6מ' ,כושר הרמה  8.6טון כולל מפעיל וציוד נלווה,
ו/או זרוע  10מ' כושר הרמה  4טון
ו/או זרוע  14מ' כושר הרמה  3.3טון ,כולל מפעיל
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאית לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית מוף כולל מפעיל
 3.2.220שעת עבודת מנוף הידראולי  80טון ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוף לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מוף הידראולי  80טון כולל מפעיל
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 3.2.230שעת עבודת מנוף הידראולי  120טון ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוף לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מוף הידראולי  120טון כולל מפעיל
 3.2.240שעת עבודת מנוף הידראולי  180טון ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המוף לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מוף הידראולי  180טון כולל מפעיל
 3.2.250שעת עבודת מיכלית  15-18מ"ק להשקיית עזר ,כולל מנוע עצמי להגברת לחץ ,כולל מפעיל  +עוזר
אחד לפחות וציוד נלווה .לא כולל עלות המים
תאור ותכולת המחיר:
על הקבלן להשתמש במכלית בפח של  15-18מ"ק לפחות .צוות עבודה יכלול הג  1 +עוזר לפחות .ההשקיה תבוצע
כמפורט:
השקיה ידית תבוצע רק באישור המפקח ,או אם דרשה במפרט המיוחד לפרויקט .הקבלן יודיע מראש ויתאם עם
הפיקוח את מועד ההשקיה במכלית.
על הקבלן לדאוג לפתיחת גומות מסביב לכל הצמחים בשטח המיועד להשקיה ולחדשן מעת לעת עפ"י החיות המפקח.
ההשקיה תבוצע במים שפירים או במים אחרים המאושרים להשקיה בגיון .כל צמח יקבל מת השקיה בהתאם לגודלו,
עד להגעת הקרקע סביבו למצב רוויה .על ההשקיה להתבצע בזהירות ולא בלחץ גבוה על מת למוע סחף קרקע וחשיפת
שורשי צמחים.
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל זק שייגרם לצמחים ו/או למדרוות עקב השקיה לא זהירה.
באחריות הרכבת לספק לקבלן מקור למילוי מים ,כך שהקבלן לא יישא בעלויות המים.
ההשקיה תעשה בכל שטח בטיפול הרכבת ללא קשר למקומו ,גודלו ואפיוו הטופוגרפי.
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיכלית ,לרבות :מפעיל  +עוזר ,ציוד לווה )כמו ציור וכו'( ,דלקים,
שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה משאית כולל מפעיל  +עוזר
 3.2.260שעת עבודה ביובית ,בנפח  15מ"ק לפחות ,בעלת לחץ שאיבה גבוה לפתיחת מעבירי מים סתומים
וכד' ,כולל צנרת באורך עד  200מ' לפחות ,כולל מפעיל  +עוזר אחד לפחות וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הביובית ,לרבות :מפעיל  +עוזר אחד ,ציוד לווה )כגון צרת באורך
 200מ' לפחות וכד'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה ביובית כולל מפעיל  +עוזר
 3.2.270משאבת בטון עם זרוע עד  30מ' ליציקה עד  10מ"ק בטון ראשונים ,כולל מפעיל וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המשאבה ,לרבות :מפעיל ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
עבור יציקה של כל  1מ"ק בטון וספים ,תיתן תוספת תשלום לפי סעיף .3.2.280
מדידה :קומפלט
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 3.2.280תוספת לסעיף  3.2.270בגין יציקה של כל  1מ''ק בטון נוספים מעל  10מ''ק בטון ראשונים
תאור ותכולת המחיר:
תוספת מחיר לעבודת משאבת בטון עם זרוע עד  30מ' ליציקה של כל  1מ''ק בטון וספים מעל  10מ''ק בטון ראשוים.
מדידה :מ"ק
 3.2.290שעת עבודת מיני מחפרון אופני עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון/מקדח קרקע ,כדוגמת דגם
"בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיי מחפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה )כמו כף קדמית,
פטיש ,כף חפירה וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מיי מחפרון אופי "בובקט" כולל מפעיל
 3.2.300שעת עבודת מיני מחפרון זחלי עם כף ,פטיש שבירה ,מחפרון /מקדח קרקע ,כדוגמת דגם
"בובקט" ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת המיי מחפרון ,לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה )כמו כף קדמית,
פטיש ,כף חפירה וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה מיי מחפרון זחלי "בובקט" כולל מפעיל
 3.2.310שעת עבודת טרקטור חקלאי עם כלים ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הטרקטור לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה )מחרשה ,דיסקוס,
שרשראות וכו'( ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :שעת עבודה טרקטור חקלאי כולל מפעיל
 3.2.320יום עבודה מרסקת גזם ,כולל מפעיל ,הובלה וציוד נלווה
תאור ותכולת המחיר:
ריסוק ערמות גזם ע"י מרסקת גזם גררת/רתומה לטרקטור ,בעלת כושר ריסוק עפים שקוטרם עולה על " ,4בעלת
הספק בפח של לפחות  200מ"ק גזם ליום עבודה.
החומר המרוסק ישמש לחיפוי בשטח עליו יורה המפקח.
יום העבודה כולל את פיזור החומר המרוסק כחיפוי ,בכל שטח עליו יורה המפקח )אף אם הדבר מצריך הובלה(.
במידה ויורה המפקח לפות את הרסק לאתר מורשה לסילוק פסולת ,הפיוי ישולם בפרד עפ"י סעיפי המחירון.
המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בהפעלת הטרקטור לרבות :מפעיל ,הובלה ,ציוד לווה ,דלקים ,שמים וכו'.
מדידה :יום עבודה מרסקת כולל מפעיל
 3.2.330מגדל תאורת זמנית למקרים מיוחדים ,עפ"י הנחיית המפקח
תאור ותכולת המחיר:
הסעיף יופעל בהתאם להוראת המפקח ובכל מקום עליו יורה המפקח.
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מחיר הצבת התאורה הזמית כולל את כל המרכיבים הכרוכים באספקת תאורה טובה ומספקת לצורך עבודה בתאי
חושך ו/או תאי תאורה ירודים ,לרבות :כמות עובדים מספקת על מת להציב ולהפעיל את הציוד ,גראטור ,ציוד
תאורה הכולל לפחות שלושה פרוג'קטורים ,הובלה וציוד לווה כדרש.
מדידה לתשלום:
הסעיף יימדד ביחידת קומפלט ל 12-שעות לכל היותר ,מרגע הפעלת התאורה .מעבר לכך ישולם לקבל עפ"י החלק היחסי
של שעות העבודה.
מדידה :קומפלט

פרק  - 3עבודות רג'י
תת פרק  - 3.3עבודות בהקצב
כללי
עבודות אלו ישולמו לקבלן לאחר אישור הרכבת לביצוען ,בתוספת תקורה בשיעור  6%כגד הצגת חשבוית/קבלה על
ביצוע העבודות בפועל.
להלן פרוט הסעיפים בתת פרק זה ,כפי שמופיעים במחירון:
 3.3.10הקצב עבור תשלום כלשהו כנגד הצגת חשבונית בפועל ,בהתאם לחלק היחסי
תאור ותכולת המחיר:
התשלום עבור מקרים כגון :פיקוח רשות העתיקות ,פיקוח משטרה )שוטרים/יידת משטרה( ,תשלום אגרה לק"ל עבור
היתר לכריתת/העתקת עץ וכד' ,יעשה ע"י וע"ח הקבלן.
מדידה:
היחידה המופיעה לסעיף זה במחירון היה קומפלט .הקבלן יהיה זכאי להחזר כספי בתוספת תקורה בשיעור  6%כגד
הצגת חשבוית/קבלה בפועל .החישוב לגובה ההחזר ייקבע בהתאם לחלקו היחסי מהקומפלט.
 3.3.20תוספת לעבודה במסגרת קריאת חרום .עבודה ,ציוד וכ"א ימדדו בנפרד
תאור ותכולת המחיר:
אישור לביצוע עבודות חרום ואבטחה:
העבודות יבוצעו אך ורק לפי הוראה מיוחדת של הרכבת/המפקח ,בכל שעות היממה ולאחר חתימתו של המפקח ביומן
העבודה.
מודגש בזאת כי קריאת חרום תחשב במקרה שהעבודה איה דרשת בשל ליקוי בעבודת הקבלן.
כמו כן ,קריאת חרום תחשב במקרה שהצוות יגיע לטיפול בקריאה מחוץ לשעות העבודה השגרתיות.
מודגש בזאת ,כי במידה ובטווח של עד  15ק"מ מהמקום אליו הוזעק צוות החרום ,תתרחש קריאת חרום וספת
)במסגרת פרק הזמן שהוגדר ע"י המפקח לטיפול בקריאה הראשוה( ,טיפול צוות החרום בקריאה הוספת ,יהיה כלול
במחיר התוספת )ייחשב כקריאה אחת( ולא תשולם בגין כך עוד תוספת כלשהי.
לצורך קבלת התוספת ה"ל ,על הקבלן להעמיד הצוות הכולל לפחות :ראש צוות 2 ,עובדים )בוסף למהל העבודה(,
רכב ,ציוד גיזום ,סולמות ,אמצעי תאורה ,גראטור וכל הציוד והחומרים הדרושים לשם ביצוע העבודה .על צוות החרום
להתייצב ולטפל במפגע תוך  3שעות.
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התמורה בעבור קריאת חרום תיתן לקבלן כתוספת בעבור סעיפי העבודה ,הציוד וכוח האדם הדרש ,אשר ימדדו
בפרד.
מדידה :קומפלט
 3.3.30תוספת עבור עבודה בתנאי מבצע .עבודה ,ציוד וכ"א ימדדו בנפרד
א .עבודה במבצע ,פירושה עבודה המבוצעת בפרק זמן מוגדר שבו הרכבת משביתה את תועת הרכבות )וכן כל עבודה
אחרת ,אשר יידרש הקבלן ע"י המפקח לבצעה בתאי מבצע( ויש לבצעה בפרק הזמן או חלקו ,שהוגדר כמבצע ע"י
הרכבת )בלילות ,סופי שבוע ,חגים או בפרקי זמן קצרים ומוגדרים מראש ,בהם תהיה רכבת ישראל מוכה להשבית
את תועת הרכבות כדי לאפשר את ביצוע העבודה( .ביתר חלקי העבודה ,יעבוד הקבלן בתאים רגילים ועפ"י
הקטעים שיועמדו לרשותו ע"י הרכבת בהתאם לאפשרויות התפעול שלה ,וכן בהתאם לצוותי העבודה שהוגדרו
במכרז/חוזה זה.
ב .הרכבת בלבד היא זו שתקבע אילו קטעי מסילה ואילו עבודות יבוצעו בתאי מבצע ואילו בתאי עבודה רגילים.
העבודה בתאי מבצע תעשה באופן רצוף תוך השקעת מאמץ מרבי ותשתרע על מלוא פרק הזמן שהוקצב לקבלן
במסגרת המבצע ,תוך ריכוז כוח אדם ואמצעים ,בכמויות ובאיכות אשר יבטיחו ביצוע מהיר וביעילות המרבית,
ומבלי לגרוע מהטיב הדרש .על הקבלן להביא בחשבון כי יידרש לעבוד במשמרות מתוגברות באותן עבודות
שיידרשו להתבצע בתאי "מבצע" ,ועליו להיערך לכך בציוד ,כוח אדם ויהול העבודה ,חומרים וכל הדרש
בהתאם לקביעת ודרישת הרכבת.
מודגש בזאת ,למען הסר ספק כי עבודה בסופי שבוע אשר מבוצעת באופן שגרתי לצרכי תחזוקה שוטפת איה
מוגדרת כמבצע.
ג .בשעה שקבעה כשעת תחילת המבצע ,יימסר השטח לקבלן ע"י עובדי הרכבת ועל הקבלן למסור את השטח בחזרה
לרכבת בשעה שקבעה לכך עפ"י הגדרת לו"ז המבצע .הקבלן חייב לעמוד בלוח הזמים שהוקצב לו לביצוע המבצע.
בעת שיידרש ,על הקבלן יהא לתאם עם המפקח ועם אגף מסילה וסביבה ברכבת את מקום החת המסילה
המפורקת כדי שלא תפריע לעבודתו.
ד .הקבלן ימציא לאישור המפקח לוח זמים אשר יפרט את סדר פעולותיו ומשכי הזמן המוקצבים לפעולות אלה,
בפירוט של עד חצי שעה .כמו כן ,ימציא הקבלן לאישור המפקח רשימת החומרים ,הציוד והאשים שיימצאו באתר
בעת ביצוע העבודה.
ה .כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יימצאו באתר לפי ביצוע המבצע בכמות מספקת ,או לחילופין ,הקבלן
יבטיח ,להחת דעתו של המפקח ,אספקת חומרים רצופה ומהירה בעת ביצוע העבודה.
ו .הציוד שיהיה באתר יכלול כלי רזרבי מכל סוג .כמו כן ,ימציא הקבלן מערכת תאורת לילה )אם המבצע מתקיים
בלילה( לשביעות רצון המפקח ,אשר תכלול גראטור וזרקורים בכמות מספקת כדי ליצור תאי אור יום לאורך כל
קטע העבודה .מערכת התאורה תשמש גם את עובדי הרכבת בעת פירוק המסילה והרכבתה )במידה ויידרש(.
ז .לפי דרישת הרכבת ,ובהתאם לצורך ,מודד/ים מטעם הקבלן יימצאו בשטח בכל משך ביצוע העבודה.
ח .כמו כן:
 (1כל חומר שייחפר ,לרבות :חצץ ,מצעים וכו' ,ייערם סמוך לאתר העבודה ויסולק לאתר מורשה לסילוק פסולת
בתום  24שעות לכל המאוחר ,ממועד סיום המבצע .תשלום אגרת אתר פיוי הפסולת יהיה ע"ח הקבלן.
 (2על הקבלן לקחת בחשבון כי עבור "הובלה כפולה" ) ,(double handlingלא ישולם בפרד.
 (3החפירה ליד מתקים מכל סוג תעשה בזהירות ובעבודת ידיים לפי הצורך.
 (4אין להרשות מעבר כלים מכאיים ומכבשים כבדים מעל ובקרבת מתקים תת-קרקעיים לצורך ביצוע הידוק
מעליהם ו/או בקרבתם.
 (5עבור כל שעת איחור מהלו"ז המתוכן אשר אושר מראש ע"י המפקח ,במסירת השטח ע"י הקבלן לרכבת ,ישלם
הקבלן פיצוי על זקי הרכבת בהתאם לאמור בחוזה.
ט .משך זמן המבצע יקבע ע"י הרכבת.
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י .הקבלן יתאם את העבודות עפ"י סעיף זה עם כל הגורמים והרשויות הוגעים בדבר ,כולל השגת רישיון לעבודה
בשבת עבור עובדי הקבלן.
יא .פיצויים מוסכמים בגין ביטול עבודות בתאי מבצע ע"י הרכבת:
 (1ביטול של מבצע ,שתוזמן ע"י רכבת ישראל ואמור לכלול השבתת מסילה ו/או תפיסת קטע מסילתי יכלול פיצוי
כספי עבור הקבלן ,בתאי שהביטול עשה עד לא יותר מ 24 -שעות מהמועד שתוזמן ע"י המפקח לתחילת
המבצע.
 (2הפיצוי שישולם יחושב לפי עלות שעתית של ציוד ו/או עובדים ,בחישוב כולל של  5שו"ע מתוך סעיפי פרק
עבודות רגי' שבספח ג' לחוזה זה.
 (3הציוד והעובדים בגים ישולם ,יהיו אלה אשר הוגדרו ואושרו מראש ע"י המפקח לצורכי המבצע בלבד.
 (4לא תהא לקבלן כל עילה לתביעה מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי הכספי המוגדר לעיל ו/או עילה לתביעה בושא
שיויים בלוחות הזמים.
 (5במקרה בו בוטל המבצע לא תשולם התוספת עבור עבודה בתאי מבצע.
תאור ותכולת המחיר:
התמורה בעבור עבודה בתאי מבצע תיתן לקבלן כתוספת בעבור סעיפי העבודה ,הציוד וכוח האדם הדרש ,אשר ימדדו
בפרד.
למען הסר ספק ,מודגש כי התוספת היה תשלום חד-פעמי קומפלט בעבור עבודה בתאי מבצע ,הכוללת את האמור
לעיל ובין היתר :התארגות ,העמדת כלי עבודה וציוד רזרביים ,הכת לוחות זמים ,פגישות ,ישיבות תאום וכו' ,כל זאת
ללא תלות במשכו של המבצע.
מודגש כי במידה והמבצע יבוטל ,לא תשולם תוספת זו.
מדידה :קומפלט
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ספח 1
למפרט הטכי המיוחד

סקר בטיחות עצים ברכבת ישראל

שאיו מצורף ,אך מהווה חלק בלתי פרד
ממכרז _______
** הסקר המלא יתן לעיון במשרדי הרכבת
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ספח  – 1דוגמא לסקר בטיחות עצים ברכבת ישראל  -מקטע קצר
מס"ד

מס'
המקטע

שם המקטע

שם
הקבלן /מספר פוליגון כמות עצים
מפקח

4

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

1

5

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

2

מס' עץ

מין העץ

גובה
העץ
)מ'(

 1,754.00קזוארינה 16.0

2431.1

אקליפטוס

6

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

3149

1

 2,431.00עץ נ וי/פר י 15.0

7

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

3149

1

 3,113.00עץ נ וי/פר י 15.0

9

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

1

 3,107.10שיח גדול 5.0

10

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

1

 2,553.00קזוארינה 17.0

11

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

1

איקליפטוס
14.0
3,114.00
המקור

12

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

1

איקליפטוס
2,886.00
המקור

13

1

עכו-נ הר יה

ראז /נדב

14

3.1

עכו-ח יפה

ראז /נדב

100

14

3.1

עכו-ח יפה

ראז /נדב

100

איקליפטוס
המקור

14

3.1

עכו-ח יפה

ראז /נדב

5

3713

איקליפטוס
3,713.10
המקור

עבר ניסיון
הר יגה ,עומד
בשצפ עיריית
עכו

209349.20

766485.74

התחדשויות
אקליפט וס

209140.90

766240.80

פוליגון עצ י נוי
ופר י בחצרות
פרטיות ,שור ה
ראשונ ה
במקרקעין
הרכבת ,חלק
מפוליגון מס '
3149
פוליגון עצ י נוי
ופר י בחצרות
פרטיות ,שור ה
ראשונ ה
במקרקעין
הרכבת ,חלק
מפוליגון מס '
3149
שיח גד ול
פולש לשטח
המסילה
עומד בגבול
מגרש מכונ יות
התחדשות של
עץ שנכרת
בעבר

20.5
התחדשויות
אקליפט וס ים
התחדשויות
אקליפט וס ים

 1,754.10אקליפטוס
איקליפטוס
3,713.20
המקור

הערות

15.0

Easting

Northing

מרחק עץ
הקטומטר
בודד
עץ
מהמסילה
מטר

סטטוס

28,292

כריתה

מזרח

2790028000

כריתה

מזרח

15.16

מיקום
מקרקעין
העץ ביחס
רכבת
למסילה

לא

טיפול
ב2016-

טיפול מקדים

כר יתה

היתר כריתה קק"ל

כריתת
התחדש ויות
ללא היתר

כר יתה ללא היתר

208913.35

765915.16

11.46

27,572

מעקב שנתי

מזרח

לא

גיזום לקו הגדר

לביצוע

208910.27

765912.75

13.00

27,568

מעקב שנתי

מזרח

לא

גיזום לקו הגדר

לביצוע

208496.60

765148.77

8.00

26,600

מעקב שנתי

מערב

כן

גיזום ענפים
מערביים

לביצוע

207890.17

760412.91

15.00

21,900

כריתה

מערב

כר יתה

היתר כריתה קק"ל

207986.63

759689.06

13.42

21,148

כריתה

מזרח

כן

208001.23

759513.80

19.05

20,978

מעקב שנתי

מערב

לא

209512.479

767398.497

209319.70

 5עצ י
אקליפט וס
לכריתה עם
208801.40
היתר  .כר יתת
זרעי אקליפטוס
ללא היתר

752874.70

754543.95

כריתה
4.50

1.50

14,000

כריתה

13,000

טיפול צ יבור י

15,80016,00

כריתה

מזרח

כן

כר יתה

היתר כריתה קק"ל

הקצר ה לגובה
 17מ '
כריתה ללא
היתר
כריתה ללא
היתר

לתאום מול הרש ות
המקומ ית אם יש
כר יתה ללא היתר
לביצוע

סקיר ה בתוך
שטח רפאל רפאל -הסדרת סקיר ה
לעצ ים
וט יפול בהתאם
לסקיר ה

מזרח

כן

כר יתה

היתר כריתה קק"ל
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ספח 2
למפרט הטכי המיוחד

חתך אופייי לרצועות התחזוקה

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/
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מכרז מס'21613 :

ספח  – 2חתך אופייי לרצועות התחזוקה
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ספח 3
למפרט הטכי המיוחד

דוגמא לתכית עבודה

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/
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ספח  – 3דוגמא לתכית עבודה
תכון

בוצע חלקית

בוצע

לא בוצע
דחה
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 - 160רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
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ספח 4
למפרט הטכי המיוחד

קרוית הריסוס  -מידע טכי כללי

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/
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ספח  – 4קרוית הריסוס  -מידע טכי כללי
תוים טכיים כלליים:
קיבולת מים 2 -מיכלים של  8,000ליטר כ''א .סה''כ  16,000ליטר.
קיבולת חומרי ריסוס 4 :מיכלים פרדים של  400ליטר כ''א .בכל מיכל יתן למלא חומר אחר.
מיכל ריסוס ידי  +ציור גלגלת )באורך של  50מ'( ואקדח ריסוס מחובר למשאבה פרדת בפח של  70ליטר.
גראטור KVA 9
אופן פעולת מערכת הריסוס:
מערכת הריסוס מבוקרת ע''י מחשב ראשי הממוקם במכולת הריסוס .הפיקוד על המחשב עשה משי תאי היהוג )קדמי
ואחורי( .בכל עבודת ריסוס יתן להפעיל את המערכות מתא יהוג אחד בלבד.
לכל מיכל ריסוס משאבה פרדת השלטת ע''י המחשב הראשי .
משאבת מים ראשית שלטת ע''י המחשב הראשי ומקבלת הזה ממכלי המים וממיכלי החומרים.
ערבוב החומרים והמים מבוצע ביציאה לראשי הריסוס.
תערובת החומרים והמים מותזת ע''י  4ראשי ריסוס המותקים בתחתית הקרוית ושלטים כל אחד בפרד ע''י המחשב
הראשי .ראשי הריסוס מותקים בחלק הקדמי והאחורי של הקרוית ועובדים בפרד.
לכל ראש ריסוס מספר דיזות פרדות המפזרות טיפות מים לרוחב המסילות ע"י ריטוט שוצר כתוצאה מפעולה
חשמלית.
עבודת קבלן הריסוס:
 .1טעית חומרי הריסוס ומים במיכלים.
 .2בדיקות מערכות וכיול מחשב ראשי.
 .3תפעול מערכת הריסוס במהלך סיעה מתאי היהוג.
 .4ביצוע טיפולים יומיים.
 .5מילוי יומן עבודה )ספח  5למפרט הטכי(.
 .6יקוי הקרוית בסוף כל משמרת.
**הערה :כל עבודות הקבלן המתייחסות להפעלת מערכת הריסוס שבקרוית ,תבוצע בהתאם להחיות המפורטות
בספח  6למפרט הטכי " -ערכת עזרי עבודה למפעיל מערכת ריסוס".
מהירות עבודה וספיקות:
 .1מהירות העבודה המקסימאלית היה  45קמ''ש ,הספק משאבה מקסימאלי למהירות זו  12ליטר לדום .אין לרסס
במהירות הגבוהה מ 45-קמ"ש כדי למוע לחצים מיותרים על המשאבות.
 .2מהירות העבודה המיימאלית היה  20קמ''ש ,הספק משאבה מקסימאלי למהירות זו הוא  24ליטר לדום.
 .3התוים כוים לריסוס ברוחב של  10מ' כאשר ארבעת ראשי הריסוס מופעלים במקביל.
 .4במקרים בהם עובדים ברוחב צר יותר יתן להגיע להספקים גבוהים יותר של ליטר\דום.
 .5כל אחד מארבעת ראשי הריסוס מכסה כ 2.5 -מטר רוחב.
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קביעת רוחב הריסוס:
לפי דרישות המפקח או האגרוום מטעמו ותאי השטח .הרוחב משתה בין  5ל 10-מ'.
ברירת המחדל:
מסילה בודדת  -רוחב  10מ' .
מסילה כפולה  -בכוון אחד רוחב  7.5מ' בכיוון שי רוחב  7.5מ') .יתן לביצוע ע"י פתיחה של שלושה ראשי ריסוס בלבד(.
במקומות בהם קיים שיקום ופי בצידי המסילות או דרוש ריסוס של רבד החצץ בלבד יבוצע ריסוס ברוחב  5מ' בלבד
) 2.5מ' מציר מסילה לכל צד( – מצב זה יבוצע באישור המפקח בלבד.
קביעת החומרים ,מיון ותרכובת הריסוס:
הקבלן יקבע את הרכב החומרים ומיום בהתאם לצרכי הריסוס בשטח ,ובלבד שהחומרים ו/או המיון בהם ישתמש
יהיו על פי כל דין ותקה של המשרד להגת הסביבה ומשרד החקלאות.
כישורי המפעיל:
 .1שליטה באגלית ברמה טובה קרוא וכתוב.
 .2יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.
 .3תעודת מפעיל מוסמך מטעם חברת " "GISMARלהפעלת מערכת הקרוית )ראה ספח .(7
 .4ידע טכי ויסיון מוכח בתפעול מערכות ריסוס.
והלי עבודה:
 .1באחריות הקבלן לוודא שהקרוית מצאת במקום המאפשר הטעה ופריקה של חומרים ומילוי מים.
 .2הגעה למשמרת ריסוס :מיימום  3שעות לפי יציאה.
 .3כוח אדם דרש להכת קרוית הריסוס ליציאה :מיימום  3אשים המוסמכים לעבוד עם חומרים מסוכים ובעלי
ידע בתפעול הקרוית.
 .4מילוי וטעית חומרי הדברה:
•

המילוי יבוצע עם הציוד המגן הדרש לעבודה בסביבת חומרי הדברה.

•

מילוי יבוצע ידית ו/או ע''י משאבה חשמלית הממוקמת בקרוית ו/או ע''י משאבה של הקבלן שתאושר ע''י
המזמין.

•

לא יישארו חומרי ריסוס במיכלים ואו בכול מקום אחר בקרוית למעלה מ 2-ימים או עפ"י החיות האחסון של
היצרן )המוקדם מביהם(.

•

בסיום מילוי החומרים ישטוף הקבלן במים את אזורי העבודה ,רציפי הקרוית ,מיכלי החומרים ורציף ההטעה
במידת הצורך.

•

מילוי החומרים מחייב פיקוח מלא של המפקח ורישום ביומן העבודה.

 .5מילוי מים יתבצע בתחות תפעוליות /וסעים של הרכבת בתחילת כל משמרת ובמהלך משמרת עפ"י צורך.
באחראיות הקבלן לספק את כל ציוד העזר הדרש למילוי המים ) כגון :מתאמים לחיבור ציור " ,2ציורות כיבוי
אש ,מפתח פתיחה )גלגל( להידרטים וכיוצ''ב( .לא יחל ריסוס כאשר מיכלי המים אים מלאים .באחריות הקבלן
לחשב ולעקוב אחר צריכת המים ומילויים החוזר במהלך משמרת.
 .6ביצוע בדיקות ,על הקבלן חובת ביצוע בדיקות מקדימות טרם תחילת הריסוס:
•

בדיקה חזותיות סביב הקרוית ,תקיות ראשי ריסוס מצלמות ,שלמות ציורות וכו'.

•

טיפול יומי.
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•

אתחול מערכת ) פרימייג(.

•

בדיקת פומיות )דיזות(.

•

טיפול שבועי.

*** כל הבדיקות הדרשות יבוצעו עפ"י:
•

יומן עבודה )ספח  5למפרט הטכי(.

•

ערכת עזרי עבודה למפעיל מערכת הריסוס )ספח  6למפרט הטכי(.

 .7במהלך משמרת יש לוודא ולעקוב אחר מהירות הסיעה ,ספיקות המערכת  ,כמויות חומרים ,תקיות עבודת ראשי
הריסוס ,רישום ביומן העבודה ורישום מועד הביצוע בטבלת מעקב מסודרת )בהתאם לרשימת השטחים המעודכת
אשר תימסר לקבלן הזוכה ותעודכן מעת לעת באחריות המפקח(.
 .8בסיום משמרת על המפעיל מטעם הקבלן לחתום על יומן העבודה.
 .9שטיפת מערכת הריסוס ,שטיפת המכולה והרציפים ,סדר ופיוי פסולת בקרוית.
 .10בדיקת כמויות חומרי הריסוס שותרו כהכה למשמרת הריסוס הבאה.
 .11סגירת שסתומים במיכלי מים ובמיכלי ריסוס.
 .12עילת המכולה.
 .13דיווח יומי למזמין על ביצוע ,תקלות וכדומה.
 .14לא יושארו חומרי ריסוס במיכלים ו/או בכול מקום אחר בקרוית למעלה מ 2-ימים או עפ"י החיות אחסון של
היצרן .קיימים חומרי הדברה מסוימים אשר השארת בתוך מיכלי הריסוס עלולה לסתום את השסתומים .באחריות
הקבלן לבצע שטיפה בסוף כל משמרת בהתאם לאמור בספח  6למפרט הטכי.
 .15במידה והקרוית צריכה להימסר לטיפול במוסכי הרכבת על הקבלן לדאוג ליקוז כל חומרי הריסוס מהמיכלים
והקרוית ולערוך יקיון יסודי.
 .16בתום עות הריסוס יש לבצע טיפול שבועי  +יקיון פימי וחיצוי ולמסור את הקרוית למפקח לביקורת.
רשימת ציוד:
הציוד המפורט מטה ימצא בקרוית במהלך העבודה:
ציוד קיים בקרוית:
 .1מיכל ריסוס ידי בפח  70ליטר  +גלגלת ציור  +אקדח ריסוס.
 2 .2משאבות חשמליות  +ציור מתאם להספקה ומילוי חומרי הדברה.
 .3ערכת עזרה ראשוה .
 .4ציור ריקון חומרים מאגן יקוז מיכלי הריסוס.
 .5מטף כיבוי אש  6ק''מ × .2
 .6פס טען × .2
 .7ציור שטיפה שחור שמתחבר למערכת המים בקרוית.
.8

ערכת ספיגת חומרי ריסוס.

 .9חוברת "ערכת עזרי עבודה למפעיל מערכת ריסוס" לפחות  2עותקים.
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 .10תכולת ארגז כלים:
•  7קאטרים\פלאיירים
• ערכת קוקטורים חשמליים
•  17מברגים ישר +פילפס
•

ערכת בוקסות × 2

• ערכת מפתחות אלן × 2
•  4מפתחות שוודים
• מפתחות פתוח/סגור בתפזורת
• מכשיר פלוק
• מטר מדידה
• סכין
• פטיש
• מסורית פלדה
• פלייר פטט
• מפתח ציורות × 3
• אביזר יעודי לפתיחת מסים
ציוד המסופק ע"י הקבלן:
• מיכל סולר ספיר לגראטור בפח  18ליטר מסומן כראוי ומאובטח
• מיכל שמן ספייר לגראטור
• מתאם חיבור בין ציור כיבוי אש לפתח פילוי המים בקרוית × 2
• ציורות כיבוי אש  15×3 ''2מ' סה''כ  45מ'
• ציוד מגן לעבודות עם חומרי הדברה
• כבל מאריך תלת פאזי באורך  30מ' לפחות
• סמרטוטים  +מטאטא+חומרי יקוי המיועדים ליקיון חומרי הדברה ויקיון כללי בקרוית
• יומן עבודה
• טבלת קטעי מסילה ארצית
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ספח 5
למפרט הטכי המיוחד

דוגמא ליומי עבודה על קרוית הריסוס
יומי עבודה לריסוס מתחמים ותחות וסעים

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/
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ספח  – 5דוגמא ליומי עבודה על קרוית הריסוס
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יומן עבודה לביצוע ריסוס מתחמים/תחות

תאריך____________:

קטע מסילה/תחה/מתחם____________:

מק"מ ________  -עד ק"מ _________ צד שרוסס :מזרחי/מערבי )הקף בעיגול(
שעת תחילת עבודה_________:

שעת סיום___________:

מזג אויר_____________:

שם ציג הרכבת/מפקח/משגיח שמלווה את הריסוס______________________:
שם עובד הקבלן מבצע הריסוס______________________:
בדיקת במהלך הריסוס )למילוי ע"י המפקח(:
.1
.2
.3
.4
.5

חומרים הוכסו למיכל בהתאם להחיות -כן/לא
לקחה בדיקת חומרים למעבדה :כן/לא
מיפת ריסוס תקיה :כן/לא
כל המסילות בקטע רוססו :כן/לא
קטע שלא רוסס ___________________:סיבה__________________________________:

הערות:
_______________________________________________________________________ .1
_______________________________________________________________________ .2
_______________________________________________________________________ .3
מיון חומרי ההדברה:
חומר  ____________1מיון_________

חומר  ____________2מיון_________

חומר  ____________3מיון_________

חומר  ____________4מיון_________

דגשים לריסוס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יש למלא אחר החיות הבטיחות לעבודה בקרבת מסילות וכן לעבודה עם חומרים מסוכים.
יש לרסס את כל המסילות משי צידיהן ללא הפסקות.
יש לשמור על מהירות סיעה ברכב איטית עפ"י הדרש.
קטע שלא מבוצע יש לסמן בהערות.
יש לוודא שכל המסילות באותו קטע מרוססות.
קטע תחה –יש לבצע את כל המסילות בתחה ,כולל אוטם.

שם ממלא הדו"ח_________________:

חתימה__________________:
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ספח 6
למפרט הטכי המיוחד

ערכת עזרי עבודה למפעיל מערכת הריסוס
)מצורף בפרד(
הערה:
מודגש בזאת כי המידע המופיע בגוף הספח כון למועד הכת המכרז וכי ייתכו שיויים
במערכת ,אודותיהם יעודכן הקבלן הזוכה ע"י הרכבת ובאחריותה.

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/

 - 169רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

ספח 7
למפרט הטכי המיוחד

דוגמא לתעודת מפעיל קרוית מוסמך

המהווה חלק בלתי פרד
ממכרז תמ/קב12/06/

 - 170רכבת ישראל בע"מ
תחזוקת סביבת מסילות הרכבת – אזור צפון
מכרז מס'21613 :

ספח  – 7דוגמא לתעודת מפעיל קרוית מוסמך

