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מבוא
.1

במסמך זה ששמו "פרשה טכנית" מופיע תאור טכני של פרויקט כביש מס'  1בקטע שבין מחלף
שער הגיא למחלף שורש ,על כל הדיסציפלינות המרכיבות אותו.

.2

בכל פרק מופיעים הנושאים הבאים (כולם או חלקם) :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תאור הנדסי של הפרויקט בדגש על נושא הפרק (תנועה ,נוף ,ניקוז וכו' ) .
הסבר לגבי החומר ההנדסי שצורף למכרז (תכניות ,מסמכים וכו') ברמת התכנון
המוקדם מטעם המזמין.
הנחיות ודרישות תכנוניות להשלמת תכנון מוקדם ומפורט ע"י הקבלן.
פרוט חלקים מתוך החומר ההנדסי שצורף למכרז  ,אשר מחייבים תכנון ובצוע ע"י
הקבלן  ,ושהקבלן אינו רשאי לשנותם (הנחיות מחייבות).
פרוט והסבר לגבי תוצרי התכנון הסופיים הנדרשים מהקבלן עפ"י מגדיר המשימות
של מעצ והנחיות התכנון של מעצ ,ותוספות הנדרשות בפרויקט שאינן כלולות במגדיר

ו.

ובהנחיות הנ"ל ,ואשר תואמות את צורכי הפרויקט.
פרוט האישורים שהקבלן חייב לקבל לפני הבצוע.

ז.
ח.
ט.

דרישות ספציפיות מהקבלן במהלך בצוע הפרויקט.
פרוט מפרטים טכניים כלליים בנושאים ספציפיים המהווים חלק ממסמכי המכרז.
הנחיות לגבי מפרטים טכניים מיוחדים שהקבלן יצטרך להכין.

.3

מובהר בזאת כי הפרשה טכנית שלהלן ,מחייבת את הקבלן בתכנון וביצוע פרויקט זה בהתאם
להוראות האמורות ,אלא אם כתוב אחרת .על הקבלן לעשות שימוש בתוכן הפרשה לצורך
הכנת תכנונו לביצוע הפרויקט ,הכל כמפורט בחוזה ההתקשרות.

.4

ההיבט הנופי בפרויקט זה הינו מרכיב מכריע בתיכנון הכביש לכל מרכיביו.
בשלבי התכנון המוקדם והמפורט וכן בשלבי הביצוע ,הקבלן ידרש לעמוד בקריטריונים של
שימור הנופי.
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.1

תיאור תוכנית הדרך:
 1.1כללי
כביש  1בקטע בין שער הגיא למחלף שורש ,הינו כביש דו מסלולי בין עירוני עם הגבלת
מהירות של  80קילומטר לשעה 2 .המסלולים מופרדים בגדר הפרדה צרה עם  2נתיבי תנועה
בסיסים.
הקטע הנוכחי מתחיל במחלף קיים שער הגיא ,המחלף מחבר בין כביש  1וכביש מס'  38ונמצא
צפונית לעיר בית שמש .הקטע הנדון מסתיים באיזור מחלף שורש אשר מחבר בין כביש 1
וכביש מקומי .3955
רוב הכביש ממוקם באזור הררי ומשופע ,עם עקומים רבים ומספר קטעים תלולים וארוכים
עם שולי דרך צרים ולכן מהווים פוטנציאל לסיכון בטיחותי.
התוואי עובר בתחום ערוץ קיים ,ומצפון ומדרום לתוואי קימת התרוממות של הקרקע
הטבעית בשפועים תלולים.
תרשים סביבה:

שער הגיא
שורש
הגיא

לאורך הכביש קיימים מספר אתרי מורשת ,קברים ,אתרי מקורות פעילים ,תחנת דלק וגן
לאומי .על הקבלן לאפשר נגישות לאתרים הפועלים לכל אורך הביצוע של הפרויקט ,לא לפגוע
באתרי קבורה ומורשת ולצמצם עד למינימום פגיעה בנוף ,בחיי הטבע והצומח באזורי
העבודה.

6

הפרויקט כולל:
א .הוספת נתיב תנועה לכל מסלול וכוון -בכל מסלול בכביש  1יהיו  3נתיבי נסיעה בסיסיים.
ב .הרחבת כביש  ,1לרבות הסדרת שוליים ומפרדה תקניים.
ג .שיפורים הנדסיים גיאומטריים בתואי אופקי ואנכי במטרה לאפשר מהירות נדרשת לפי
תקנות התעבורה של משרד התחבורה.
ד .הקמת מעקות בטיחות תקניים בשוליים ובמפרדה וקביעה חתך לרוחב טיפוסי אחיד לכל
אורך הכביש והרמפות המתכוננות.
ה .טיפול במערכות תאורה ,ניקוז ועבודות שיקום נופי
ו .ביצוע מעבר אקולוגי
ז .הרחבת גשר במחלף שער הגיא
ח .הסדרת מערכת ניקוז.
ט .הסדרת חיבורים וצמתים מקומיים למתקנים שונים לאורך תוואי כביש .1
י .העתקה וטיפול במערכות ,מטרדים ומתקנים שונים לאורך תוואי הדרכים.
יא .כל האמור יהיה בגבולות המצויינים בחוברת זו ,כולל בתחומי רצועת הדרך והקו הכחול
המסומן בתוכניות תת"ל  16המצורפות ,וכמפורט בתוכנית כללית הכוללת את גבולות
התכנון והאחזקה השוטפת של הקבלן בכל תקופת החוזה.
1.2

תיאור הכביש ומחלף שער הגיא
א .מחלף שער הגיא
קטע הטיפול מתחיל מערבית לגשר במחלף שער הגיא .מחלף שער הגיא הינו מחלף מסוג
חצוצרה .המחלף מחבר את כביש  1וכביש  .38המחלף נשאר בתצורה הגיאומטרית למעט
שינויים הכלולים והמפורטים בתוכניות המצורפת ובחוברת זו.
העבודות במחלף שער הגיא כוללות הסדרת רמפת הלולאה מירושלים לבית שמש (לכיוון
דרום) והרחבת הגשר במחלף שער הגיא בצד דרומי מזרחי בצורת משולש בשטח של כ90-
מ''ר .וכן הסדרת מעבר חקלאי תת"ק ברמפה מדרום למערב (מסומן כרמפה  R3בתוכניות
המצורפות).
ב .תיאור כללי של כביש 1
כביש  1יורחב ל  3נתיבים לכל כיוון מזרחית למחלף שער הגיא .לאורך הקטע בין מחלף שער
הגיא לשורש הקו האדום מוגבה ב  2-8מטר ביחס לרומים הקיימים ,במטרה לצמצם את
החציבות והחפירות בדפנות ההר בשני צדדים .באזור חוות שער הגיא מתוכננת צומת פניות
ימניות לכניסה לחוות שער הגיא ושער בכניסה לחצר האחורית של המבנה ההיסטורי של
מקורות מתוך הנתיב הרביעי המתוכנן שנמשך מהרמפה מכביש  38ונסגר לאחר הצומת
המתוכנן.
כמו כן יש לבצע הכנה לכניסה עתידית לאיזור "המנוחה" המתוכנן ,מתוכנן מדרום /מזרח
לכביש .1
בחתכים  336-340מתוכנן גשר אקולוגי אשר ישמש כמעבר לבעלי חיים מעל לכביש .1
הקטע מסתיים בחיבור לפאתי מחלף שורש.
7

איזור תחנת הדלק הקיימת (פז) -הסדרת רמפת היציאה מכביש  1לכיוון תחנת הדלק
והמשכה מערבה לחיבור לכביש ( 38דרום) ולכביש  1מערב.
ג .אורכים של הכבישים המתוכננים (דרכים סלולות) בתיכנון המוקדם המצורף:
אורכי כביש  1ורמפות כניסה מפורטות להלן:


כביש  1ממחלף שער הגיא למחלף שורש – בין חתכים 67-360

כ 5900.00 -מ'



כביש גישה לאתר מקורות  -בין חתכים 2000-2005

כ 100.00 -מ'



כביש גישה רמפה מכביש  38בין חתכים 3000-3038

כ 760.00 -מ'



כביש רמפה מחלף שער הגיא צפונית בין חתכים 400-431

כ 620.00 -מ'



כביש רמפה מחלף שער הגיא  R3צפונית בין חתכים



כביש גישה לחוות שער הגיא בין חתכים 600-605

500-548

כ 960.00 -מ'
כ 100.00 -מ'

 1.3מצב סטטוטורי
 1.3.1תוואי הכביש כלול בתוכנית לתשתיות לאומיות מאושרת מס' ( 16תת"ל )16
התכנית אושרה למתן תוקף בתאריך  04/2011 .ע''י הוועדה הארצית
לתשתיות לאומיות (ות''ל) ,מצורף עותק בסט תכניות ,כולל פרסום מתן תוקף.
 1.3.2תכנית הכרזה לכביש  1אושרה בשנת  ,2010מצורף עותק בסט התכניות.
 1.3.3בסט התוכניות המוקדם המצורף סומנו גבול רצועת הדרך וגבול תוכנית תת"ל .16
 1.3.4תשומת לב הקבלן מופנית להוראות התוכנית תשתיות לאומיות מס' ( 16תת"ל  )16סעיף
-6.8תיכנון מפורט לביצוע ,הרשאה למבני דרך ומתן היתרים .תוכניות לביצוע מחיבות
תיאום ואישור היזם ,וכן אישור הות"ל.
 1.4החתך הטיפוסי של הדרכים הסלולות המתוכננות:
 1.4.1החתך לרוחב של כביש 1
התכנון המוקדם כולל כביש דו-מסלולי עם שלושה נתיבים בסיסיים בכל מסלול.
רוחב הנתיב  3.6 -מטר.
רוחב השוליים הימניים  3.0 -מטר.
(למעט בגשר האקולוגי שבו ניתן יהיה לבצע שול ימני ברוחב  1.2מטר ,בכפוף למפורט
בסעיף  1.8בחוברת זו-לנושא רוחב מסלול הנסיעה בגשר.
ובכפוף לדרישה לשמור על  4נתיבי נסיעה במסלול הדרומי של הגשר האקולוגי
במסגרת שלב ביצוע .)2
אי-ההפרדה בין המסלולים מתוכנן ברוחב  4מ'.
רוחב מפרדה בין חתך  67וגשר שער הגיא משתנה מ  8.1מ' ל 4.0 -מ'
 1.4.2החתך לרוחב כביש גישה לאתר מקורות  -בין חתכים 2000-2005
רוחב דרך  4.0מטר לפחות.
 1.4.3החתך לרוחב כביש גישה מכביש  38בין חתכים ( 3000-3038רמפה )R 4
א .קטע  1בין חתכים 3000-3023
רוחב  2נתיבים  7.00-מטר
רוחב השוליים הימניים  2.5-מטר
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רוחב השוליים השמאליים  1.5-מטר
ב .קטע  2בין חתכים 3023-3038
רוחב נתיב  3.60- 1מטר
רוחב השוליים הימניים  2.5-מטר
רוחב השוליים השמאליים  1.5-מטר
 1.4.4החתך לרוחב כבישי גישה ורמפות במחלף שער הגיא) רמפות ) R 1, R 3
רוחב הנתיב  4.5-מטר
רוחב השוליים הימניים  2.5 -מטר
רוחב השוליים השמאליים  1.5-מטר.
 1.4.5החתך לרוחב כביש גישה לחוות שער הגיא בין חתכים 600-605
רוחב הנתיב – רוחב משתנה אך לא פחות מ 3.5-מטר בצומת הכניסה.
רוחב השוליים הימניים 2.0-מטר (משני צידי הכביש).
1.5

קריטריונים לתכנון גיאומטרי
א .מהירות נסיעה-תהיה לפי תקנות התעבורה לדרכים בינעירוניות דו
מסלוליות וכמפורט בתוכניות הסדרי תנועה שיצורפו לחומר המיכרז.
ב .מהירות תכן ברמפות  50-80 -קמ"ש בהתאמה ולפי הנחיות התיכנון של המזמין.
ג .שיפוע אורכי מרבי  6%ברמפות
ד .שפוע אורכי מירבי בכביש .8% – 1
ה .רדיוס אנכי קמור מזערי (כביש  10,000 - )1מ'
ו .רדיוס אנכי קעור מזערי (כביש  6,500 -)1מ'
ז .רדיוס מזערי של קשת אופקית בכביש מס'  400 - 1מ'.

1.6

דרכי עפר ,דרכי מצע ודרכים חקלאיות:
במסגרת שלבי הביצוע והשלב הסופי תישמר נגישות לדרכי העפר ולדרכים
א.
החקלאיות הקיימות והמתוכננות לאורך התוואי.
תשומת לב הקבלן מופנית "לסעיף -6.8תיכנון מפורט לביצוע ,הרשאה למבני דרך
ב.
ומתן היתרים" בהוראות תוכנית תת"ל  16המחיבות את הקבלן בתיכנון ואישור
דרכי עפר וחקלאיות כנ"ל.
פרוט הדרכים המתוכננות שעל הקבלן לקחת בחשבון בתיכנון ובביצוע הקטע הנ"ל:
ג.
 .Iדרך חקלאית מתוכננת ממצע סוג א' (דרך מיוצבת) בין מעברים תת"ק במחלף שער
הגיא באורך עד 500-מטר.
 .IIדרכ גישה ממצעים לאתר מקורות.
 .IIIכל דרכי העבודה הנדרשות לקבלן לצורך ביצוע עבודתו.
ד.

פירוט הדרכים הקיימות שעל הקבלן לקחת בחשבון בתכנון ובביצוע הקטע הנ"ל:
 .Iדרך קק"ל קימת (דיפנבייקר) מצפון לכביש  1במדרונות הצפוניים של כביש 1
באורך כ  7,050-מטר ,וכל החיבורים הקיימים לדרך זו בתחום הפרויקט.
 .IIעל הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את הצורך בסלילת הדרך הנ"ל (דרך קק"ל)
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בקטע העבודה הנידון ,לצורכי עבודתו ובתיאום מול כל הגורמים והרשויות
המוסמכות לכך .אין התחיבות של המזמין לכך שהרשויות המוסמכות לכך יתנו
לקבלן אישור לעשות שימוש בדרך זו.

ה.

ו.

ו.
ח.
ט.
י.

 .IIIכל דרך נוספת אחרת קימת ,הגובלת עם תחומי הפרויקט או מושפעת מתיכנונו.
במידה ויידרש ביצוע אספלט או כל טיפול אחר בדרכים החקלאיות/דרכי
עפר/שבילים /דרכי גישה לקבלן נכלל האמור בחלק בלתי נפרד מתכולת העבודה.
בפועל דרך הגישה הזמנית לקבלן מאתר התארגנות ו  50מ' מכל צד עם המפגש עם
שביל המטיילים תרובד באספלט.
במצב שבו דרך חקלאית או דרך שירות חוצה ערוץ ניקוז/תעלה קיימת או מתוכננת
ינתן פתרון מעביר מים ו/או מעביר אירי בתאום ואישור רשות ניקוז ,החלקאים
והגורמים הירוקים.
רוחב דרך מינימלית כנ"ל (ללא שוליים מעקות וכו') לא יפחת מ 4 -מ'.
מידות רוחב וגובה המעברים החקלאים התת"ק המתוכננים הינו מחייב ,כמפורט
בחוברת זו.
יודגש שכל פעילות בתחום דרכי העפר ,מצע ודרכים חלקאיות מחייבות תאום ואישור
מול קק"ל ,רט"ג והמועצה האזורית.
הדרכים החלקאית/דרכי שירות יתומררו ויושלטו בהתאם לתוכניות שתאושר על ידי
הרשויות .התוכנית יתייחסו גם לנושא מטיילים ,רוכבי אופנים וכו'.
המפגש בין דרך הגישה לקבלן לדרך המטיילים מתחנת הדלק ועד  500מ' מהמפגש עם
דרך דיפנבקר או דרך המטיילים ישולט בשלטי אזהרה וינקטו אמצעי זהירות בהתאם
להנחיות יועץ בטיחות.

עבודות עפר:
1.7
א .העבודה מאופינת בביצוע עבודות חפירה/חציבה מילוי בהיקפים גדולים שלא ניתן ליישמם
בשלב אחד כולל הצורך ההתאמתם כדי לישם מלוי בהידוק מבוקר כמפורט בהמשך.
ב .היקף העבודות מחייב את הקבלן בהתארגנות מתאימה.במסגרת פרק זה ינתנו דגשים לנושא
תכנון וביצוע עבודות עפר.
 )1הקבלן יערום את החומר הממוין החפור/חצוב ואת החישוף ע"פ הנחיות המפורטות
בפרק  566בחוברת זו .התוכניות הנופיות לעבודות עפר ,עירום חומרים ,חישוף
ופירוק יוגשו להתייחסות ולאישור המזמין .הביצוע יעשה ע"פ תוכניות מאושרות על
ידי הות"ל ומזמין העבודה.
 )2פינוי חומרי חפירה יבוצע בתיאום ואישור אדר' הנוף והמזמין בלבד.
 )3פינוי עודפי עפר יבוצע לאתרים מאושרים .הקבלן נדרש לבצע את התיאומים ולוודא
קבלת אישור מטעם הגורמים המוסמכים לפינוי עודפי העפר כולל הסדרת דרכים,
צמתים וכו' החלים על הקבלן לטובת האמור.
ג .ביצוע עבודות חפירה/חציבה בשלבי הביצוע השונים מחייב תכנון מראש של כל שלבי הביצוע
בחתכים ופרטים והערכות מתאימה של הקבלן לעירום ושינוע החומרים בכל שלב.
ד .תנועת כלים כבדים ו/או משאיות עפר לאורך כביש מס'  1הפעיל בתקופת הביצוע ,תתאפשר
אם בכלל ,רק לאחר קבלת אישור המזמין ,והגורמים המתאימים.
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ה .תשומת לב הקבלן מופנת לביצוע חציבות זמניות בשלבי ביצוע  162שיחייבו טיפול בחומרי
ותוצרי חפירה /מלוי לשלבי הביצוע הבאים ,כל זאת בהתאם להנחיות יועץ הביסוס ואדר'
הנוף.
ו .כל החציבות /חפירות יבוצעו בהתאם להנחיות יועץ הביסוס ואדר' הנוף ביחס לגובה ברמות,
רוחב ברמות ,שיפועי מדרונות וכמפורט במסמכי המכרז המצורפים.
ז .הקבלן יציג פריסה של קווי הדיקור והברמות לשלבי הביניים ולשלב הסופי לאישור היזם-
כולל פירוט הנגישות לאתר האיחסון וכו'.
ח .במסגרת הגשת תוכניות לאישור לעבודות חפירה/חציבה תוצג תוכנית מפורטת לאופן פינוי
ושינוע חומר חפור/חצוב לשטח עירום ולפיזור בשטחי העבודה ,לאישור המזמין.
ט .תשומת לב הקבלן מופנת לחב' ביצוע  1שאושרה על ידי הות"ל וכמפורט במבוא להנדסה.
1.8

מבנים:
להלן פירוט המבנים הקונסטרוקטיביים המתוכננים לאורך התוואי:

חתך
על רמפה  R 1לכוון ת"א
חתך  85-89כביש 1
חתך  335-339כביש 1

סוג מבנה
מעבר חקלאי תת''ק
גשר מחלף שער הגיא
גשר אקולוגי (עילי)

כמסומן בתוכניות
כמסומן בתוכניות
 22665כביש 1
כמסומן בתוכניות

קירות קבועים
קירות זמניים
מעביר מים ארגזי  3*2מ'
תעלות בטון מלבניות לניקוז
במידות שונות
גשרי שילוט מפלדה על יסודות
בטון

כמסומן בתוכניות

בסיסי בטון לעמודי תאורה
שונים מעביר מים ארגזי.

כמסומן בתוכנית

1.9

פרוט/מידות
 24.5*4.5*4.5מ
כ  90 -מ''ר
 66מ''א .רוחב מסלול הנסיעה
לא יפחת מ  18.90מ'
כ  8000 -מ''ר
כ  22000 -מ''ר
כ 38 -מ''א
כ  7440 -מ''א
לפי תכנון מפורט שיקבע לכל
שלט מתוכנן ,ויאושר ע"י
המזמין
כ  300יח'

מעקות בטיחות וגידור:
להלן פרוט סוגי המעקות הנדרשים לתיכנון וביצוע בקטע הפרויקט:
א .מעקות בטיחות מתוכננים במצב סופי:
כביש  1ורמפות במחלף שער הגיא:
שולים ימניים -מעקות בטיחות מפלדה לרמת בלימה מינימלית (.H2)W4
מפרדה -מעקות בטיחות מבטון טרום נייד לרמת בלימה מינימלית (.H2)W5
דרכים משניות:
מעקות בטיחות בשוליים לרמת בלימה מינימלית (( H1(W4רמת מינימום נדרשת).
ב .מעקות בטיחות ע"ג קירות תומכים וגשרים:
תיכנון וביצוע סוגי מעקות הבטון והפלדה בגשרים ,קירות תומכים ומבני בטון אחרים,
יהיה כמפורט בהנחיות בחוברת זו בפרק המבנים הקונסטרוקטיביים ,בהתאם לתקן
הישראלי המתאים ,ובהתאם ובכפוף להנחיות ואישור המזמין.
ג .מעקות לשלב ביצוע ולזמן ביצוע:
סוגי מעקות הבטיחות לזמן הביצוע יהיה כמפורט מטה:
 בהתאם להנחיות במדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות. הנחיות המזמין ,משרד התחבורה והמשטרה. תוכניות תנוחה וחתכים לזמן ביצוע המצורפים למסמכי המיכרז. מעקות בטיחות במפרדה יהיו מבטון טרום תקני.00

 רמת המינימום הנדרשת לתיכנון וביצוע מעקות בטיחות לזמן הביצוע הינה .H1ד .גידור שונות:
יתוכנן ויבוצע בכל המקטעים והמתחמים המוגדרים בתוכניות הטיפול הנופי וכאמור
*
בפרק  5בחוברת זו ,ולפי דרישת המזמין.
בגבול הקו הכחול או בראש המידרון המתוכנן תוצב גדר לשימור על פי המתווה
*
המסומן בתכניות בהתאם לדרישת הרשויות והגורמים המוסמכים לכך.
הגדר תישמר לכל אורך תקופת הביצוע.
גידור הקבע,שיבוצע בגבולות הפרויקט ,יהיה מסוג "גדר אוסטרלית" בהתאם
*
להנחיות המזמין ולפרט "גדר אוסטרלית" מתאים.
תשומת לב הקבלן מופנת לגדר שאושרה על ידי רט"ג ונדרשת לביצוע כחלק מחבילת
*
ביצוע .I
הקבלן יגיש את כל תכניות גידור לאישור המזמין והרשויות המוסמכות לכך.
הקבלן יוכל להציע ,לאישור המזמין ,אזורים בהם ניתן לוותר על הגידור במתכונת
סופית ,במקומות בהם יבוצעו קירות תומכי כביש מעקות ואו בהתאם להנחיות

*

המזמין.
 1.10שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים:
 1.10.1כללי
א .דגש מיוחד ינתן לנושא תכנון וביצוע פרטני לשלבי הביצוע לאור היקף התנועה הקיים
בכביש  1ובמחלף שער הגיא ,המהווה דרך ראשית המחברת בין ירושלים למטרופולין
ת"א ולאור הרגישות הנופית של המרחב הנדון.
ב.

לכל אורך שלבי ביצוע ,תהיה תנועה בשני נתיבים לכל כיוון בכל מסלול.

ג.

לא תותר סגירת רמפות במחלף שער הגיא ,או כניסות ואו דרכי גישה למתקנים
סמוכים קיימים ו/או מתוכננים.

ד.

חתך טיפוסי מינימאלי לשלבי ביצוע כולל:
  2נתיבי נסיעה בכל מסלול (רוחב הנתיב לא יפחת מ 3.6 -מטר). שול ימני לא יפחת מ 1.0 -מטר. שול שמאלי לא יפחת מ 1.0 -מטר. רוחב מפרדה  3.0מטר (כביש .)1 -רוחב נתיב ברמפה לא יפחת מ 4.0 -מטר.

ה.

הקבלן רשאי להציע שינוי בשלבי ביצוע במידה ויעמוד בתנאים מטה:
 .1עמידה בכל המפורט.
 .2שינוי בשלבי ביצוע לא ייצור חפירה /חציבה נוספת לשלב הביניים ו/או לשלב
הסופי .לא תותר הגדלה שטחי החפירות/חציבות המוצגות כיום בתכנון ביחס
לכלל התוכנית (גם במצב סופי וגם במצב הזמני).
 .3התאמת מועדי ההשלמה לאבני הדרך החוזיים ואבני הדרך לתשלום לשלבי
הביצוע העדכניים יהיה לשיקולו והחלטתו הבלעדית של המזמין.
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ו.

ז.

הקבלן יידרש בתקופת הביצוע לבצע גדר אטומה בגובה  1.2מטר לפחות שתחצוץ בין
התנועה בכביש  1ובמעקפים ,לבין קטעי הביצוע,ללא תלות בפתרון המעקות שיבוצע.
מובהר בזאת שבמהלך הביצוע ידרשו סוגים שונים של גידור בחתכי הכבישים
המתוכננים ,בשלבי הביצוע והעבודה השונים והם כלולים בתכולת העבודה ,ולא
ישולם עבורם בנפרד.
שלבי הביצוע יכללו התייחסות לפתרונות ניקוז לערוצי ניקוז קיימים ו/או מעבירי
מים קיימים ,להלן ניקוז תת"ק ועילי .לכל אורך תקופת הביצוע ינתן פתרון למערכת
הניקוז (מעברי מים ,תעלות ניקוז ,ניקוז מדרונות וכו').

 1.10.2שלבי הביצוע המתוכננים (בתיכנון מוקדם) כוללים את המפורט מטה:
א .שלב ביצוע ;1
התנועה מתנהלת בכביש  1קיים במסלולים הקיימים ,ללא הצרת נתיבים וללא
הפרעה.הרחבת הכביש הקיים צפונה במפלס האספלט הקיים ברוחב משתנה בהתאם
לחתך טיפוסי לשלבי ביצוע ברוחב  25מ'.
ביצוע מעבר חקלאי תת"ק ודרכי הגישה אליו.
ביצוע עבודות הרחבה והסדרה הגשר במחלף שער הגיא.
טיפול והעתקת מטרדים ותשתיות שונות.
עם גמר ביצוע המעקפים וההסדרים לשלב הבא ,תועבר התנועה לתוואי החדש.
ב.

שלב ביצוע 2
התנועה מתנהלת בצד צפון -מסלול זמני מצפון לכביש .1
בניית קיר זמני דרומית לאיזור התנועה בכביש  ,1הרמת מפלס הכביש בצד הדרומי
למפלסים הסופיים התאמת חיבורי רמפות וצמתים זמניים מעקפים זמניים .בצוע
המסלול והמבנה הדרומי של המעבר האקולוגי בכביש  ,1כולל גם הסדרת חיבור זמני
(בתתי שלבים) לצומת חוות שער הגיא ולרמפת חיבור זמנית מכביש  38לכוון מזרח.
טיפול והעתקת מטרדים ותשתיות שונות.
עם גמר שלב זה ,תועבר התנועה בכביש  1וברמפות למסלול הדרומי בתוואי שהוגבה.

ג.

שלב ביצוע 3
בשלב זה מתבצעות עבודות השלמה והגבהת המסלול הצפוני של כביש  1למפלסים
סופיים.
כולל השלמת בניית קירות סופיים ,ביצוע המבנה הצפוני של המעבר האקולוגי,
השלמת עבודות עפר והסדרת מידרונות ותעלות הניקוז ,בשני צידי הכביש המתוכנן,
כולל הסדרת חיבורי רמפות וצמתים לשלב הביצוע הבא .השלמת כל עבודות
התשתית והתאורה .עבודות הגינון וההשקיה במידרון הצפוני.
עם גמר הביצוע תועבר התנועה לשני מסלולי התנועה המתוכננים בשלב זה ,כולל כל
חיבורי הרמפות והצמתים.
במסלול הדרומי –  2נתיבים .ובמסלול הצפוני  3נתיבים.

ד.

שלב ביצוע 4
השלמת העבודות בצד הדרומי של המסלול הדרומי ,לרבות כל עבודות השלמת
חיבורי צמתים ,רמפות ודרכים משניות.
פרוק מעקפים זמניים וחיבורים זמניים .השלמת שכבת אספלט נושאת עליונה בכל
שטחי הפרויקט .השלמת כל עבודות התשתית ,הפיתוח ,הגינון והסדרת מדרונות
המילוי והחציבה.ביצוע עבודות גמר,בטיחות  ,בקרת התנועה ,שלוט סימון ותמרור
סופי וכל הדרוש לפתיחת הכביש בחתך הרוחבי הסופי ,מתכונת סופית.

 1.10.3תכנון שלבי ביצוע בתיכנון ביצוע של הקבלן:
א .הקבלן יתכנן את שלבי-הביצוע של הפרויקט ואת הסדרי-התנועה הזמניים הנגזרים
מתכנון שלבי-הביצוע .לרבות כל השלוט והתמרור הזמני הדרוש.
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ב .על הקבלן להגיש תכנון מפורט של שלבי ביצוע לכל אחד מן השלבים ,בהתאמה
לנדרש במגדיר המשימות של מעצ.
ג .תוכניות שלבי הביצוע יציגו גם פתרון תנועת כלים של הקבלן בכל זמן הביצוע.
 1.10.4דרכים עוקפות
הדרכים העוקפות והמעקפים שיתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ,יבוצעו ברמה שתתאים
להעברת נפחי התנועה הקיימים ברמת שרות ובטיחות טובות ,גם אם חלק מהדרכים
העוקפות יבוטלו ויפורקו לאחר מכן.
 1.10.5הסדרי תנועה זמניים יכללו הסדרי תנועה באזור שטח התארגנות  ,בדרכי גישה לקבלן,
בדרכים ,שבילים וכו' שנמצאים בממשק עם הפרויקט ,האמור כולל שילוט מקדים לכל
ממשק עם שבילי טיולים ,שבילי אופנים וכו'.
 1.10.6גרר לחילוץ רכבים תקועים-
על הקבלן לכלול בהצעתו רכב גרר לחילוץ רכב פרטי או רכב כבד (עד  15טון) שתקוע
בדרכים ובכבישים הקיימים ובקרבתם בתוואי הפרויקט.
הגרר יהיה זמין  24שעות ביממה ככל שידרש לחילוץ רכבים תקועים כנ"ל על פי דרישת
המזמין ,המנהל ,והמשטרה במידת הצורך .האמור יכלול את כל שרותי הדרך הנדרשים
לגרירה ,חילוץ רכבים שנתקעו בכל זמן ובכל מצב בתקופת הפרויקט.
 1.10.7שלוט אלקטרוני מתחלף לזמן ביצוע-
על הקבלן לכלול בהצעתו תיכנון וביצוע שלוט אלקטרוני מתחלף זמני לשלבי הביצוע
לאורך הדרכים בתחום הפרויקט (לזמן ביצוע).
השלוט יהיה שילוט הודעות מתחלפות ( )VMSאלקטרוני זמני על חצובות,שיוצב
בהתאם להנחיות המשטרה ,מעצ והמנהל( .כמות של עד  6מתקנים לביצוע).
תשתיות זמניות והעמדת השלוט כנ"ל יהיה לאורך הכבישים הזמניים ,בצמוד לשוליים
הימניים ,מאחורי רוחב פעיל של מעקה בטיחות זמני.
התשתית להפעלת שלוט מסוג זה תכלול בין היתר ארגזי הפעלה ,מצברים ,וסוללות
לשלוט זמני זה .לכל תקופת ההפעלה שתדרש
הקבלן יתאם את הצבת שלוט כנ"ל עם אגף בקרת התנועה ,והבטיחות של מעצ .לרבות
לפי הנחיות המשטרה והמנהל לפי הצורך.
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 1.11הנחיות לתכנון לקבלן:
מבוא
מבלי לגרוע מכלליות הוראות המפרט הכללי ,מגדיר המשימות של מעצ ,ויתר מסמכי
החוזה ,תוצרי התכנון מטעם הקבלן יכללו בין היתר את כל התאומים ,החישובים,
הדוחות ,הבדיקות ,התכניות ,המפרטים וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המזמין.
יודגש כי תכולת מטלות הקבלן לתכנון וביצוע העבודות כוללות את כל ההוראות
המפורטות בכל מסמכי החוזה ,גם אם אינן מפורטות בנספחיו באופן מצטבר.
כל אלמנט אשר מופיע בתכניות ובפרשה הטכנית של המזמין ,יחייב את הקבלן לצורך
תכנון וביצוע ,גם אם אין התייחסות לאלמנט זה במפרט הטכני המיוחד וביתר מסמכי
החוזה והמכרז.
שינויים בתנוחה ובחתך לאורך של כביש  1מותרים תחת הוראות תוכנית תת"ל  16סעיף
 .16.9למרות המפורט והמאושר בהוראות התוכנית שינוי בתנוחה ובחתך לאורך יקבל
אישור לביצוע רק באם יוכח על ידי הקבלן כי רוחב הדרך הוקטן (תוך שמירה על מידות
נתיבים  ,שוליים  ,מפרדה ,ניקוז וכו') ו/או היקף החפירות /חציבות לשלב הסופי ולשלב
הביניים הוקטן ,וכן הקריטריונים של השימור הנופי נשמרו.
כל שינוי בתנוחה ובחתך לאורך של כביש  1מחייב אישור מראש של בקרת התכנון
(מוביל ,גיאומטרי ואדר' נוף) טרם הצגת האמור בפני היזם והות"ל.
כל שינוי מחייב אישור מראש על ידי המזמין בות"ל .ובידיהם הסמכות המלאה לאשר או
לפסול את השינוי.
א.

כללי:
התכנון מטעם הקבלן יעשה על פי כל הנהלים התקפים בחברה הלאומית לדרכים בעת
בצוע התכנון ומסירתו למזמין .על הקבלן לעמוד בין היתר בדרישות הבאות:










תכנון מלא ,מוקדם ומפורט ,בכפוף לסטנדרטים ולמגדיר המשימות של החברה
(לרבות תכנון מלא לפי מפרט קאד סטנדרט) .
הכנת מפרט טכני מיוחד בכפוף בהתאם למפרט הכללי העדכני של החברה
הלאומית לדרכים
מסירת התכנון בפורמט ובנוהל המקובל והמאושר על ידי החברה הלאומית לדרכים.
קבלת כל האישורים הרלוונטיים מכל הגורמים והרשויות.
הצגת האישורים של גורמי חוץ הנדרשים בהתאם להנחיות התכנית המאושרת
(לתשתיות לאומיות מס' - 16תת"ל  )16ולשם ביצוע העבודות כולל אישור תכניות
לבצוע בות"ל ,הרשאות למבני דרך ,ואישורי שאר הרשויות ,חברות התשתית וכו'.
במסגרת המכרז יימסר לקבלן סט תכניות מלא המבטא את טיוטת התכנון מטעם
המזמין (תיכנון מוקדם).
תשומת לב הקבלן מופנית להוראות תת"ל  16בהתייחס לתוכניות ולתכולת
התוכניות הנדרשת לצורך אישור תוכניות לביצוע.
מובהר כי התוכנית הסטאטוטורית המאושרת מחייבת את הקבלן ובאחריותו למלא
בצורה מלאה אחר כל הוראות התוכנית.
על הקבלן לתכנן ולבצע את דרך מס'  1בקטע הנידון באופן מושלם ומלא בהתאם
לדרישות מסמכי החוזה.
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ב.

על הקבלן להציג במסגרת אישור התכנון תוכנית המציגה את התכנון על רקע התאמה
גם למבנים קונסטרוקטיביים גשרים  ,קירות  ,מעברים חקלאים ,ומעבירי מים וכו'.

ג.

מעבר לאמור נדרש הקבלן להכנת דוחות ומסמכים כמפורט -במגדיר משימות.

ד.

בנוסף למפורט בהנחיות התכנון של מעצ דוח הניקוז יכלול חישוב מהירות זרימה
בתעלות הניקוז ,חישוב ותכנון דפוני תעלות ומידרונות ,מעברי מים ,התייחסות
לזרימות תת"ק ולעובדה שתוואי כביש  1מבוסס על מילוי ערוץ נחל קיים כל זאת
ע"פ הנחיות המזמין.
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.2

תנועה תחזיות ונפחי תנועה:

 2.1המצב הקיים-רקע כללי
כביש הארצי מספר  ,1בקטע שבין שער הגיא לירושלים ,הינו כביש דו מסלולי מופרד בגדר הפרדה צר,
עם שני נתיבי תנועה בסיסים .הכביש משופע בסיבובים ובקטעים תלולים וארוכים .בקטעים רבים
שולי הדרך צרים ומהווים פוטנציאל לסיכון בטיחותי.
חיבור כבישים צדדים לכביש  ,1קיים בצורה מבוקרת ונעשית ברמפות ומחלפים.
בעיות התנועה בציר בשעות שיא בוקר הן בעיקר לכיוון מזרח (י-ם) במצב הקיים.
בקטע שער הגיא זרימת התנועה היא איטית.
הקיבולת התיאורטית של הכביש בקטעים אלה ,גבוהה מנפח התנועה בפועל במצב הקיים.
בעיות התנועה בקטע כביש זה מקורן בגורמים הבאים:
 מאפיינים גיאומטריים של הכביש :סיבובים ושיפועים ,שוליים צרים.
 רכב כבד :ריבוי תנועת משאיות.
היוצא מכך הוא כי קיבולת הכביש מצטמצמת ונגרמות הבעיות הקשות בזרימת תנועה.
בכיוון הנגדי ,מערבה ,מעטות יותר הן בעיות זרימת התנועה.
תאונות ,מפגעים והפרעות לתנועה
שעור תאונות הדרכים בקטע הפרויקט,אינו חריג.
דברים דומים אמורים לגבי כלי הרכב הכבדים ,אשר גורמים לשיבושים בזרימת התנועה .
 2.2מאפייני תנועה –מצב קיים
הנתונים המפורטים בפרק זה ובמסמכי המכרז מבוססים על סקרי תנועה שנערכו ע"י חב' בינזולה
בחודש יוני  2008ושל חברת  IPIעבור החברה הלאומית לדרכים  ,בשנים .2008 ,2007
בינזולה בע"מ ביצעה את:
 ספירות תנועה לאורך  14שעות ,בקטעים ,משער הגיא לגינות סחרוב/כביש  9במזרח.


מדידת מהירויות נסיעה בקטעים בין שער הגיא לגינות סחרוב



ספירות חייץ בכביש המטרופולין



התפלגות כלי רכב ע"פ  9סוגים

 IPIבצעה ספירות מכניות לאורך מספר חודשים גם ב 2007 -וגם  2008בין שורש לעין חמד ,לנוסעים
למזרח.
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 2.3נפח התנועה-מצב קיים.
בלוח  2.1להלן מוצגים ספירות התנועה בכביש בשנת  ,2008בקטעים הראשיים.
נפח התנועה היומי ( 14שעות ,שני הכיוונים) שנספר בין שער הגיא לשורש היה  72.0אלף יר"מ.
לוח  :2.1נפחי התנועה בקטעי הכביש סה"כ ובתקופות יום
שעות שיא
כל היום
קטע
מזרח – מערב -
סה"כ
מערב
מזרח
ערב
בוקר
3,089
3,257
72,034
36,002 36,032
שער הגיא – שורש
* בוקר = 7:30-8:30
** ערב = 16:00-17:00
*** שפל = 11:00-12:00

שעת שפל
מזרח

מערב

2,249

2,035

שעת השיא בתנועה היומית היא בבוקר בין השעות  07:30ל .08:30 -בשעה זו ,כמו גם בתקופת הבוקר
כולה ( ,)06:00-10:00כיוון התנועה הראשי הוא לירושלים .בקטע שער הגיא-שורש ,היקף התנועה
הנכנס הוא כ3,300-יר"מ והוא גדל מזרחה.
בכיוון הנגדי ,למערב ,נפח התנועה נמוך יותר משמעותית ,כ 2,500 -יר"מ במרבית הקטעים.
בתקופת אחה"צ/ערב ,מתהפכת כיווניות הנסיעה ,ממזרח (ירושלים) למערב (שפלה) .עצמת התנועה
בשעת שיא ערב ( )16:00-17:00נמוכה כדי  5-10%מזו של שעת שיא בוקר.
 2.4התפלגות כלי רכב:
בלוחות להלן מוצגת התפלגות כלי הרכב ע"פ תקופות היום ,לפי  9סוגי רכב בשער הגיא מזרחית
לתחנת הדלק הקיימת.
לוח  :2.4התפלגות כלי רכב בשער הגיא (מזרחית לתחנת דלק) ,תקופות יום שני כיוונים:
סמי
מונית משאית פול
מסחרי מסחרי מונית
פרטי
סוג
טריילר טריילר
מיוחדת שירות
נוסעים מטען
תקופה

אוטובוס

6:00-7:00

75.1%

4.3%

7.0%

1.5%

0.6%

5.6%

1.7%

1.5%

2.6%

7:00-9:00

81.6%

2.1%

4.7%

1.6%

0.8%

4.1%

0.9%

0.6%

3.6%

9:00-12:00

78.1%

2.5%

5.7%

2.4%

1.0%

5.7%

0.8%

0.5%

3.3%

12:00-15:00

75.7%

3.2%

5.0%

4.3%

1.1%

6.2%

0.5%

0.5%

3.5%

15:00-17:00

80.6%

3.1%

4.2%

3.0%

0.7%

4.5%

0.2%

0.3%

3.3%

17:00-20:00

83.4%

3.6%

2.9%

2.7%

0.9%

2.1%

0.1%

0.1%

4.2%

סה"כ יומי
3.1% 79.6%
מקור :בינזולה 11/6/2008
מקור :בינזולה 11/6/2008

4.6%

2.8%

0.9%

4.5%

0.5%

0.4%

3.6%

מרבית התנועה 90% ,הנה רכב קל (פרטיות6רכב מסחרי 6מוניות) ו  10%הם רכב כבד – אוטובוסים
ומשאיות לסוגיהן.
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 2.5תחזיות תנועה -שנת :2030
 2.5.1רקע כללי
לכביש ארצי מספר  1השפעה מערכתית .המטרה היא שיפור רמת השרות של הכביש.
הצבות התנועה במודל מקרו –  Emme/2נועדו לחיזוי פרישת נפחי תנועה ברשת הכבישים והסטות
התנועה בקטעי הרשת השונים ,שיתקבלו כתוצאה משדרוג הכביש.
ההצבות נעשות ביחידות יר"מ.
הקיבולת התיאורטית של הקטע הנידון היא לכאורה גבוהה מהיקף התנועה בפועל.
בהתאם ביצע המזמין בדיקה מערכתית משלימה במודל מיקרוסימולציה.
תוצאות הבדיקה מסוכמים בדו"ח הביניים של משרד קולניק (מהדורה .)2009
 2.5.2המודל התחבורתי:
מרחב הבדיקה של הפרויקט נקבע כרשת מטרופולין ירושלים ,בגבולות:
 כביש  443בצפון.
 כביש  3במערב.
 כביש  35בדרום.
 מעלה אדומים במזרח.
הניתוח התפקודי של הפרויקט התבצע בגבולות האמורים לעיל ,אך הצבות התנועה בוצעו גם ברשת
הארצית.
שנות בדיקה:
שנת בסיס :שנה משוערת להשלמת הפרויקט .2015 -
שנת יעד.2030 :
רשתות התחבורה:
שנת : 2015רשת דרכים קיימת  6כביש 16
לשנת  :2030נבדקו שני תרחישי רשת
 רשת דרכים מכסימום-כולל את כביש ,39הטבעת המערבית ,שסלילתם תושלם עד לשנת
.2030
 רשת דרכים מינימום – סלילת הפרויקטים הגדולים המתוארים לעיל תדחה לאחר שנת .2030

-2.5.3להלן טבלאות רכוז נפחי תנועה החזויים:
נפחי התנועה המחייבים את הקבלן בתיכנון המוקדם והמפורט בעבודה זו מתייחסים לשנת יעד
 ,2030בתחזית ברשת מקסימום כמפורט בטבלאות מטה המצורפת בהמשך:
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נפחי תנועה ממוצעים ליממה ()AADT
נפחי תנועה ממוצעים ליממה בקטעי כביש לשנת  -0202רשת מקסימום

אזור

תיאור קטע

בין שורש ושער הגיא
בין שורש ושער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא

למזרח
למערב
רמפה מכביש  1לכביש  03ממזרח
רמפה מכביש  03לכביש  1למזרח
רמפה מכביש  03לכביש  1למערב
רמפה מכביש  1לכביש  03ממערב

20302030
0202
רשת מקסימום
75000
70800
8700
9500
11500
15900

נפחי תנועה שעת בוקר ממוצע 20:22 -20:22
נפחי תנועה ממוצעים בוקר בקטעי כביש לשנת  -0202רשת מקסימום

שנה וחלופה
אזור

תיאור קטע

בין שורש ושער הגיא
בין שורש ושער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא

למזרח
למערב
רמפה מכביש  1לכביש  03ממזרח
רמפה מכביש  03לכביש  1למזרח
רמפה מכביש  03לכביש  1למערב
רמפה מכביש  1לכביש  03ממערב

2030
רשת מקסימום

נפחי תנועה שעת אחה"צ ממוצע 10:22-10:22

4949
3932
356
821
1225
654

נפחי תנועה ממוצעים אחה"צ בקטעי כביש לשנים  –0202רשות מקסימום
אחה"צ ממוצע 10:22-10:22
אזור

תיאור קטע

מחלף שורש
מחלף שורש
מחלף שורש
מחלף שורש
בין שורש ושער הגיא
בין שורש ושער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא

רמפה מכביש  1לשורש ממזרח
רמפה מכביש  1לשורש ממערב
רמפה משורש לכביש  1למזרח
רמפה משורש לכביש  1למערב
למזרח
למערב
רמפה מכביש  1לכביש  38ממזרח
רמפה מכביש  38לכביש  1למזרח
רמפה מכביש  38לכביש  1למערב
רמפה מכביש  1לכביש  38ממערב

2030
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רשת מקסימום
033
100
030
102
8003
4510
300
301
021
1200

;

 2.6החתך התנועתי:
אורך הקטע המתוכנן בכביש  1הינו  5.9ק"מ.
החתך הטיפוסי התנועתי בקטע כביש  1כוללות:
א .הוספת נתיב תנועה בסיסי לכל כיוון .בכל מסלול יהיו  3נתיבי תנועה.
ב .הרחבת הכביש ,יצירת שוליים ומפרדה תקניים.
ג .שיפורים הנדסיים (גיאומטריים) :מיתון השיפועים האנכיים.
ד .בטיחות :הקמת מעקות בטיחות תקניות
ה .טיפול בנושאים ממוקדים במחלף שער הגיא.
ו .טיפול במערכות תשתית שונות ,תאורה ,ניקוז ,ועבודות שיקום נופי.
בתכנון המוקדם של המזמין הוקדשו תשומת לב ומשאבים להיבטי נוף ושימור איכות הסביבה.לנ"ל
השפעה ניכרת על תוואי הכביש המתוכנן במספר קטעים.

 2.7תיכנון תנועה מטעם הקבלן:
כללי:
א.
התיכנון צריך להיות מבוסס על תחזיות התנועה לשנת ( 2030ברשת מינימום).
נפחי התנועה בתחזיות התנועה המצורפות למסמכי המיכרז לשנת  2030ברשת
מקסימום הינן מחייבות את הקבלן.
הקבלן נדרש לבצע את האלמנטים המפורטים בחוברת זו ,במסמכי המיכרז
ובתוכניות הסדרי תנועה מפורטות ומאושרות שימסרו לו ע"י המזמין.
תיכנון וביצוע הסדרי התנועה צריך לכלול את כל מרכיבי הבטיחות הדרושים
בהתאם להנחיות התקני התנועה והבטיחות של משרד התחבורה (במהדורה
המעודכנת ביותר) לרבות :פסי הרעדה משוננים ,תמרור ושלוט מלא,מעקות בטיחות
תקניים.
כולל כל הסדרי התנועה וכל אמצעי הסימון לחיבור לכבישים קיימים ומחלפים
קיימים (מחלף שורש,מחלף שער הגיא) גם במצב הסופי וגם במצב הזמני עד הגבול
הביצוע המפורט במסמכי המיכרז המצורפים לחוברת זו.
ב.

רמזור צמתים והצידוק לרמזורים:
לא מתוכננים צמתים מרומזרים לאורך קטע מס'  1בין שער הגיא לשורש.

ג.

קטע התיכנון כולל את הצמתים והחיבורים הבאים:
צומת פניות ימניות לחוות שער הגיא שאין צורך ברמזור.
שער כניסה למתקן מקורות קיים (ירידה משולי הכביש המתוכנן).
חיבור לדרך קק"ל ולחצר מקורות קיים ,בצומת מקומי מערבית לתחנת הדלק.
רמפת יציאה לתחנת הדלק פז -ביציאה מכביש  1מערבה ,שכוללת פיצול תנועות לכוון
רמפת הלולאה לכביש  ,38והרמפה המערבית לכוון ת"א.

ד.

שילוט:
לאורך הקטע לרבות במחלף שער הגיא מתוכננים לביצוע שלטים וגשרי שילוט (שילוט
עילי) כנדרש בהנחיות התיכנון של מעצ .כולל מפורט בתוכנית השלוט המוקדם
המצורפת למסמכי המיכרז .השלוט הסופי המתוכנן (יהיה מסוג בינעירוני) בצבע ירוק -
הכוונה לדרך לא מהירה.
 תוכניות שילוט מוקדם בקנ"מ  1:2500מצורפות למסמכי המיכרז.
 הקבלן נדרש להשתמש בתכניות שילוט אלו ורשאי לשנות ולהגיש תכניות אחרות.
בכל מקרה ,רשאית החברה הלאומית לדרכים להנחות את הקבלן לתכנן שלטים
שונים ונוספים מאלה שכלולים בתכנון המקודם .באחריות הקבלן לתכנן את
השלטים גם בתכנון מפורט ,כולל גודל השלטים  ,גודל הפונטים ,הכיתוב בשפות
שונות וכו' .לאחר מכן ,על הקבלן להגיש לעיון והתייחסות המזמין את תכנון השלטים
הסופי .שלטים להכוונת התנועה יכללו גם שלטים עיליים על מסגרת ,שלטים עיליים
על גשר זיזי ,ושלטים צידיים.
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 למזמין תהיה אפשרות להורות לקבלן על תכנון וביצוע שילוט נוסף ,מעבר לזה
שתוכנן ע"י הקבלן ,גם אם למזמין לא היו במהלך התכנון הערות לגביו ,גם לאחר
מועד פתיחת הדרך או חלקיה לתנועה .הקבלן מחויב לתכנן ,לאשר ולהתקין שילוט
זה על חשבונו בלוח הזמנים שנקבע ע"י המזמין.
 הקבלן מחויב גם להליך בקרת התכנון המוקדם והמפורט של השילוט:
לרבות פיקוח עליון בנושא השילוט המפורט .
o
דוחות אבטחת איכות במפעל ייצור השילוט
o
פיקוח עליון (שלב א') -הנחיות הצבה כולל דו"ח מפורט עם הפרמטרים
o
הרלבנטיים.
פיקוח עליון (שלב ב') – מסירת העבודה.
o
 גשרי שילוט והכוונה יותקנו על ידי הקבלן מעבר לתחום התכולה במידת הצורך ,על
פי תכנית תמרור ושילוט של הקבלן כפי שתאושר על ידי המזמין .העבודה עשויה
לכלול תכנון וביצוע שילוט צידי ועילי מחוץ לגבולות הפרויקט ,והשלמה או שינוי של
שילוט קיים.
 הקבלן יתכנן את הסדרי התנועה הזמניים והשילוט הזמני בכל אחד משלבי הביצוע
כפי ששלבי הביצוע יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י החברה הלאומית לדרכים
ורשויות התמרור הרלוונטיות וכן ע"י הרשויות הסטטוטוריות (צוותים מלווים).
 הקבלן יידרש לתכנן שילוט גם לשלב הסופי הכולל פתיחה מלאה של הדרך ,וכן
לשלבי הביצוע השונים .השילוט בפרויקט (לרבות השילוט לשלב הסופי ולשלבי
הביצוע השונים של הפרויקט) יתוכננו ע"י הקבלן ,ויובאו לאישור של החברה
הלאומית לדרכים .השילוט למצב הסופי יבצוע ע"י הקבלן ויוצבו בשטח עם כיסוי
מתאים אם וככל שהנ"ל יידרש ע"י המזמין .על הקבלן לקחת בחשבון בעת תכנון
גשרי השילוט (מסגרת וזיזיים) גודל השלטים בשני השלבים כך שניתן יהיה בעתיד רק
להחליף את השלטים עצמם ללא שינוי בגשרי השילוט.
 לצורך תכנון השילוט יעסיק הקבלן מהנדס תנועה אשר יאושר ע"י המזמין.
 בנוסף יתכנן הקבלן תכנון קונסטרוקטיבי מפורט גם את גשרי השילוט לרבות תכנון
הייצור וההקמה .לצורך כך יעסיק הקבלן מתכנן קונסטרוקציות שיאושר ע"י החברה
הלאומית לדרכים .תכנון ע"י מהנדס קונסטרוקציה נדרש גם בתכנון מתקני נשיאה
לשילוט צידי ששטח מעל  15מ"ר.
ה.

ניתוח תנועה במחלפים:
על הקבלן להגיש ניתוח תנועתי מלא לתכולת הפרויקט ,תוך התיחסות פרטנית למפורט
בפרק התנועה ,בהתאם למגדיר המשימות של מעצ -המזמין.

ו.

מספר נתיבים בסיסי :
מס' הנתיבים הבסיסי במחלף שער הגיא ,יכלול שני נתיבים בסיסים לכל כיוון.
התיכנון הגיאומטרי במחלף שער הגיא לא שונה מהותי ביחס למצב הקיים,
מלבד הסדרת התנועות והרמפות מכוון ירושליים לכוון תחנת הדלק ,מכביש 38
למזרח ,ומכביש  38לדרום .הכל כמפורט בתוכניות הכלליות ובתוכנית הגבולות
המצורפת למסמכי המיכרז.

ז.

תחנת רענון ונגישות לגן לאומי מצומת כניסה לחוות שער הגיא
בקטע הנידון קיים תכנון מוקדם של המזמין לצומת כניסה לדרך פנימית
.I
מקומית מעגל תנועה (תחנת רענון).
נושא זה יבחן ויבדק בשנית ע"י ובאחריות הקבלן בשלב התיכנון המוקדם והמפורט מול
המזמין ומשרד התחבורה.
 .IIעל הקבלן לכלול קטע זה בתכנון ובביצוע בעלות הכוללת לפרויקט ,ולא ישולם לו בנפרד.

ח.

בקרת תנועה:
ראה פרוט ודרישות תיכנון ביצוע בפרק  15בחוברת זו ובמסמכי המיכרז המצורפים.
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.3

הידרולוגיה והסדרת נחל נחשון:
3.1

מבוא
תוואי כביש  1לירושליים ,משער הגיא למחלף שורש עולה מרגלי הרי יהודה
במערב למעלה הרי יהודה במזרח .תוואי הכביש ממוקם במורדות המערביים של
אנטיקלינוריום הרי יהודה מעל שכבות גיאולוגיות ,הבנויות בעיקר מחילופים של
אבני גיר ודולומיט ,קרטון ,וחוואר ,מחוברות יהודה מגיל קנומן עליון – טורון (ראה
תרשים מצורף בדו''ח הידרולוגי) .באיזור הכביש קיים אקוויפר איזורי של חבורת
יהודה (אקוויפר ההר) המתחלק לשני אקוויפרים עיקריים ,אקוויפר הקנומן התחתון
בשכבות העמוקות יותר ,והשני אקוויפר הקנומן עיליון – טורון בשכבות עיליונות
יותר מבחינת גיאולוגית .הכביש ממוקם על תוואי נחל נחשון המלווה את הכביש
לאורכו מאזור הפיצול ועד למחלף שער הגיא .עיקר אגני ההיקוות המתנקזים אל נחל
נחשון מגיעים ,לאורך הצד הדרומי של הכביש .על מנת להסדיר את מערכת הניקוז
לאורך הכביש מוצעות מערכת משולבת של תעלות בטון ,תעלות טרפז מדופנות בצדדי
הדרך ומעבירי מים להסדרת ספיקות הנחל נחשון.
במסגרת פרק זה יהא על הקבלן להשלים את הפתרון הנדרש של מוצא נחל נחשון
כולל המתקנים כמפורט בהמשך.

3.2

נחל נחשון
הפרויקט ממוקם בקרבת מוצא נחל נחשון לכוון מערב.
דו"ח הידרולוגי נערך בשלבי התכנון המוקדמים .דו''ח זה מצורף למסמכי המכרז.

3.3

ניקוז בתכנון המוקדם:
מסמכי המיכרז כוללים תאור מערכת הניקוז על כל מרכיביה כולל קביעת גודל
אלמנטים של הניקוז ,כולל חישובי ספיקות וכד' כפי שחושבו במסגרת הדו"ח
ההידרולוגי ובתכנון המוקדם.
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.4

ניקוז
 4.1תכנון הניקוז
א.

תכנון הניקוז ואלמנטי הניקוז יתוכננו ע"י הקבלן בהתאמה.
 מגדיר משימות ומסמכי תכנון :פרק  –6תכנון ניקוז; פרק  –7סקר הידרולוגי. הנחיות מעצ לתכנון ניקוז גם בהתאם לפרטים סטנדרטיים של מעצ.כל זאת ע"פ הגירסא העדכנית ביותר.

ב.

פתרון הניקוז יבוסס על דוח הידרולוגי שהוכן במסגרת התכנון המקודם ומצורף,
הקבלן נדרש לאמץ את הדוח ו/או להכין דוח עדכני.

ג.

כל פתרונות הניקוז נדרשים לתיאום ואישור גם של הגורמים הירוקים ,והות"ל.

ד.

לא יותר לעשות שימוש לצורכי ניקוז הכביש במובל הניקוז הקיים בתוך תחנת הדלק.

 4.2מערכת הניקוז הקיימת
לכל אורך הכביש משני צידי המיסעה קיימות לרוב תעלות ניקוז טרפזיות מצופות בטון
ותעלות בטון  .Uפתרון הניקוז הקיים של הכביש כולל  15מעבירי מים עיקריים
המפורטים בטבלה שלהלן.
רשימת מעבירי מים
קיימים
מס'

סוג ס''מ

מיקום (חתך)
502+5

1

IL-IN

 IL-OUTאורך

D-90

267.23

267.17

25.00

 2מול חתך  81צד צפוני

D-100

269.99

268.66

24.00

 3מול חתך  84צד צפוני

D-100

271.77

271.61

29.00

 4מול חתך  88צד צפוני

D-40

275.98

275.53

9.00

D-120

272.91

272.55

51.00

D-60

285.50

285.34

9.00

BOX 3*2

292.66

292.14

56.00

8

117+5

D-100

296.38

296.16

28.00

9

140+15

BOX 140*140*3

314.11

313.40

33.00

10

151

D-120*2

325.25

324.77

40.00

11

194

BOX 180*140

382.13

382.13

28.00

12

3008

BOX 155*155

357.77

355.70

25.00

BOX 80*80

404.35

403.49

25.00

BOX 1*1

424.40

423.78

9.50

D-100

537.64

536.81

12

 5מול חתך  89-91צד דרומי
 6מול חתך  106צד דרומי
 7מול חתך  109-112צד צפוני

 13מול חתך  224-225צד דרומי
 14מול חתך  247צד דרומי
 15מול חתך  337010צד דרומי
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לאורך הכביש זורם נחל נחשון אשר מוסדר על ידי מעבירי מים ותעלות צדדיות.
הנגר העילי מוסדר על ידי אבני שפה ,מגלשים ותעלות.
 4.3מערכת הניקוז המוצעת ע"י המזמין:
מערכת הניקוז המוצעת כוללת את המרכיבים העיקריים:


מעבירי-מים לחציות כביש  1ולדרכים משניות.



מערכת ניקוז תת קרקעי באיזור גשר אקולוגי .



אבני שפה ,מגלשים,תאי קליטה מפוצלים בכבישים ,לתפיסת והכוונת נגר
עילי.



תעלות ניקוז מסוגים שונים בצידי הכבישים והרמפות.



מעבירים תת קרקעים חקלאים באיזור מחלף שער הגיא.



מעביר מים בדחיקה (ליד מעביר מים קיים) ברמפה לכביש  ,38מחלף שער
הגיא.

 4.4מעבירי מים מוצעים
בהתאם להנחיות שבסקרים ההידרולוגיים תוכננו מעבירי-מים ראשיים.
להלן מובא ריכוז נתוני מעבירי-המים שמתוכננים בפרויקט:
רשימת מעבירי מים מתוכננים (מעבירי מים תוכננו לתקופת הסתברות של .)2%

מס'

סוג ס''מ

מיקום (חתך)

IL-IN

 IL-OUTאורך

1

90

D-100

281.40

281.17

46.00

2

112

D-180*2

292.75

292.10

45.44

D-180

295.36

294.44

66.00

4

201+10

D-150

394.60

393.55

48.00

5

212+10

D-100

400.22

400.20

22.00

6

226

3.0*2.0

409.12

409.10

38.00

7

603

D-100

411.81

410.22

25.00

 3צד דרומי 113

מעברי מים יתוכננו ע"פ ספיקות התכן שחושבו על ידי היזם ואומדו על ידי הקבלן או
על בסיס דוח הידרולוגי מעדוכן שהכין הקבלן ואושר על ידי כל הרשויות.
 4.5מעבירי מים מבוטלים
חלק ממעבירי מים קיימים מתבטלים ומעביר מים מול חתך  89-90צד דרומי מיועד
להגדלה מקוטר  120ס"מ לבוקס 150*550
להלן מובא ריכוז מעבירי מים מבוטלים:
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רשימת מעבירי מים קיימים לביטול
מס'

סוג ס''מ

מיקום (חתך)

IL-IN

 IL-OUTאורך

1

117+5

D-100

296.38

296.16

28.00

2

140+15

BOX 140*140*3

313.75

313.40

33.00

3

151

D-120*2

325.25

324.77

40.00

4

194

BOX 180*140

382.13

382.13

28.00

ביטול מעברי מים משמעו חפירה פירוק מעביר המים הקיים ,לרבות כנפי הכניסה והיציאה וסגירת
החפירה בחומר מילוי מבוקר בבקרה מלאה ועד תחתית המבנה המתוכנן.
הידוקים יעשו בהתאם להנחיות המפרט המיוחד והכללי של מעצ.
מעברי מים מבוטלים שיהרסו במסגרת שלבי הביצוע וידרש פרט למילוי חוזר ,כולל במידת הצורך
כיסוי באמצעות בטון מסוג  CLSMאו שו"ע מאושר עד תחתית מבנה המיסעה המתוכננת.
 4.6תעלות עפר מדופנות ותעלות בטון:
א .תוכננו תעלות עפר מדופנות בפרויקט ,לאורך כביש .1
מרבית התעלות המתוכננות יהיו תעלות בטון מלבניות ברוחב (נטו פנימי)  1.3מטר לפחות
משיקולי אחזקה .שתי דפנות תעלות הבטון הבנויות יהיו במפלס הכביש ,ללא הגבהה
נוספת של הדופן הרחוקה מהכביש.
דיפון תעלות יהיה מטיפוס רשת זיון מרחבית עם מילוי בטון ב 20-עם פיגמנט צבע
מתואם עם התוכנית לעיצוב אדריכלי ובהתאם לתכסית הקרקע באיזור זה .יש לתת
אלט' אחת לפי תוכנית אדר' נוף כדי למנוע אי התאמות.
ב .הקבלן רשאי להציע שינוי בחתך התעלות וסוג הדיפון ,בתנאי שהאמור לא יגדיל את
הפגיעה הנופית של חפירות/חציבות ומידרונות הקיימים ,ולא יקטין את רוחב רצועת
השתילה התחתונה במקביל לכביש באזורי החציבה ,ביחס לתכנון מטעם המזמין ,ובתנאי
שקיבל אישור של הגורמים הירוקים  ,הות"ל והמזמין.
ג .עקב מהירות זרימה גבוהות בתעלות ובמתקני המוצא של מעבירי המים על סוגיהם ,יש
לתכנן את התעלות עם מפלים ,ושוברי אנרגיה מתאימים – לשיפוע אורכי.
 4.7הגנה על סוללות גבוהות:
על הקבלן לתכנן וליישם אמצעי הגנה ותחזוקה של סוללות מפני סחיפה ,החלשות סוללות
המילוי ונזק אחר הצפוי מעליית פני המים בנחל הנחשון.
העבודות לא יחרגו מגבול התב"ע ( הקו הכחול ) כאשר עבודות סלילת הרמפה לא יחרגו
מגבול זכות הדרך ( גבול ההכרזה ).
נדרשת תשומת לב הקבלן לנביעות תת קרקעיות המבצבצות בשולי הכביש באזור חתך.
באזור זה נדרשים פתרונות לניקוז של מים בקרקע "רותחת" על מנת למנוע נזק לדיקור
סוללת הכביש .
 4.8ניקוז ברמות:
א.

כל הברמות יתוכננו בשיפוע רוחבי לכיוון הרכס (לא לכוון הכביש).

ב.

בקטעי מדרונות בחציבה/חפירה יש לדאוג לניקוז הברמות .באמצעי הגנה מתאימים.
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ג.

שפוע ברמה העליונה לא יקטן מ  1:8משקולי ניקוז.

 4.9טיפול בנושא מעינות וניקוז תת  -קרקעי:
קיימים מספר נושאים הקשורים לניקוז עילי ותת קרקעי שעל הקבלן לקחת בחשבון
בתיכנון וביצוע קטע הכביש הנידון:
 oתשומת לב של הקבלן מופנת לטיפול בנביעות תת קרקעיות המבצבצות בשולי הכביש
והמידרונות לאורך התוואי .באיזור זה נדרשים פתרונות לניקוז מים בקרקע
"רותחת" על מנת למנוע נזק לדיקור סוללת הכביש.
 oבאזור קיים משטר זרימה עילי ותת קרקעי שלא כולו ידוע .לכן ,על מנת לשמר את
משטר זרימה זה ,יש לבצע נקזים אורכיים ,בתוך המבנה ,שכבות מנקזות ,פילטר
(פילטר משמעותו :חומר שמקיים יחסי גודל גרגר עם השכבות השכנות לו ,ומתוכנן
על פי קריטריונים ידועים) בכל הערוצים הידועים ובפני המדרון החצוב ואו הקיים.
 oעל הקבלן לבצע סקר הידרוגיאולוגי מפורט ,ולתת פתרונות למוצא הנביעות וערוצים
הקיימים היום.
 oאזורים המתוכננים במילוי גבוה מעל ערוץ נחל נחשון ,מעל שכבות אטומות (חוואר
וחרסית) :במקומות אלה יש ליישם שכבה מנקזת מתאימה בתוך שכבות המילוי של
הכביש.
 oאזורי נביעות בדופן ההר מעל הסוללה החדשה :במקומות אלה יש להצמיד את תעלת
הניקוז לאורך התוואי לדופן ההר וכן לאטום את דפנותיה .זאת כדי למנוע חלחול
מים אל תוך מבנה הכביש.
 oנביעות בדופן ההר בתווך של סוללת המילוי (הצמדות סוללה לדופן ההר) :באותם
מקומות יש לשלב ניקוז תת-קרקעי לאורך התוואי משני צידיו ע"י בניית שכבה
מנקזת בעובי  100ס"מ בקצה הסוללה לאורך דופן ההר .בתחתית ההר יש לבצע צינור
שרשורי אשר יזרים את המים לתוך תעלות ,נחלים בהתאם להנחיות הידרולוג/מתכנן
הניקוז.
 oבאם הזרימות שיאותרו יהיו גדולות יהיה צורך בנוסף בייצוב השכבות הסמוכות
לפילטר בצמנט בשיעור משקלי של  ,4.5%ולמרחק של  3מ' מהפילטר לפחות.
מסביב לשכבה המנקזת חובה ליישם שכבת הפרדה מבד לא ארוג ,על פי תכנון שיוכן
על ידי הקבלן ויבוקר על ידי המזמין .במקרה שדופן ההר מכיל קרקעות ,יש לבדוק
את הצורך ביישום הבד גם בדופן ההר.
4.10

שלבי ביצוע ניקוז
א .תשומת לב הקבלן מופנת לעובדה שלכל אורך שלבי הביצוע נדרש לוודא פתרון
ניקוז בתחום השטח בעבודה וכן בתחום הדרך הפעילה.
ב .שלבי ביצוע של הפרויקט התייחסו לביצוע מעברי המים ,תעלות ניקוז וכו'.

4.11

הנחיות ופרמטרים לתכנון
לפי הנחיות המזמין ,הפרמטרים לתכנון ניקוז מיסעת הכביש:

-

יושלם ע"פ הנחיות התכנון של החברה הלאומית לדרכים ובהתאמה לדו"ח ההידרולוגי,
למגדיר המשימות של החברה ולקבל את אישורי הרשויות על כל מכלוליהם.

-

ספיקות התכן המפורטות בדו"ח ההידרולוגי מחייבות את הקבלן.
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 .5אדריכלות נוף –פיתוח ושיקום נופי
 5.1כללי
5.1.1

מטרת הפרשה
מטרת הפרשה שלהלן להתוות עקרונות תכנון לפיהם יוכנו התכניות הנופיות
המפורטות לאישור המזמין ,ומתן הוראות והנחיות לביצוע השיקום הנופי
והאדריכלי.

5.1.2

התכנון הנופי יהיה מותאם באופן מלא לכל תחומי התכנון האחרים בפרויקט.
ההיבט הנופי בפרויקט זה הינו מרכיב מכריע בתיכנון הכביש לכל מרכיביו.
על הקבלן להביא זאת בחשבון הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.

5.1.3

תכנון הפיתוח והשיקום הנופי יהיה בהתאם להוראות:
 5.1.3.1התכנית הסטטוטורית תת"ל 16
 5.1.3.2המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות הבניה
 5.1.3.3המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ (הספר הירוק)
 5.1.3.4מסמך מעצ ל'-הנחיות לתכנון נופי סביבתי' מיוני 2008

 5.1.3.5מגדיר משימות התכנון של החברה הלאומית לדרכים במהדורתם המעודכנת
והתכניות הנופיות הנלוות למסמך זה.
5.1.4

מובהר בזאת כי על הקבלן לקבל אישור לתכניות הנופיות גם מהגורמים הבאים:
א .הועדה לתשתיות לאומיות
ב .רשות הטבע והגנים הלאומיים
ג .מועצת גנים לאומיים
ד .רשות העתיקות -על הקבלן לפעול לפי חוק העתיקות סעיף  .29בתאריך אוגוסט
 2007נערך ע"י רשות העתיקות סקר ארכאולוגי מפורט בתחום התכנית .אותרו מס'
מוקדים הקרובים לגבול העבודות.יש להימנע מפגיעה באתרים אלה .בעת השלמת
התכנון ,על הקבלן לקבל את אישור רשות העתיקות ,ולקבל מהם הנחיות בדבר גידור
האתרים הסמוכים .הגידור הזמני יבוצע ע"י גדר אוסטרלית לפי פרט.
ה .קק"ל
ו .פקיד היערות-קק"ל -באחריות המזמין לספק לקבלן אישור לנספח עצים בוגרים
שהוכן ע"י המזמין  .בעת השלמת התכנון ,על הקבלן לקבל את אישור פקיד היערות
לתכנון המעודכן.
ז .המשרד להגנת הסביבה

אישור התכנון יבוצע עפ"י המוגדר בהסכם .מובהר בזאת כי על הקבלן לקבל את אישור הות"ל
לתכנון .מודגש ,כי טרם העברת התכנון לאישור הות"ל על הקבלן לאשרו אצל המזמין.

28

5.1.5

צוות תכנון הנוף
צוות התכנון מטעם הקבלן ,יכלול אדריכל נוף ,מתכנן השקיה ,אגרונום ,אקולוג ויועץ
שימור קרקע .כל אחד מהנ"ל ,יהיה בעל נסיון מוכח ומוצלח של לפחות  5שנים
בתכנון עבודות בהיקף ובאופי הדומים לעבודת תכנון זו.
צוות התכנון יאושר ע"י המזמין כמוגדר בהסכם.

 5.2סקירת המצב הקיים
כביש  1ארצי הוא כביש בעל משמעות מיוחדת ,בהיותו הכביש המוביל אל ומירושלים.
הפרוגרמה לתכנית כללה בכל השלבים וכוללת גם בשלב סופי זה טיפול נופי הולם הנובע
ממיקומו המיוחד והרגיש של הכביש.
כל שטח הפרוייקט הינו בעל רגישות נופית גבוהה .הכביש עובר בתחתית נחל נחשון בתחום גן
לאומי הרי יהודה.
כשנוסעים מכיוון תל אביב אל ירושלים ,מיד לאחר הכניסה הדרמטית בשער הגיא ,מן
השפלה אל תוך ערוץ נחל נחשון ,נוסעים בקטע המוגדר כ"נוף נסיעה בגיא".
קטע זה מזוהה מאוד עם העלייה לירושלים וחשוב לשמר בו את תחושת הטיפוס המתפתל בין
ההרים לקראת ההגעה לעיר.
הכביש עובר בתחום גן לאומי מוכרז -גן לאומי הרי יהודה והתכנון נעשה על שטחים בתוכו.
יש לעבוד בתאום צמוד עם רשות הטבע והגנים ,ויש לקבל את אישורם לתכנון.
 5.3תכנון מטעם המזמין
התכנון מטעם המזמין ,לרבות התכניות החתכים החזיתות והפרטים ,נועדו להדגים את
עקרונות התכנון ויישומם ,ולהוות מסמך מנחה להיקף ואופי השיקום הנופי המיטבי.
 5.4תכנון ע"י הקבלן
התכנון יהיה בהתאם למגדיר משימות ותוצרי תכנון של החברה הלאומית לדרכים -מהדורה
מעודכנת לתאריך התכנון ,ובהתאם להנחיות המיוחדות המפורטות במסמך זה .במידת
הצורך יש להוסיף נושאים חסרים לאישור המזמין.
לפני תחילת עבודת התכנון יתקיים סיור בשטח בהשתתפות הקבלן ,וצוותו כולל אדריכל הנוף
מטעמו ,ובהשתתפות מנהל הפרוייקט ואדריכל הנוף מטעם המזמין ,לצורך הבהרת עקרונות
התכנון בשטח.
5.4.1

הנחיות מיוחדות לתכניות ולתיכנון:
א.

בכל חתכי הרוחב בתיכנון צריכים להופיע גם שלבי הביצוע הנגרמים
כתוצאה מתכנון הכביש במילוי.

ב.

צמצום הפגיעה במידרונות באמצעות שילוב דרכים לקבלן בתוך קוי דיקור
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ג.

בתכניות הנופיות על הקבלן לסמן את השטחים מהם יש להעתיק גאופיטים
בהתאם לסקר הגאופיטים שבוצע ע"י המזמין ,ולסמן את העצים לשימור
ולהעתקה בהתאם לנספח העצים המאושר ע"י פקיד היערות.

ד.
5.4.2

בתכניות הצמחיה יש לסמן את אזורי הצמחיה הפולשנית.

להלן השטחים בהם יש לטפל במסגרת התכנון הנופי:
א.

השטחים בין שולי הכביש עד לקצה קו הדיקור הקיצוני משני הצדדים

ב.

דרכי הגישה הזמניות.

ג.

שטחי ההתארגנות וערום זמני ומחנה קבלן.

ד.

כל דרך קיימת שבוטלה.

ה.

כל האזורים המופרים במהלך הביצוע.

 5.5עקרונות התכנון הנופי
5.5.1

כללי
כאמור כביש  1עובר בקטע רגיש מאוד מבחינה נופית ודורש תכנון נופי מוקפד ורגיש,
הן בהתווית ציר הכביש עצמו והן בתכנון הדיקורים בצידי המיסעה.
מטרת העל של הטיפול הנופי הינה למזער ככל הניתן ,את הנזק הנופי הנגרם כתוצאה
מסלילת הכביש ,כמו גם את תחושת התערבות האדם בנוף.
כביש מס'  1עובר במקטעים עם תנאים משתנים ,לכן כל מקטע דורש התייחסות
פרטנית לאופי הטיפול הנופי בו.
מטרות התכנון הנופי הן:
א .לשמור על הציויון הקניוני -על תחושת הנסיעה בתוך ואדי.
ב .להקטין ככל הניתן את מדרונות החציבות הנצפות לנוסע בכביש.
ג .לאפשר רצועת נטיעות בגובה עיני הנוסע .
לצורך כך פותחה שיטת המילוי
כל הרחבה של הכביש בקטע רגיש זה ,תדרוש חציבות .החלופה שנבחרה כפתרון
המתאים ביותר להרחבת הכביש מבחינה נופית היא חלופת המילוי .בחלופה זו
הכביש המורחב מתוכנן כ 6-מ' מעל גובה הכביש היום כדי לחסוך בחציבות .ככל
שמרחיבים את הכביש בגובה גבוה יותר ,המרחק בין המדרונות גדול יותר ונדרשות
פחות חציבות.
מכיוון שאין אפשרות לעצור את התנועה בכביש מס'  1בזמן הביצוע ,היה צורך לגבש
שלבי ביצוע כאלה שיאפשרו תנועה סדירה לכל אורך תקופת ההקמה .היקף
החציבות בצד הצפוני ,גדל לצורך שלבי ביצוע ,אבל היתרון של חציבות אלה הוא,
שניתן להסתיר את חלקן בסיום העבודות.
חשוב מאוד לשים לב שתכנון הטיפול בדיקורים בצידי המיסעה ,צריך להיעשות תוך
התייחסות משולבת לכל שלבי הביצוע  ,ולא רק למיקום הכביש בשלב הסופי.
בחתכי הרוחב כל  20מ' צריכים להופיע כל שלבי הביצוע.
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5.5.2

הנחיות תכנון לפי אזורים
כביש מס'  1עובר במקטעים עם תנאים משתנים ,לכן כל מקטע דורש התייחסות
פרטנית לאופי הטיפול הנופי בו.
בין חתכים  140-313בציר כביש ( 1עם סטייה מותרת של  100מ' לכל כיוון לאורך ציר
הכביש) הכביש המתוכנן צריך להיות במילוי ביחס לכביש הקיים ,בכפוף לסטיות
המותרות.
יש לבצע את הכביש לפי שלבי הביצוע המוצגים ע"י גרונר דאל.
 5.5.2.1הנחיות כלליות לתכנון באזורי חציבה:
א .בכל אזורי החציבה:
 חובה לתכנן רצועת שתילה במפלס הכביש ברוחב  3מ' לפחות ,לכל אורך הכבישמשני צידיו.
 חובה על הקבלן לבצע את החציבות בשיפוע המירבי האפשרי ללא תמיכההנדסית ,זאת על מנת לצמצם ככל האפשר את עומק החציבות והפגיעה בגן
הלאומי משני צידי כביש .1
במידה ויש צורך מקומי לתימוך הנדסי כתוצאה מסלע רך יוצא דופן ,יש אפשרותלהשתמש בקטע הנ"ל באמצעים הנדסיים לתימוך תוך הבטחת מראה המשכי של
החציבות.
האמצעים המותרים לתימוך המדרון במקרה זה :מסמרי סלע בשילוב עם רשתות
קונסטרוקטיביות.
 לא תותר בשום מקרה התזת בטון.באזור זה ,לסלע הטבעי (במיוחד מצפון לכביש) יש יכולת גבוהה לשיקום טבעי של
פני החציבה .התזת בטון מונעת את יכולת השיקום הטבעי ,ומשאירה חזית
מלאכותית לתמיד.
 מכיוון שמדובר בסביבה טבעית ולא אורבאנית ,הפתרון הנכון לקטעי הכבישהחצובים הוא חציבות פתוחות ולא קירות תומכים.
 את הברמות ניתן לתכנן במקביל לכביש או בכיוון השכבות הגאולוגיות. יש לטעת עצים ולשתול שיחים על גבי כל ברמות החציבה. בשלבי הביניים מבחינת הביצוע -יש לבצע תעלות ניקוז מינימליות גם אם הדברכרוך בדיפון של תעלת הניקוז הזמנית.
ב .בקטעי חפירות בהם החפירות הנדרשות לצורך שלבי ביצוע הן בהיקף נרחב יותר
מהחפירות הנדרשות לשלב סופי
יש לעשות מאמץ להקטין את החציבות בשלב הראשון ע"י חציבה בשיפוע התלול
ביותר האפשרי ללא תמיכה הנדסית.
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יש לתכנן את החפירות הזמניות בשיפוע המירבי ,ללא רצועת הגינון בגובה הכביש.
בשלב הסופי יש לתכנן מילוי לפי ההנחיות בטבלה המצורפת .מילוי זה יכסה חלק
מהחציבות שבוצעו בשלבי הביצוע הקודמים .יש לתכנן נטיעות על גבי מדרון המילוי
ועל גבי הברמות הגלויות.
ג .במקרה והחפירות לצורך שלב סופי הן בהיקף נרחב יותר מהחפירות הנדרשות
לשלב הביצוע:
יש לבצע כבר בשלב הראשון את מלוא היקף החפירה לשלב הסופי .בקטעים אלה יש
לתכנן בתחתית החציבה מאחורי תעלת הניקוז מדרון בשיפוע  1( 1:4אנכי 4 ,אופקי)
ברוחב של  3מ' ,ומאחוריו חציבות תלולות בשיפוע התלול ביותר האפשרי ללא דיפון
וברמות ברוחב ובמרחקים אנכיים לפי הנחיות יועץ הקרקע והביסוס (ראה פרק .)14
 5.5.2.2הנחיות כלליות לתכנון באזורי מילוי (קטעים בהם קצה המיסעה נמצא
במילוי ביחס לקרקע הקיימת):
באזורי מילוי יש לתכנן את שיפוע המילוי על פי הטבלה המצורפת.
כיום הנחל עובר בתחתית ואדי .יש חשיבות לייצר מחדש את התחושה של הואדי גם
במקומות שהכביש במילוי.
בכל מקרה לא יתוכנן מדרון מילוי התלול יותר משיפוע  1(1:3אנכי 3 ,אופקי) לצרכי
שתילה וגינון.
 5.5.2.3טבלת הנחיות לתכנון מילוי לפי חתכים
הטבלה מגדירה את השיפועים למילוי חוזר נופי בצידי הכביש בין התוואי והמפלס
בשלב הסופי של הכביש לחציבה החדשה או לטופוגרפיה הקיימת.
עקרון העל המנחה בתכנון המילוי הוא שמירה על חווית הנסיעה בתוך קניון.
רוב המילוי מתוכנן בשיפוע עולה ,הן לצורך שמירה על תחושה זו ,והן לצורך הסתרת
החציבות משלב הביצוע הקודם.
המילוי מתוכנן בשיפוע מקסימלי של  1( 1:4אנכי 4 ,אופקי) על מנת שיאפשר שתילת
עצים ושיחים ללא צורך בחיזוק הנדסי של המדרון.
בקטעים בהם רצועת המילוי רחבה ,מתוכננת נטיעת מטעים .בקטעים אלה מתוכנן
מילוי בשיפוע של  1( 1:5אנכי 5 ,אופקי) על מנת לאפשר חרישה של השטח.
במקומות מסויימים ,תוכנן שיפוע מתון של  1( 1:10אנכי 10 ,אופקי) כדי להתאים
לתנאי הטופוגרפיה בקטע זה.
יש מצבים שבהם הטבלה מגדירה את המילוי כאשר השיפוע הוא יורד (לחיבור
לקרקע קיימת) ולא בהכרח עולה.
שינויים בשיפועי המילוי המופיעים בטבלה יבוצעו רק באישור המזמין תוך שמירה
על עקרונות התכנון הנ"ל.
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צד ימין של הכביש
חתך 146-152
מילוי בשיפוע יורד של 1:5
חתך 160-164
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 165-172
מילוי בשיפוע עולה שמחבר בין מפלס כביש 1
הסופי לרמפה הקיימת מכביש  38לחיבור
לכיוון ירושלים
חתך 191-212
מילוי בשיפוע יורד של 1:4

חתך 259-270
מילוי בשיפוע עולה של 1:5
חתך 280-290
מילוי בשיפוע עולה של 1:5

צד שמאל של הכביש
חתך 117-150
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 151-160
מילוי בשיפוע יורד של 1:4
חתך 162-171
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 178-190
מילוי בשיפוע עולה של 1:5
חתך 191-199
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 202-210
מילוי בשיפוע עולה של 1:5
חתך 211-237
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 252-270
מילוי בשיפוע עולה של 1:4
חתך 271-275
מילוי בשיפוע עולה של 1:5
חתך 276-292
מילוי בשיפוע עולה של 1:4

חתך 305-313
מילוי בשיפוע עולה של 1:10

חתך 293-308
מילוי בשיפוע יורד של 1:10

חתך 314-318
מילוי בשיפוע עולה של 1:5
חתך 332-337
מילוי בשיפוע עולה של 1:5

חתך 309-346
מילוי בשיפוע עולה של 1:4

 5.5.2.4שמירה על מקומות מיוחדים:
במקטע זה ישנם אלמנטים שדורשים התייחסות מיוחדת:
א .מחלף שער הגיא -המחלף יישאר בתצורתו הנוכחית .השינוי היחיד הוא הרחבה
נקודתית של הגשר בצידו הדרום מזרחי.
ב .אתר לאומי חאן שער הגיא
מבני החאן סמוכים מאוד לכביש הקיים ויש חשש שייפגעו כתוצאה מהרחבתו
אין להיכנס בתכנון ובביצוע לתחום אתר לאומי חאן שער הגיא.
אין לפגוע באתר לאומי חאן שער הגיא ,לא במבנים ולא בקיר לאורך כביש מס' 1ג .קבר השייח -בין חתך  250לחתך  262מסומן מבנה קבר השייח הקיים .אין לפגוע
במבנה קבר השייח ובמתקנים הסמוכים .כל התקרבות תהיה באישור הגורמים
המוסמכים.
ד .על הקבלן להעתיק את המשוריינים הנמצאים במפרדה בסמוך לקבר השייח,
בתאום עם מח' הנצחה במשרד הביטחון ורשות הטבע והגנים.
ה .מצוק המחצבה הישנה -בין חתך  239לחתך  247מדרום לכביש קיים מצוק
מחצבה ישנה .אין לפגוע במצוק זה במסגרת הרחבת הכביש.
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ו .קטעי הכביש שמתבטלים -כבישים אלו יחרשו עד למפלס הקרקע ,חומרי
הסלילה יפונו ,ויבוצע שיקום נופי הכולל שתילה ונטיעות בהתאם לטיפול הפרטני
בכל קטע.
ז .בית המשאבות של מקורות -באזור זה הכביש המתוכנן יהיה במילוי קטן יותר,
כדי שלא ייוצר מצב שהמבנה מוסתר מהכביש.
העבודות במתחם בית המשאבות כוללות פירוק קירות תמך ומבנה שרותים.
הפירוק ייעשה תוך שמירת האבנים לשימוש חוזר בעת השיקום הנופי.
על הקבלן להכין תכנית שיקום נופי לאזור תחנת מקורות.
יש לשים לב לא לפגוע במבני התחנה או בקירות תמך ,בורות ניקוז או כל אלמנט
אחר שלא לצורך
התכנון והביצוע באזור זה יהי בתאום עם מקורות
5.5.3

שטחי התארגנות וערום זמני ודרכי גישה
בתת"ל  16הוגדר שטח להתארגנות וערום זמני ליד מחלף שער הגיא בתחום הקו
הכחול .אין להפר שטח נוסף מחוץ לקווי הדיקור לצורך התארגנות ,ערום זמני או
מחנה קבלן.
עם סיום העבודות ,על הקבלן לשקם את שטח ההתארגנות לפי תכנית שתוכן על ידו,
הכוללת השבת השטח למצבו הקודם -שטח חקלאי ,כולל פיזור אדמת חישוף
מקומית או אדמה מובאת בגובה  50ס"מ.
הקבלן יכול להציע תוואי שונה לדרכי הגישה לאישור המזמין ,אך יש לתכנן את
הדרך כך שרובה עוברת בתחום הדיקורים.
תכנית דרכי הגישה צריכות להיות מאושרת גם ע"י רט"ג
הקבלן ישקם את שטח דרכי גישה זמניות בתום העבודה ,וכמוכן כל שטח שמופר ע"י
דרכי הגישה .

5.5.4

קירות
השימוש בקירות תומכים מוגבל רק למצבים שאי אפשר לפתור את התימוך של
הכביש במדרון מילוי מתון ,למשל ליד מתחם קבר השייח הקיים.
הקירות התמך בפרוייקט יהיו עם בחיפוי אבן טבעית בלבד עפ"י הפרטים
האדריכליים המצורפים למכרז.
לא יותר שימוש בקירות תומכים במקום מדרונות חצובים .
מותר להוסיף קירות טרסה מקומיים עד גובה  2.5מ' בלבד ולא במפלס הכביש
במקרים הבאים :עפ"י דרישות רט"ג או על מנת לפתור בעיה מקומית של קברים או
ארכאולוגיה או ערוץ ניקוז.

5.5.5

מבני דרך

 5.5.5.1הגשר האקולוגי
א.

אין גמישות בצורה של מבנה הגשר האקולוגי
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ב.

אין גמישות במקום הגשר האקולוגי ,מעבר לתזוזה של  20מטר לאורך ציר כביש 1
לכל כיוון.

ג.

אין גמישות בגמר הגשר האקולוגי
יש גמישות בעיצוב המילוי מעל הגשר וההתחברות לקרקע הקיימת.
יש גמישות בצורה המדוייקת של קירות ההכוונה וההסתרה לבעלי החיים על גבי
הגשר ובגדרות בתאום עם האקולוג .בכל מקרה הקירות יתוכננו כך שייפנו רק כלפי
פנים ולא ייצפו מהכביש.
צוות התיכנון מטעם הקבלן יכלול אקולוג לנושא תכנון הגשר האקולוגי.

5.5.6

טיפול באזורים מופרים

 5.5.6.1כבישים שמתבטלים  -כבישים אלו יחרשו עד למפלס הקרקע ,חומרי הסלילה יפונו,
ויבוצע שיקום נופי הכולל שתילה ונטיעות בהתאם לטיפול הפרטני בכל קטע.
 5.5.6.2אתרי התארגנות וערום זמני ומחנה קבלן -ישוקמו עם תום העבודות ויבוצע בהם
טיפול נופי הכולל שתילה ונטיעות,
 5.5.6.3דרכי גישה שמתבטלות ישוקמו עם תום העבודות.
5.5.7

תכנון צמחיה

 5.5.7.1שימור הצומח הטבעי
בשטח קיימים עצי חורש טבעי ונטוע משני צידי הכביש.
יש לשמור ככל הניתן על העצים הקיימים .במקומות המופרים תתוכנן צמחיה חדשה הדומה
לאופי הצמחייה הקיימת .עצים הניתנים להעתקה יועתקו שאר העצים ייכרתו ויינטעו
במקומם עצים חדשים בשטחי הטיפול הנופי.
במרכז הקטע קיימת קבוצת ברושים צריפיים המהווה  LANDMARKבכביש ,יש לשמר
קבוצת ברושים זו.
 5.5.7.2טבלת צמחיה עקרונית-יש לקרוא טבלה זו ביחד עם תכניות
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1001-1007
אזור לטיפול נופי

הערות

צמחים מומלצים

 .1רצועת שתילה ברוחב
משתנה בתחתית החציבות
החדשות או הקיימות בגובה
פני הנהג.

צמחיה באופי חורש טבעי
אין לשתול עצים במרחקהקטן מ 1-מ' מקצה תעלת
הניקוז ,עקב הימצאות קו

עצים רחבי עלים :חרוב מצוי,
אלון מצוי ,כליל החורש ,אלה
א"י ,אלה אטלנטית ,ער אציל,
שקד מצוי.

מתח גבוה תת קרקעי.

לא יישתלו עצים מחטניים
בקטע זה מלבד ברוש מצוי.
גודל שתיל :צמח בגוש קוטר
גזע מינימום  50מ"מ וגובה
החל מ 300-ס"מ (גודל -)8
לפחות  30%מכלל העצים
בפרוייקט.
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שאר העצים :גודל  3( 4ליטר)
מרחק שתילה עצים קטנים:
ברוש מצוי ,כליל החורש ,שקד
מצוי 3-4:מ'
מרחק שתילה שאר העצים7 :
מ'.
ברצועה צרה ברוחב  3מ'-
נטיעה בשורה אחת.
ברצועה רחבה יותר -נטיעה
בקבוצות.
מינימום  40עצים לדונם
שיחים ומטפסים :ורד הכלב,
אשחר א"י ,אלת המסטיק,
אחירותם החורש ,רוזמרין
רפואי ,לוטם שעיר ,לוטם
מרווני ,אזוב מצוי ,צלף קוצני,
מרווה משולשת ,מרוות
ירושלים ,מרוות יהודה.
מרווח שתילה 1X1 :מ'
גודל שתיל 3 :ליטר
 100%כיסוי של השטח
בשיחים
גיאופיטים במקבצים של  5יח'
כל  10מ"ר ( 500יח' לדונם
מינימום)
כלנית מצויה ,רקפת מצויה,
צבעוני ההרים ,נרקיס מצוי,
כרכום חורפי ,חצב מצוי ,דם
המכבים ,נורית אסיה ,סייפן
התבואה.
 .2ברמות עליונות של חציבה

כל ברמות החציבה מלבד
התחתונה בגובה הכביש.

מיני עצים רחבי עלים ומרווחי
שתילה-כנ"ל

 על הקבלן לתכנן נטיעות בברמות אלה ישולבו גם עציםעל גבי כל ברמות החציבה .מחטניים מסוג אורן .אין צורך
לטעת אורנים מכיוון
על הקבלן לחפור בורותשתילה בגודל 1X1X1מ' שהאורנים מזריעים את
עצמם.
על גבי הברמות לצורך
נטיעת עצים בבורות שתילה על
השתילה.
גבי הברמות בשורה אחת.
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 90%לפחות משטח הברמות
יכוסו בעצים.
גודל שתיל :גודל  3( 4ליטר)
שיחים -כנ"ל ,אך גודל שתיל 1
ליטר
 100%כיסוי של השטח
בשיחים
גיאופיטים -כנ"ל
 .3נטיעת עצים ושיחים על גבי
מדרונות

בחלק מאזורי המילוי ובאזור
המעבר האקולוגי.
באזור הגשר האקולוגי ,יש
לתאם את תכנית הצמחיה עם
היועץ האקולגי ועם רט"ג.

מיני עצים רחבי עלים ומרווחי
שתילה-כנ"ל
נטיעה בקבוצות.
מינימום  30עצים לדונם
על גבי הגשר האקולוגי עצמו,
לא יינטעו עצים ,על מנת
לאפשר מעבר פתוח לבעלי
חיים.
מיני שיחים ומרווחי שתילה-
כנ"ל
גודל שתיל 1 -ליטר
 100%כיסוי של השטח
בשיחים
עצים :תות לבן ,תות שחור,

 .4צמחיית נחלים

פיקוס התאנה.
גודל שתיל :גודל  3( 4ליטר)
עץ כל  8מ' לאורך הנחל
שיחים :שיח אברהם מצוי,
פטל קדוש.
גודל שתיל 3 -ליטר
 100%כיסוי של השטח
בשיחים
 .5דגנים ושיחים מקומיים
ועצי חורש ובוסתן בקבוצות

באזור שיקום דרכי הגישה
הזמניות וחלק מקטעי הכביש

עצים רחבי עלים :חרוב מצוי,
אלון מצוי ,כליל החורש ,אלה

לביטול.

א"י ,אלה אטלנטית ,ער אציל,
שקד מצוי ,רימון מצוי.
מחטניים :ברוש מצוי
מרחק שתילה עצים קטנים:
ברוש מצוי ,כליל החורש ,שקד
מצוי ,רימון מצוי 3-4:מ'
מרחק שתילה שאר העצים7 :
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מ'.
 40עצים לדונם
שיחים וגיאופיטים בקבוצות
בתור איים לא רגולריים בתוך
הדגניים.
 100%כיסוי של השטח
בשיחים ודגניים
 50%דגניים
 50%שיחים וגאופיטים
דגניים :נשרן הדוחן ,זקנן
שעיר.
שיחים וגאופיטים-כנ"ל
גודל שתיל 1 -ליטר
 .6מטפסים על גבי הקירות

מטפסים :קיסוס החורש ,ורד
הכלב,גפנית משולשת ,גפנית
מחומשת ,קיסוסית קוצנית.
מרווח שתילה 3 :מ' לאורך
הקיר.
גודל שתיל 1 :ליטר

 .7מטעים על גבי מדרונות
מתונים ורחבים של מילוי

נטיעת עצים בתצורת מטעים.
גריד נטיעה  7X7מ'.
 90%מהעצים :זית אירופי
בוגר ,גזע בקוטר מינימום 20
ס"מ ובגובה  300ס"מ לפחות.
 10%עצי פרי שונים :רימון
מצוי ,שקד מצוי ,חרוב מצוי,
משולבים בתוך מטעי הזיתים.
גודל שתיל :גודל מס' 3( 4
ליטר)
 90%מהשטח יכוסה בעצי
מטע.
זריעת פרחי בר:
 90%ציפורנית מצרית120-
גרם לדונם
 9%תורמוס ההרים כחול2 -
ק"ג לדונם.
 1%כלנית מצויה 10 -יחידות
למ"ר.
 100%כיסוי של השטח בפרחי
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בר.
על הקבלן לחרוש את הקרקע
בקיץ אחרי שנה.
על הקבלן לפזר אדמת חישוף
בגובה  30ס"מ ,מלבד בשטח
ההתארגנות ,המוחזר לשימוש
חקלאי ,שם תפוזר שכבה
בעובי  50ס"מ.

 .8שיקום נופי בעזרת פיזור
אדמה מקומית טובה שנשמרה
בעת החישוף

גודל השתילים ,מרווחי השתילה ,ואחוזי הכיסוי מחייבים את הקבלן לצורך תכנון הצמחיה
המפורט.
5.5.8

תכנון השקיה

 5.5.8.1השקיה -בכל אזורי השתילה ,יש לתכנן מערכת השקיה .אין צורך לתכנן מערכת
השקיה ,באזורים המיועדים לשיקום דרכי גישה בתוך הגן הלאומי ,ובאזורים המוגדרים
לשיקום ע"י פיזור אדמה מחישוף מוקדם.
 5.5.8.2מתכנן ההשקיה מטעם הקבלן ,יהיה מתכנן השקיה בעל נסיון מוכח ומוצלח של
לפחות  5שנים בתכנון עבודות בהיקף ובאופי הדומים לעבודת תכנון זו
 5.5.8.3תכנון ההשקיה יכלול את כל התאומים מול הרשויות השונות ,לרבות קבלת הקצבות
מים מרשות המים לצורך התחברויות למקורות מים .יש עדיפות לשימוש במים מושבים
המאושרים ע"י משרד הבריאות.
 5.5.8.4מקורות המים ותוואי מוצע לצינור המוביל מים ממקור מים לראשי המערכת מופיע
בתכנית אב להשקיה של אדריכל הנוף ובתכנית ההשקיה של מהנדס המים  .ניתן לשנות את
תוואי הצינור באישור המזמין ,כל עוד שומרים על כל עקרונות תכנון הצמחיה ולא מגדילים
לצורך כך את הדיקורים של עבודות העפר.
 5.5.8.5במידה וקיימת בשטח אפשרות לחיבור לאספקת מים מושבים/קולחין על הקבלן
לקבל אישור מראש לכך ממנהל הפרויקט  .ולפעול בהתאם לדרישות התכנון הנוגעות בשימוש
בסוג מים זה .על הקבלן להציג למנהל הפרויקט את אישורי משרד הבריאות וכן התחייבות
של ספק המים להספקת המים בכמות הנדרשת ובאיכות טיהור שלישוני לפחות ,במשך 5
שנים לפחות.
 5.5.8.6תכנון ההשקיה צריך לענות על עקרונות של חסכון במים (בהתאם להנחיות וצווי שעה
של רשות המים,כיום עומד על  200מ"ק לדונם לשנה) ועל המגמה שתאפשר הפסקת השקיה
לאחר כ 3-5-שנות השקיה ,עם אפשרות הפעלה במקרה של תקופת יובש ארוכה מהרגיל.
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 5.5.8.7התכנון יעשה עפ"י מגדיר המשימות לתכנון השקיה מוקדם ומפורט של 'החברה
הלאומית לדרכים' ועל פי הנחיות מעצ לתכנון נופי וסביבתי מיוני .2008
 5.5.8.8להלן הדרישות התכנוניות:
א .יש לתאם את תכנון ההשקיה עם התכנון הנופי ותכנון התשתיות השונות כבר בשלבי התכנון
הראשונים ,ובהתייחס למיקום האביזרים חיבורי חשמל ומים ,מעברים/שרוולים וכו'.
ב .מערכת ההשקיה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי ,פרק  41ולפי מפרט 'החברה הלאומית
לדרכים' "עבודות פיתוח נופי – פרק ( "41המצורף למסמכי המכרז) .יש להשתמש במוצרים,
אביזרים וצנרת בעלי תו-תקן ישראלי.
ג .תכנון מערכת ההשקיה יכלול הוראות והנחיות לאופן ההשקיה לצורך קליטת הצמחיה עד
להתבססותה ,לרבות שתילת מילואים לאורך כל תקופת האחזקה ולרבות הוספת שטחי גינון
אם ידרשו.
ד .חיבור המים יבוצע על פי סכמת חיבור מים של 'החברה הלאומית לדרכים' ופרטי השקיה
מפורטים ויכלול מד מים עם פלט חשמלי ,מגוף מתכת הידראולי ,שסתום אוויר משולב ,מונע
זרימה חוזרת במורד (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) ויח' בקרה שתקושר הן לבקרי
ההשקיה בשטח והן למרכז בקרת ההשקיה של 'החברה הלאומית לדרכים' ותאפשר סגירה
אוטומטית של המגוף והתראה למרכז הבקרה במקרה של פריצת מים בלתי מתוכננת.
ה .יש לדאוג להתאמת לחצי מים להשקיה ע"י הרכבת מקטיני לחץ והתאמת דרג צינורות
ההשקיה ללחצי המים הובעים מלחצים במקורות המים והפרשי גובה של הקרקע.
ו .ראשי מערכת -ראשי המערכת ימוקמו לפי תכנית אב להשקיה שהוכנה ע"י המזמין כמות
ראשי המערכת לא תיפחת מהכמות המתוכננת בתכנית אב להשקיה ע"י המזמין .ראשי
המערכת ימוקמו לאורך הכביש לפי פרט .ניתן לשנות את המיקום בסטייה של עד  50מ' לכל
צד לצורך התאמה לתכנון
סוג ראשי המערכת ,קוטרם ומורכבותם יתוכננו וימוקמו בהתאם לתכנון הצמחייה המפורט,
כך שיספקו את צרכי השקיית הצמחייה בצורה האופטימאלית ביותר.
ראשי ההשקיה יתוכננו על פי סכמת ראש בקרה של 'החברה הלאומית לדרכים' ועל פי פרטים
מפורטים כנדרש.
ז .קוטר קוי ההשקיה צריך לאפשר תחזוקה נוחה ויעילה ,תוך התייחסות למבנה השטח
והקרקע
ח .במקרים בהם יש צורך להשקעות ברמות בגבהים שונים ,אין לתכנן את צינורות ההשקיה כך
שיעלו מברמה לברמה בניצב ,אלא שיעברו במקביל לכיוון חציבת ה ברמות.
ט .שרוולים חוצי כביש יהיו בקוטר  110דרג  10מינימום .יש להכניס שרוולים רזרביים.
י .שיטת ההשקיה – טפטוף לכל צמח ו\או עץ שלוחות של צינורות טפטוף אינטגראלי מווסת
בספיקה של  1.6-2.3ל'/שעה ,מעוגנות לקרקע באמצעות יתדות .יש לדאוג לתכנון בשיעורי
השקיה אופטימאליים למניעת מצב של נגר עילי ,בזבוז מים ופגיעה במדרונות הכביש.
יא .בקרת השקיה – יח' קצה אלחוטיות ,המקושרת למרכז בקרת ההשקיה של 'החברה הלאומית
לדרכים' ,יותקנו בכל ראש השקיה ובחיבור המים ,לשליטה ובקרה על ההשקיה .יש לתאם
את סכמת הקשר בין יח' הבקרה השונות מול חברת הבקרה.
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יב .שעות השקיה – יש לתאם את שעות ההשקיה עם ספק המים וזאת בהתאם לרמות הספיקה
בקו לאורך היום.
יג .בכל שטחי הגינון תוצנע הצנרת הראשית בקרקע בעומק מתאים על פי המפרט.
5.5.9
-

-

ניקוז
חובה לבצע תעלות בטון בנויות (ולא תעלות פתוחות) באזורי חציבה על מנת לצמצם
את רוחב החציבות.
הקבלן רשאי להציע שינוי בחתך התעלה וסוג הדיפון ,בתנאי שהאמור לא יגדיל את
הפגיעה הנופית של החציבות והמדרונות ,ולא יקטין את רוחב רצועת השתילה
התחתונה במקביל לכביש באזורי החציבה ,ביחס לתכנון מטעם המזמין ,ובתנאי
שקיבל אישור של הגורמים הירוקים ,הות"ל והמזמין.
שתי דפנות התעלה צריכות להיות בגובה הכביש ,ללא הגבהה של הדופן הרחוקה
מהכביש

5.6

הוראות והנחיות לביצוע השיקום הנופי והאדריכלי -

5.6.1

כללי
האמור בפרק זה ומבסמכי המכרז ,הוא בנוסף למפורט במפרט הכללי הבינמשרדי
לעבודות הבניה:
בפרק " 40עבודות פיתוח ושיקום נופי" מהדורה חמישית (מתוקנת) דצמבר .2009
פרק " 41עבודות גינון והשקיה" מהדורה רביעית פברואר .2009
פרק " 51עבודות סלילה" מהדורה שביעית יולי .2011
פרק " 00מוקדמות" מהדורה שמינית דצמבר 2008
פרק " 1עבודות עפר" מהדורה חמישית יוני ובנוסף למפורט במפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור של מעצ (הספר הירוק).2011
מסמך זה מחייב את הקבלן המבצע וכן כל קבלן משנה וגורם הפועל מטעמו
בפרוייקט זה .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות בתחום הפרויקט הינן
בפיקוח צוות מלווה מטעם הועדה לתשתיות לאומיות .המפקח מטעם הצוות
המלווה יעביר את הנחיותיו באמצעות מנהל הפרוייקט בלבד ועל הקבלן לציית
ולפעול בהתאם.
הקבלן יפעל על פי נוהל עבודה מול הצוות המלווה במסגרת נהלי אבטחת האיכות של
מעצ.
הגדרות:
מנהל פרוייקט -מנהל הפרוייקט מטעם המזמין
אדריכל נוף -אדריכל הנוף מטעם המזמין
העבודות בפרוייקט מתבצעות בתחום גן לאומי מוכרז הרי יהודה .כל העבודות
יתבצעו באישור ובפיקוח רט"ג וקק"ל.

5.6.2

הערכות לביצוע
תכנון וביצוע צירי תנועה ואתרי התארגנות; מבנה ארגוני נדרש בהיבט של סביבה
ונוף וגו' – ראה נוהל "עבודה מול צ"מ" מס'  08.02.47של החברה הלאומית לדרכים
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מתאריך  .3.11.10פעילות בהתאם לנוהל זה מחויבת כבסיס לאישור כניסת הקבלן
לשטח .הנחיות נוספות בדבר הקמה ותפעול מחנה קבלן ראה להלן בסעיף  6הנחיות
סביבתיות.
5.6.3

כניסת הקבלן לשטח – היבט נופי

הפעולה

תיאור הפעולה

ישיבת
התנעה
ותדרוך

תתקיים פגישה וסיור בהשתתפות מנהל הפרויקט  ,מנהל אבטחת איכות מטעם
החברה ,אדריכל הנוף מפקח מטעם מוסד התכנון ,נציגי קק"ל ורט"ג ,ונציגי
הקבלן ,לרבות ממונה בקרת איכות מטעמו :
 .1במהלך הסיור יאותרו שטחים לעירום קרקע לשימוש בעתיד,
לצורך השיקום הנופי.
 .2תגובש תוכנית למיקום מחנות הקבלן ודרכי הגישה בהתאם
לנדרש נוהל צ"מ של החברה הלאומית לדרכים .הקבלן יכנס
לביצוע בשטח רק לאחר קבלת אישור לתכניות אלה.
 .3יצוינו עצים לכריתה ו/או להעתקה ,ויאותרו שטחים להעתקתם
בתחום רצועת הדרך (במידת האפשר) ,או מחוצה לה.
 .4יצוינו שטחים לשימור ,כמופיע בתוכניות הנופיות ותינתן הנחיה
לאופן גידורם.
 .5בפגישה יקבל הקבלן הנחיות נופיות ,כולל הנחיות לטיפול באדמת
חשוף – לסילוק או לשימוש כאדמת חיפוי גננית /אדמת
עומק/אדמה עם תכולת חלוקים/אבניות ,המיועדות לחיפוי.

סימון
תחום
העבודה

.1

הקבלן יסמן את קווי הדיקור בשטח ויעלה על גבי תכניות
התארגנות הקבלן שיוגשו לאישור המזמין את סימון דרכי הגישה
שהוא מבקש לעשות בהן שימוש ואזורים למחנה הקבלן .עבודה זו
מחייבת תאום עם מנהל הפרויקט ואישור גורמי הפיקוח של מוסד
התכנון

הקבלן יסמן את קווי הדיקור (יתדות ברזל מעוגנות היטב
.2
בקרקע בתוספת סרטים אדומים כל  20מ') כולל סימון הקו
הכחול/גבול רצועת העבודה (יתדות ברזל מעוגנות היטב בקרקע
בתוספת סרטים כל  50מ').
באזורים שיאותרו כרגישים במיוחד ו/או בסמוך לערכי נוף
.3
מקומיים ,ייבחן צמצום תחום העבודה/רצועת העבודה לרוחב
המינימאלי ההכרחי .אזורים רגישים אלו יגודרו לשימור בהתאם
לאמור לעיל.
במידה ורצועת העבודה תגודר ,באזור שהוגדר על ידי אקולוג
.4
כמעבר בע"ח ,יש לשמור על פתח למעבר בע"ח בהתאם להנחיית
האקולוג .אזור זה יצוין במסגרת תכניות התארגנות הקבלן
שיוגשו לאישור המזמין.
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גידור
שטחים

.1

לשימור

.2
.3
.4
.5
.6

סימון
דרכי
גישה

הקבלן אחראי לגידור זמני של האזורים לשימור ,כמופיע בתכניות
הנופיות ,למניעת פגיעה בצומח וערכי טבע אחרים הנמצאים בהם ,ושמירה
על אחזקת הגידור ושלמותו לאורך כל תקופת הביצוע
שטחים רגישים וערכי טבע מוגנים יגודרו ויישמרו מפני פגיעה בתיאום
עם רשות הטבע והגנים.
עצים שבתחום אתר העבודה יגודרו לצורך הגנתם .הגדר תמוקם
במרחק  5מ' מענפי העץ.
הגידור יהיה מדגם גדר זמנית בהתאם לפרטים ,להנחיות והמפרט
הנהוגים בחברה הלאומית לדרכים.
הגדר תוסר בתום ביצוע עבודות העפר.
על הגדר יציב הקבלן שילוט האוסר על כניסה לשטח השימור.

הקבלן יסמן את דרכי הגישה ,שטח הההתארגנות וערום זמני

ושטח
התארגנות
גידור
מחנות
קבלן

.1
.2
.3
.4

הגנה על
ערכי טבע
ונוף

.1

כל שטח מחנה הקבלן/אתר ההתארגנות יהיה מגודר למעט כניסה אחת.
כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק,פחי אשפה וערימות פסולת
לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר.
הגדר תמנע זליגת פסולת מתחום האתר לשטחים הגובלים וכניסת חיות בר
למחנה.
חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה בתחום מגודר
בלבד.
עבודות להעתקת עצים ,עקירת עצים ,וכל הנדרש לשימור ערכי טבע ונוף,
יבוצעו לפני תחילת עבודות העפר בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
העבודות יתבצעו על ידי בעל ידע וניסיון מוכח לביצוע עבודות אלה ,מאושר
על ידי מנהל הפרויקט.

 .2גיזום עצים (הרמת נוף)  -גיזום מקצועי של עצים קיימים בקרבת תוואי
הכביש יבוצע למניעת פגיעה בהם בזמן ביצוע עבודות העפר .פעולות סימון
עצים לשימור ו/או להעתקה וגיזום עצים יעשו בתאום ובשיתוף עם פקח
הרשות לשמירת הטבע והגנים (רט"ג) ופקיד היערות.
 .3סימון וטיפול בעצים בוגרים בתחומי התכנית יתבצע בהתאם לתיקון מס'
 89לחוק התכנון והבניה ,התשס"ט .2008 ,העצים להעתקה יהיו לפי "סקר
עצים ראויים ואפשריים להעתקה או לשימור"שהוכן ע"י המזמין ואושר
ע"י פקיד היערות (קק"ל) .עצים שסומנו להעתקה יועתקו לשטחי שיקום
נופי בתחום הפרוייקט ,בהתאם להנחיית אדריכל הנוף .במידה ולא ניתן
יהיה לשלב עצים אלו בשיקום נופי של הפרויקט ,תתבצע העתקם לאתר
שיוצע ע"י קק"ל או רט"ג.
הנחיות נוספות בנושא העתקת ועקירת עצים ראה פרק  6איכות הסביבה
 .4טיפול בצמחיה פולשנית -תכנית העבודה לטיפול בצמחים פולשים תיקבע
ע"י האקולוג המלווה ותוגש לאישור המזמין .אין לבצע עבודות עפר וחישוף
כלשהן קודם לאיתור וסימון הצמחים הפולשים וקביעת תכנית עבודה
למניעת התפשטותם כמתואר.
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הנחיות לטיפול בצמחיה פולשנית ראה פרק  6איכות הסביבה
 .5עבודות שאין הכרח לבצען בשעות החשכה יבוצעו בשעות האור ,זאת על
מנת לצמצם ככל הניתן את ההפרעה לבעלי חיים פעילי לילה.
איסוף
זרעים של
עצי חורש
טבעי
מסביבת
הכביש

על הקבלן להשתמש ככל הניתן בעצי חורש טבעי ,שגודלו מזרעים וחומר ריבוי
וגטטיבי ,שנאספו מאזור המרוחק עד  10ק"מ מציר הכביש.
על הקבלן לאסוף זרעים וחומר ריבוי וגטטיבי של עצי החורש הטבעי בעונה
הראשונה המתאימה לאחר זכייתו במכרז .האיסוף ייעשה בתאום עם רט"ג.
בעת הבאת שתילי העצים לשטח ,על הקבלן להציג אישור מהמשתלה על מקור
הזרעים.

גידור
עצים

הקבלן יגדר את העצים לשימור בהתאם ל"סקר עצים ראויים ואפשריים
להעתקה" ולתכניות הנופיות.

לשימור
אישורים

הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות השונות
לביצוע כריתה ו/או העתקה של עצים ולתשלום כל האגרות הנדרשות.

גידור
אתרי
עתיקות

סקר ארכיאולוגי מפורט בתחום התכנית נערך בחודש אוגוסט  2007ע"י רשות
העתיקות .בסקר נתגלו ,בקטע הנדון 14 ,אתרים ארכיאולוגים מסוגים שונים:
חורבות ,מערות ,מתקנים חקלאים שונים חצובים בסלע ובנויים ,ערמות
סיקול ,קירות טראסה.


תאום מוקדם עם רשות העתיקות יהווה תנאי לתחילת עבודה .ביצוע
עבודות הסלילה יעשה תחת פיקוח ארכיאולוגי לפי העניין בתיאום
ובאישור רשות העתיקות.



לאחר סימון רצועת העבודה ,ייערך סיור בהשתתפות נציג רשות
העתיקות .בכל מקום בו תידרש הגנה על אתרי עתיקות הגובלים
ברצועת העבודה ,תעשה הגנה לפי הנחיות רשות העתיקות.



במידה ויתגלו ממצאים נוספים במהלך עבודות הפיתוח של הכביש ,יש
לעצור את העבודות ולידע את רשות העתיקות ובמידת הצורך לבצע
במקום חפירת הצלה כמתחייב על פי חוק העתיקות.

הקבלן יגדר את אתרי העתיקות לפי דרישת רשות העתיקות.
הגידור יבוצע ע" גדר אוסטרלית ע"פי פרט.
אישורים

על הקבלן לקבל את אישור נציג רשות העתיקות על הסימון והגידור של אתרי
העתיקות לפני המשך העבודות.

סימון
אזורים
עם
צמחיה
פולשנית

הקבלן יסמן את האזורים בהם קיימת צמחיה פולשנית כגון שיטה כחלחלה,
שיטה עגולת זרעים ,אילנתה בלוטית ו/או כל צמח פולשי מעוצה,לפי הנחיות
האקולוג.
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לאחר שהקבלן ישלים את הסימונים יתקיים סיור בהשתפות הקבלן,וצוותו
כולל אדריכל הנוף ,ובהשתתפות מנהל הפרויקט וצוות הפיקוח מטעם המזמין

אישור
המזמין

כולל אדריכל הנוף ,ונציג רט"ג.
על הקבלן לקבל את אישור המזמין לסימונים ולגידורים ,לפני המשך העבודות.
על הקבלן לשמור על הסימונים במהלך ביצוע העבודות.

תנועה

 .1תנועה אל מחנות הקבלן ומהם תהיה בצירים קיימים .פריצת
צירים חדשים תיעשה באישור בכתב ,בליווי תשריט ,של הות"ל
ומנהל הפרויקט.
 .2באם המחנה נמצא סמוך לדרכים פעילות יש לקבל אישור יועץ
בטיחות להגנה על עוברי הדרך.
 .3במידה ונפרצו צירים חדשים -תוכן תכנית לביטול ושיקום דרכי
הגישה לאחר הביצוע.
 .4לא תאושר חסימה של דרכי טיול ,ברגל ,אופניים וברכב המצויים
במקום .במידה שנדרשת חסימת צירי מטיילים יתוכנן ויבוצע
גידור ושילוט הכוונה למטיילים כולל מפה המתארת את הצירים
החלופיים .התכנון יאושר על ידי מנהל הפרויקט וילווה באישורים
מהגורמים המתאימים.
הקבלן אחראי לניקיון השטח מקוצים ועשבים רעים בכל גבולות העבודה

הדברת
עשביה
רב
שנתית
וחד
שנתית
בגבולות

הקבלן יגיש תוכנית עבודה כולל רשימת חומרי הדברה לאישור.

העבודה

השטח ישמר נקי מכל עשבייה.

במשך כל שלבי הביצוע משלב ע"ע ועד לסיום עבודות הגינון כמוגדר בחוזה
,זאת באמצעות כיסוח ו/או הדברה בחומרים שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט.
הדברת העשבייה תבוצע כאשר העשב יגדל לגובה  20ס"מ מקס 'וקודם
להבשלת הזרעים ,המוקדם מביניהם.

על הקבלן לקבל אישור רט"ג לשימוש בחומרי הדברה.

5.6.4
מס'

הוראות לטיפול בקרקע המיועדת לצרכי השיקום הנופי
תאור הפעולה

הפעולה

יש להתייחס לאדמה מקומית כמשאב לשימוש חוזר כאדמת חיפוי.
טרם תחילת עבודות החישוף יסווגו שטחי החישוף ויסומנו בשטח על פי המוגדר
בתכנית הנחיות נופיות לע"ע .קרקע מחישוף וקרקע מעומק תערמנה בהתאם לסווג
זה .קרקעות מחישוף וקרקעות מעומק והתאמתן לצרכי השיקום הנופי ייבדקו על

א.

כללי

ב.

עירום זמני עירום אדמת החישוף ואדמה מעומק המיועדות לצרכי השיקום הנופי יבוצע
של אדמה במקומות שאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט .אין לערום אדמה לשיקום נופי
בתחום שטחים שנמצאה בהם פסולת  ,שהקרקע מזוהמת או חשודה ככזו או שטחים
לצרכי

ידי הקבלן ויאושרו על ידי בקרת האיכות בתחום הנוף .השימוש חוזר באדמה
המיועדת לצרכי השיקום הנופי ייעשה באזורי השיקום הנופי (מדרונות ,שטחים
כלואים וכו').
החישוף יבוצע לעומק מינימלי של  40ס"מ.
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השיקום
הנופי

שגדלה בהם צמחיה פולשנית.
על הקבלן לערום בנפרד את סוגי הקרקעות השונים
גובה הערום לא יעלה על  2מ'.
הערום יבוצע עפ"י סיווג שבטבלת הקרקעות.
אדמה שיוצאת מכל מקטע ,יועבר לעירום הזמני שנקבע לו ,מבלי לערב בין החומרים
מהמקטעים השונים.

ג.

תיעוד
רישום
ושילוט

הקבלן יבצע תיעוד ורישום שוטף של מיקום הערימה ,סיווג מקור וכמות הקרקע
מכל מקור ,תאריך העירום ,והפניה לבדיקות קרקע .המידע ירוכז בטבלה שתימסר
למנהל הפרויקט.
כל ערימה תשולט עם שלט פלסטיק קשיח או מתכת שיכלול את הפרטים המופיעים
דלעיל (סווג ,מקור ,כולל מספרי חתכי המסילה/כביש).

ד.

דגימות
קרקע

בכל ערימה תבוצע בדיקת קרקע .תוצאות הבדיקה יועברו למנהל הפרויקט.
הבדיקות יבוצעו בהתאם לנדרש בפרק  41של המפרט הכללי של החברה הלאומית

ה.

חישוב

הקבלן אחראי לחשב ולהכין טבלת מאזן חומרים המציגה את סה"כ כמות אדמת

ואיזון
כמויות

החיפוי הנדרשת והמאושרת לצרכי השיקום הנופי ,יחסית לכמות שמקורה מעבודות
החשוף והחפירה.

לדרכים ("הספר הירוק") ו/או על פי הנחיות מנהל הפרויקט.

ו.

5.6.5

שטחים בהם גדלה צמחיה פולשנית כגון שיטח כחלחלה ו/או כל צומח פולשני אחר
טיפול
יסומנו לפני תחילת העבודה .קרקע מאזורים אלה לא תשמש כמקור אדמה לשיקום
בקרקע
שגדלה בה הנופי .קרקע זו תוכל לשמש כגרעין מילוי בסוללות על פי אישור בכתב של מנהל
הפרויקט ובלבד שתכוסה בשכבת אדמה בעומק שלא יפחת מ  1מ' ,או שתסולק
צמחייה
מהשטח לאתר שפיכה מאושר .יש לבצע כריתת עצים פולשניים בכל השטחים
פולשנית
בתחום העבודה ובהתאם לאישור פקיד היערות ועל פי התכנון.
סיווג קרקעות לשימוש בשיקום הנופי
הערות

סוג הקרקע*

ייעוד

קרקע מחישוף עליון ללא
צמחייה פולשנית וללא
פסולת

שימוש חוזר בשיקום הנופי
לחיפוי .לפי הנחיות אדריכל
הנוף

מעומק עד  40ס"מ מפני
השטח.
קרקע מחישוף עליון

הקרקע מיועדת לסילוק

מעומק עד  40ס"מ מפני

מהשטח לאתר מאושר .ו/או

עד לסילוק הערום יהיה
בנפרד כולל שילוט המורה

השטח הכוללת צמחיה
פולשנית ופסולת

תיטמן בעומק של  1מ'

על חומר פסול לצורכי

לפחות מפני השטח

שיקום נופי.

קרקע מחישוף עליון משטחי
עיבוד חקלאי
מעומק עד  40ס"מ מפני

שימוש חוזר בשיקום הנופי,
באזורים המוגדרים לשיקום
נופי חקלאי
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השטח
קרקע מחפירת עומק

שימוש חוזר בשיקום הנופי,

למעלה מ - 40ס"מ עד  4מ'

לחיפוי מדרונות במילוי
וחפירה בכפוף לבדיקת

עומק

קרקע וסיווגה ,בתוספת
שתילה וזריעה.
)*(סיווג זה יקבע לפי הנחיית אדריכל הנוף.
ככלל עירום הקרקע יעשה בנפרד עבור קרקע משכבה עליונה  40ס"מ וקרקע מעומק
למעלה מ - 40ס"מ עד  4מ 'עומק .קרקע מעומק מעל  4מ 'לא תשמר לשיקום הנופי ,אלא
אם כן יש אישור בכתב מאדריכל הנוף ומנהל הפרויקט.
יש לקבל אישור ממנהל הפרויקט על כל ערמה ,קדם פעולת העירום.
לפני פיזור אדמת החיפוי מערימות האחסון ,יוודא הקבלן בתיאום עם מנהל הפרויקט ,כי
היא נקייה מצמחיה לא-רצויה וכי חומר החיפוי תואם את תוכנית שיקום הנוף בכל
הקשור לעבודות עפר.
 5.6.6ביצוע חפירה ,התחברויות ,בורות לעצים ,כיסי שתילה ועירום זמני של עודפי עבודות עפר
הפעולה

תיאור הפעולה

אישורים

יש להזמין את אדריכל הנוף לאישור העבודה בהתאם להתקדמות עבודות
החפירה והחציבה ,ולפי הנחיית מנהל הפרויקט.

חציבה

אופן חציבת פני הסלע יהיה על פי התכניות ,התחברות לקרקע הטבעית

והתחברות תבוצע ע"פ התוכניות המציינת את ההתחברות בגבהים ובתנוחה.
לקרקע
טבעית
הכנת
בורות
לעצים

הבורות יבוצעו ע"פ תכניות המגדירות מיקום וגודל הבורות.
על גבי ברמות החציבה יש לחפור בורות במידות  1X1X1מ'
יש לסמן את מיקום הבורות ב סנדות  2.5מ 'אורכן ,ולסמן
בקורדינאטות את מרכז הבור בתוכניות עדות.
העבודה כוללת את סילוק חומר הסרק המוצא מהבור ומילוי הבור באדמה
גננית שאושרה מראש ע"י המתאם הנופי.
מילוי הבורות יבוצע רק לאחר בדיקה ואישור המתאם הנופי שהבורות
בוצעו במידות הנדרשות ע"פי מסמכי החוזה.

עירום
זמני של
עודפי
עבודות
עפר

יותר אך ורק בשטח לעירום זמני כמוגדר בתכניות
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שיפונו
בהדרגה
מהשטח
לאחר סיום החציבות תבוצע דוגמא בשטח  5מ'  5Xמ' של צביעה כימית על גבי המצוק
מתוצרת הדר או שו"ע מאושר .לאחר בדיקת הדוגמה ע"י מנהל הפרויקט ואדריכל הנוף ,תתקבל
החלטה האם על הקבלן לבצע צביעה על גבי כל מצוקי החציבה.
 5.6.7סיום עבודות עפר
עם סיום שלב עבודות העפר הקונסטרוקטיביות והנופיות ,הקבלן יכין תכנית עדות לאישור
אדריכל הנוף של הקבלן
לאחר קבלת האישור יתקיים סיור בהשתפות הקבלן וצוותו כולל אדריכל הנוף ובהשתתפות
מנהל הפרויקט ואדריכל הנוף מטעם המזמין.
רק לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט על השלמת שלב עבודות העפר ,ניתן להמשיך
בעבודות.
5.6.8

היבטים נופיים/אדריכליים לפרטי ניקוז הנדסיים
הפעולה

תיאור הפעולה

כללי

יש להזמין את אדריכל הנוף לאישור העבודה והחומרים בהתאם להתקדמות
התכנון המפורט ולביצוע (אישור כל שלב הנו תנאי להמשך ביצוע השלב הבא(

תעלות
בנויות
ומעברי
מים
דיפון
קשיח

תעלות בנויות ומעבירי מים מבטון עם לוחות אנכים כולל קיטום פינות ,
בהתאם לתוכניות.
יש לבצע דוגמת תעלה בנויה באורך של  2מ 'לאישור אדריכל הנוף והמהנדס
הניקוז.
במקומות בהם נדרש דיפון של תעלות ניקוז או סביב מעבירי מים.
בעדיפות ראשונה חיזוק  JKבפיגמט מתאים לצבע הקרקע.
בעדיפות שניה שימוש באבן שכבות
לא יותר שימוש בכוורות מסוג גאוווב או דומה ,במילוי בטון ,לא יותר שימוש
בחלוקי נחל

5.6.9

הכנת השטח לשלב השיקום הנופי (כולל פינוי דרכי גישה ומחנות קבלן)
הפעולה

תיאור הפעולה

הכנת
השטח
לביצוע
שלב
השיקום
הנופי

הקבלן אחראי לניקיון והכנת כל השטחים בתחום הקו הכחול /גבולות העבודה
שהופרו כתוצאה מהעבודות ,כולל טיפול בקרקע עם צמחיה פולשנית.
דרכים קיימות מחוץ לגבולות העבודה שהורחבו לצורך גישה לאתר יוצרו
לרוחבן המקורי ע"י פינוי חומר/פיזור אדמת חישוף בשוליים הכל בהתאם
להנחיות אדריכל הנוף.
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בשטחים המופרים באזורי נטיעות ,יש להחזיר אדמת גן ולנטוע שיחים ועצים
לפי הנחיות אדריכל הנוף.
בשטחים מופרים באזורים חקלאיים יש לפזר  50ס"מ אדמה מתוך הקרקע
העליונה שנשמרה ,או אדמת גן מובאת באישור אדריכל הנוף.
טיפול
בקרקע
מהודקת

הקבלן יעבד את הקרקע באמצעות כלים חקלאיים -חריש לעומק  60ס"מ,
דיסקוס ויישור השטח באמצעות ארגז מיישר.
גושי האדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו למצבם הקודם ,לפני
הכניסה לעבודות ו/או עפ"י התוכנית ,לשביעות רצון מנהל הפרויקט ו/או
אדריכל הנוף.
שטחים שהופרו ,על ידי קבלן עבודות העפר ,ישוקמו באמצעות זריעה ו/או
שתילה על פי הוראות אדריכל הנוף.

 5.6.10פיזור אדמה לשיקום נופי
הכנת

במקומות שנדרש חיפוי באדמת חישוף ו/או אדמת גננית מיובאת יוזמן

השטח

אדריכל הנוף לאישור התחלת הפיזו ,קביעת עובי החיפוי ומקור הקרקע..
חיפוי מדרונות באדמת חישוף מקומית יהיה בעובי  30ס"מ.
חיפוי שטח ההתארגנות באזור שער הגיא ,לצורך השבתו לייעוד חקלאי יהיה
בקרקע מחישוף עליון משטחי עיבוד חקלאי .גובה החיפוי יהיה  50ס"מ .במידה
ואין מספיק קרקע מחישוף עליון היתר יושלם באדמה מובאת ממקור מאושר.
חיפוי מדרונות באדמה מיובאת יהיה בגובה  40ס"מ.
במדרונות המילוי יהיה עובי השכבה הכולל כמפורט בחתכים ההנדסיים
הטיפוסיים ובהתאמה לתכנון הצמחייה .בכל מקום שתמצא סתירה תגבר
תכנית הצמחייה .הקבלן יוודא כי עובי שכבת האדמה מתאים לסוג הצמחייה
המתוכנן ומאפשר התבססותה לאורך זמן.
גובה פני הקרקע לאחר החיפוי יהיה בהתאם לחתכים ולתוכניות הנופיות.

פיזור
אדמה

לפני הבאת הקרקע וביצוע החיפוי ,השטח יהיה נקי מכל פסולת ו/או עשבייה.
מקור האדמה לשיקום נופי יהיה במידת האפשר מתוך עבודות
הכביש/המסילה .במקרה של מחסור באדמת חיפוי מחישוף ,תושלם הכמות
הנדרשת לעבודות השיקום הנופי ע"י כרייתה מעומק  40-100ס"מ בתחום קוי
הדיקור או ע"י אדמת גן מובאת וזאת על פי אישור מנהל הפרויקט .בכל מקרה,
לפני פיזור יש לקבל אישור המקור ממנהל הפרויקט .
האדמה המפוזרת תהיה יבשה ,תחוחה וללא גושים /אבנים מעל  5ס"מ.
אדמה שלא תענה לתיאור הנ"ל תסולק מהשטח ע"ח הקבלן ו/או תעובד בכלים
חקלאיים מתאימים באישור מנהל הפרויקט  ,עד לקבלת התוצאות הנדרשות.
הקבלן נדרש לקבלת גבהים ע" פ התוכניות ולהחליק את פני השטח לרמת דיוק
של  3 -/6ס"מ.
גם בשטחים שיופרו מעבר לקוי דיקור ,ומעבר לקו הכרזה ,במהלך העבודות
תפוזר אדמה לשיקום נופי בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט
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אישור
מקור

מקור הקרקע :ערמות שנערמו בשלב חשוף הקרקע והחפירה ,נבדקו וסווגו.
מיקום פיזור הערמות יהיה ע"פ הנחית מנהל הפרויקט.

הקרקע/

קרקע מיובאת תאושר רק בתנאי שאין בכל חומר החישוף  /החפירה בפרויקט
זה מספיק אדמה המתאימה לחיפוי .יש לבצע בדיקות קרקע ,להציג תוצאות
בהשוואה לבדיקות הקרקע המקומית ולקבל אישור מנהל הפרויקט שהקרקע

קרקע
מיובאת

עומדת בכל הדרישות (אפיון/סיווג ) ,לפני הבאתה לשטח..
בדיקת
קרקע

ע"פ הצורך ושיקול דעתו המקצועית של מנהל הפרויקט מטעם המזמין
תתבצענה דגימות באופן אקראי גם לאחר פיזור קרקע מיובאת כדי להבטיח
שאכן סופקה הקרקע המתאימה( ( בדיקה אחת לכל  40דונם או כל 250-300
מ"א ע"פ דרישת הפיקוח).

אישור
פיזור

עם סיום חיפוי הקרקע וכקדם למעבר לשלב ביצוע השיקום הנופי יוזמן
אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט לאישור העבודה  .לא יישארו ערמות עפר בשטח,

קרקע

למעט ערמות שישמשו את קבלן הגינון בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט ופרק
 40ב מפרט הכללי של החברה הלאומית לדרכים ("הספר הירוק").
יש לוודא שכל העבודות הנלוות הסתיימו בשטח (בניית קירות /מע 'ניקוז וכ'ו)

מסירת
השטח
לביצוע
השיקום
הנופי

יימסרו שטחים מלאים לשיקום נוף ע"פ שטחים שבשליטה ראשי בקרה של מע'
ההשקיה ובאישור מנהל הפרויקט ועל פי עיתוי שיקום הנופי (ראה בהמשך).
לא יתקבלו "פיסות"/טלאים .יש לוודא סיום עבודות בכל התא שיימסר
לשיקום תיקונים ו/או השלמות ע"ע/תשתיות/וכו' אחרי תחילת עבודות שיקום
יגרום לחיוב הקבלן על תיקונים לשיקום הנוף  /איבוד מלאי צמחים וכו' ,אלא
אם כן יש אישור בכתב ממתאם הביצוע הנופי שהפרת עבודות השיקום לא
יחולו על הקבלן .הכניסה לתיקונים/השלמות תעשה רק אחרי קבלת אישור
בכתב ממתאם ביצוע הנופי .ללא אישור בכתב מהפיקוח ומהנדס הקטע שמורה
אחרת ,עלות תיקונים לשיקום הנוף יחולו על הקבלן.
בחלק מהמקרים תידרש מסירת קרקע ע"פ עיתוי השתילה -בייחוד צמחייה
עונתית כגון מרבדי עשבוניים ועשבוניים (רחבי עלים/דגנים) .הקבלן בתיאום
עם מנהל הפרויקט יקבע לו"ז התואם את צרכי השיקום .עלויות הנובעות
מחריגה מלו"ז השיקום (משמעו פספוס עונת השתילה /דרישה לחידוש מלאי
צמחים /סחף בעונת החורף ,הארכות תקופת הביצוע וכו') יחולו ע"ח הקבלן
אלא אם כן יש אישור בכתב ממהנדס הקטע שאישר חריגה כולל ביטול
העלויות הנלוות ע"ח הקבלן.
מסירת האתר תהיה מקו הכרזה עד קו הכרזה (ו/או בגבולות העבודה) .שטחים
שיופרו במהלך העבודות ונמצאים מחוץ לקו ההכרזה ישוקמו גם הם על ידי
הקבלן ועל חשבונו ,לאחר אישור המפקח ו/או אדר' הנוף ,במהלך העבודה
(במידת האפשר) ו/או בסיומה.

איסוף
סלעים
ואבנים
מטרסות

 .1במידת האפשר יאספו סלעים לשימוש חוזר במסגרת השיקום הנופי.
הסלעים שנאספו ישמרו באזורים מיוחדים שיוקצו לצורך זה ,יתועדו
ויוחזרו במסגרת השיקום הנופי בהתאם למסמכי החוזה ולהנחיית מנהל
הפרויקט באתר.
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שפורקו

 .2טרסות שנדרש לפרק כתוצאה מהקמת הפרויקט יתועדו בצילום ומדידה
קדם פירוקן .אבני הטרסה יאספו בזהירות ויערמו זמנית באתר ייעודי
לכך .הערמות ישולטו ויתועדו .שימוש חוזר באבני טרסות מפירוק בהתאם
למסמכי החוזה והנחיית מנהל הפרויקט .יצוא אבנים אלה לשימוש באתר
אחר – באישור מנהל הפרויקט בלבד.

 5.6.11שיקום נופי וגינון
הפעולה

תיאור הפעולה

פעולות
הכנה
לביצוע
עבודות

פעולות ההכנה כוללות הכנת האתר לשתילה ,כולל תיקון כל החירוץ שנוצר
מסחף ,פליחת אדמה מהודקת ,מילוי שקעים בעפר והתאמתם לגבהי התכנית,
סילוק עודפי עפר ,יישור והחלקה ,הדברת עשבייה בלתי רצוייה  ,זיבול בזבל
אורגני או בקומפוסט ,דישון בדשנים כימיים וניקוי שולי הכביש ,הרמפות

הגינון

ותעלות הניקוז מצמחיה זו ומעפר .כמוכן כוללת עבודת ההכנה ארגון ורכישה
של כל המשאבים הדרושים לביצוע העבודה ,הכנת מלאי השתילים ו/או
הזרעים הדרושים לביצוע התכנית בהתאם למסמכי החוזה ולתכנית המסגרת
של הקבלן ,בדיקת השתילים ללא קשר למקורם ואת כל המרכיבים הרלוונטים
הנוספים של העבודה.
הקומפוסט יעמוד בתנאי ת"י 801
במהלך שלב זה יבצע הקבלן את כל התאומים הנדרשים עם גורמים אחרים.

איכות
השתילים

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הדרוש ,בריאים מכל
מחלות ומזיקים ללא עשבי בר ,עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים
ושורשים מקוצצים או גזומים ,לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות
גוש השורשים.
השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של דרוג המשתלות עפ"י חוברת
הגדרות סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי מהדורה אחרונה.

שתילה
וזריעה

שתילה ,זריעה ונטיעה יבוצעו במזג אוויר מתאים כולל ריסוס בפולימר לפי
הצורך.
יש לתעד את מועד השתילה ותנאי מזג האוויר.
לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בימי רוחות סערה.
יש לתאם את עונת שתילת הגאופיטים והזריעה עם האגרונום.
על הקבלן לבצע תיקון נזקים וחריגות שנעשו בזמן הביצוע ,הכל בהתאם
להנחיות אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט .כמו כן לבצע השלמות ואחזקה
שוטפת.
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 5.6.12תחזוקה
כל הוצאות התחזוקה לרבות הוצאות בגין השקיה ועלות מים ,עד ליום המסירה למעצ הן על
חשבון הקבלן ובאחריותו.
על הקבלן להכין ספר אחזקה .ספר האחזקה יהיה מדריך מפורט בו יופיעו כל הדרישות ,תוך
ציון צוות התחזוקה והכשרתו ,שמות ,חומרים ,ציוד ,תדירות הפעולות השונות וכו' .בספר
האחזקה תהיה בין היתר ,התייחסות לאחזקת כל אזורי וסוגי הצמחיה ,למערכת ההשקיה,
לאלמנטי הגן הבנויים ולניקיון .ספר האחזקה יכלול תכנית אחזקת השטח למשך  5שנים
המפרטת את עבודות האחזקה העיקריות שיש לבצע לכל אורך התוואי .ספר האחזקה יוגש
לאישור מנהל הפרויקט.
 5.6.13ביצוע מערכת ההשקיה
הפעולה

תיאור הפעולה

כללי

מערכת ההשקיה תהיה מבוקרת על ידי מרכז הבקרה של מעצ
בכל תא שטח מתוכנן ראש מערכת עצמאי
העצים מושקים בטבעות השקיה
השקיה בטיפטוף לפי מרחקי שתילה
מערכת ההשקיה תתוכנן ותופעל בהתאם לקבוצות הצומח שהוגדרו.

שלבי
ביצוע

בהמשך למסירת השטח מקבלן הפיתוח לקבלן הגינון לאחר פיזור אדמת
החיפוי יש לפרוס את צנרת ההשקיה התת קרקעית ויישור.
לפני סימון השטח לנטיעות יש לפרוס את מערכת ההשקיה לתפעול מלא.

5.6.13.1

תחזוקת מערכת ההשקיה:

א.

אחריות -הקבלן יהיה אחראי לתקינות ולשלמות מערכת ההשקיה ,במשך כל תקופת
האחזקה.

ב.

תחזוקה שוטפת -עבודות התחזוקה הדרושות הן :שטיפת מסננים ,החלפת בטריות,
רישום כמות מים ,צביעה ,בדיקת תקינות שגרתית ,שטיפת קווים ,שחרור סתימות,
החלפת טפטפות לא תקינות ,יישור וייצוב קווי טפטוף ,כיסוי קווים שנחשפו ,הדברת
מכרסמים .מערכות ההשקיה יהיו שלמות ותקינות.

ג.

התאמה לתכניות -המערכות תהיינה זהות ותואמות את התכניות המקוריות של מתכנן
ההשקיה .כל שינוי מן התכניות יבוצע רק לאחר אישורו ע"י המפקח בכתב .כל שינוי
יתועד במפות העדות.

ד.

עבודת האחזקה -למערכת ההשקיה כוללת עדכון לוח הפעלות ע"פ עונות השנה וע"פ
הנחיות האגרונום .בעונות הביניים יש להיוועץ באגרונום באופן שוטף על מנת להשקות
ע"פ הצורך בהתאם לכמויות המשקעים שירדה או צפויה ע"פ תחזית מזג האויר.

ה.

תפעול המחשוב -יהיה ממרכז אחד .התפעול יכלול:
עדכון תכנית ההשקיה במחשבי ההשקיה ע"פ כמות ,באחוזים
התכנית לחודשי שיא ,בקרה רציפה של זליגות מים (בשעות ללא
השקיה) וספיקות נמוכות מהמתוכנן ובקרה ודיווח על תקלות
חשמליות והידראוליות.
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ו.

תיקון תקלות -במקרה של תקלה חמורה הקשורה בפריצה או זליגת מים ,יש לסגור
את המגוף הראשי באופן מיידי .תיקון תקלות בשטח יהיה תוך  24שעות מרגע הדיווח
ע"י המערכת הממוחשבת.

 5.6.14מדדים להצלחה
הפעולה

תיאור הפעולה

נטיעה
דמוית
מטעים

קליטת העצים והתפתחותם .כל עץ שלא נקלט– יוחלף בעץ חדש שווה ערך
מאושר מבחינת ההתפתחות הנדרשת.

גינון אזור קליטה והתפתחות השיחים ,המטפסים ,המשתרעים וגיאופיטים .כיסוי
הנציבים השטח על ידי התפשטות ,טיפוס והשתלשלות ,לקבלת ריכוך האלמנטים
וכן גינון
הבנויים.
המפרדה-
הערה :השלמות של צמחים ועצים שלא נקלטו יבוצעו במשך כל תקופה
אי מרכזי
האחזקה הן של קבלן הביצוע והן של קבלן אחזקה של מעצ.
גינון
במוקדי
שתילה
אבני
הבחינה

קליטה והתפתחות השיחים .כיסוי השטח על ידי התפשטות.
הערה :השלמות של צמחים שלא נקלטו יבוצעו במשך כל תקופה האחזקה הן
של קבלן הביצוע והן של קבלן אחזקה של מעצ.
לאחר שלושה חודשים תיבחן הקליטה ראשונית כולל החלפת הצמחים.
המנוונים והמתים כמפורט במפרט פרק41
לאחר שנה תיבחן הקליטה והצימוח לקראת המסירה לקבלן האחזקה.
במשך השנים תיבחן" תפישת השטח "עד לכיסוי מלא.
לאורך השנים תתקיים תחזוקה שוטפת הכוללת ניקיון החלפת צמחים
ביקורת מחלות הכל לפי המפרט הכללי לאחזקת גינון.
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פרק . 6איכות סביבה
אין בכוונת פרק זה לבוא במקום כל החוקים והתקנות בנושאי איכות הסביבה ,החלים היום או
אשר יחולו בעתיד ואשר על הקבלן לפעול על פיהן .כמו כן אין כוונה כאן לבוא במקום כל
ההחלטות הסטאטוטוריות ,המלוות את תת"ל  ,16אלא לשמש כרשימת דגשים מחייבים לקבלן –
דגשים אשר אינם מחליפים תקנות ,חוקים ודרישות תקנון התוכנית.

 6.1כללי
קטע שער הגיא – שורש עובר בשטח פתוח בתוך גן לאומי הרי יהודה .בקטע זה לא קיימים שימושי
קרקע רגישים לרעש וזיהום אוויר.
הדגש הסביבתי בקטע זה הוא על מניעת פגיעה בצומח ובחי בעת ההקמה ובשלב התפעול השוטף.

 6.2יועצים
בגלל משקלם הרב של ההיבטים הסביבתיים והאקולוגיים בתכנון ובביצוע הכביש בקטע שער הגיא
– שורש ,יכלול הקבלן בצוות העבודה שלו יועצים כמפורט בתנאי החוזה.
 .1אחראי נושאי סביבה
על הקבלן יהיה להעסיק "אחראי לנושאי איכות הסביבה" אשר יהיה אחראי לתאום ולפיקוח על
כל נושאי איכות הסביבה וערכי טבע במהלך ביצוע הקטע .על האחראי להיות בעל רקע מקצועי
מתאים וניסיון של  5שנים לפחות בנושאי איכות הסביבה .האחראי חייב לקבל את אישור המזמין
לצורך העסקתו בפרויקט .
.2אקולוג
על הקבלן יהיה להעסיק אקולוג אשר יהיה אחראי בשלב התכנון ובשלב הביצוע על יישום הוראות
התת"ל בנושא עיצוב המעבר העילי לבעלי חיים וטיפול בצמחים פולשים.
 .3אגרונום
על הקבלן יהיה להעסיק אגרונום אשר יהיה אחראי בשלב התכנון ובשלב הביצוע על יישום הוראות
התת"ל בנושא טיפול בעצים ובגיאופיטים לאורך התוואי.

היועצים יהיו יועצים הכלולים ברשימת היועצים של החב' הלאומית לדרכים ויהיו בעלי ניסיון
בליווי תכניות בתשתיות דרכים בהיקף רחב ,כגון תכניות לתשתית לאומית הנדונות בות"ל או
תכניות דרכים המקודמות ע"י ועדות מחוזיות וכו'.
היועצים יערכו את מסמכי הביצוע על פי הנחית הות"ל ועל פי דרישות הגופים הרלוונטים (פקיד
היערות ,רט"ג) .היועצים ילוו מסמכים אלו יבצעו את ההשלמות הנדרשות עד לאישור המסמכים
וההמלצות ,וילוו את הביצוע על פי הוראות התוכניות ו/או דרישות המכרז.
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 6.3שלב התכנון
 6.3.1צוות מלווה
תת"ל  16מחייבת אישור מסמכי התכנון המפורט לביצוע ע"י צוות משנה של הות"ל לאישור
מסמכי ביצוע.

 6.3.2מסמכים שעל הקבלן להגיש לאישור הות"ל
בהתאם לדרישת הות"ל ולהוראות תת"ל  ,16יש להגיש לאישור הות"ל ,בשלב התכנון המפורט את
המסמכים הבאים:
 .1מאזן עודפי עפר וחציבה ,על פי הנחיות מנהל התכנון ,בהתאם לסוג החומר הצפוי ואפשרויות
השימוש בו ,במסגרת העבודות לביצוע הכביש והעיצוב הנופי.
במידה ויהיו עודפי עפר לסילוק תוצג רשימה של אתרים  /אתר לסילוק עודפי עפר בצירוף
המסמכים הבאים :הסכמת בעל הקרקע ,כמות החומר לקליטה ,חוות דעת איגוד ערים לאיכות
הסביבה שבתחום פעילותו נמצא האתר .בהיעדר איגוד ערים מקומי בשטח נשוא הסילוק – יינתן
אישור על ידי היועץ הסביבתי לות"ל.
 .2תכנית והוראות לגבי מהלך ביצוע הדרך ,לרבות התווית דרכי גישה זמניות לאתרי העבודה
וההתארגנות ,איתור אזורי אחסנה ,עירום ,שטחי התארגנות ,מחנות קבלן ,הגדרת קווי דיקור של
עבודות עפר וניקוז ,ציון עבודות חישוף לרבות ערום הקרקע ופיזורה מחדש וחיפוי של קרקע
חקלאית ,סימון וגידור שטחי עבודה ,שטח "אל געת" וסימון עצים להעתקה .בנוסף תכלול
התכנית גם תכנית הסדרי תנועה לשלבי ההקמה.
 .3נספח שטחי התארגנות .בנספח יפורטו בתשריטים ובמלל מערך מחנה הקבלן ו /או שטחי
ההתארגנות .הכול בהתאם ל"נוהל צוות מלווה" של החברה הלאומית לדרכים .הנימוקים
למיקום וכן כלל הפעילות המתוכננת ובכלל זה היבטי גישה ,חזות ,חומרים מסוכנים ,רעש
מצמ"ה ,מניעת אבק ,מניעת זיהום קרקע ומים ,פסולת ,ניקוז ושפכים ושיקום השטח לאחר סיום
העבודות בהם.
 .4נספח ביצוע למניעת מטרדי אבק בשלב ההקמה .המסמך יציג את הנושאים הבאים:
א .חישוב ריכוזי אבק חזויים בנקודות סמוכות לאזורי מילוי ,שטחי אחסון זמני ,אזורים בהם
תתבצע גריסה ,ומפעל בטון (במידה ויוקם).
ב .אמצעים לצמצום מטרדי האבק.
 .5נספח ביצוע ושיקום לאתרי עירום זמניים .הנספח הביצוע יציג תכנית למניעת מפגעים בשלב
העבודות לשימושי קרקע רגישים בסביבה ותכנית שיקום לגמר העבודות.
נספח ביצוע למניעת זיהום מי תהום ומים עיליים בעת העבודות .המסמך יתייחס לכל שטחי
ההתארגנות בהם תבוצע פעילות הכוללת שימוש בדלקים ,שמנים ,חומרי סיכה ,חניית צמ"ה
שירותי עובדים וכדומה.
המסמך יכלול הנחיות למניעת זיהום מי תהום ומי נגר לרבות איטום ,שימוש במאצרות ,נוהל
איסוף שמנים לפינוי וכדומה.
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במסמך יוצגו :מאצרות לאחסון מיכלי הדלק ,משטח טיפולים מוגבל כמאצרה לאיסוף שפך שמנים
ודלק ,התקנת מיכלים יעודיים לעודפי שמן ופילטרים ,למיכלים ריקים ולאשפה ,שירותים כימיים.
 .6תכנית למניעת שריפות בשלב העבודות .התכנית תתייחס לנהלי עבודה ואמצעים שיש לנקוט
למניעת התלקחות שריפות בשלבי ביצוע העבודות להקמת הכביש .מסמך זה יתואם עם צוות
הכיבוי של קק"ל האחראי על אזור זה.
 .7תכנית מפורטת להקמת הגשר האקולוגי – בהתאם למפורט בסעיף  6.3.3להלן.
 .8תכנית פעולה למניעת התפשטות צמחיה פולשנית – בהתאם לקווי הפעולה המתוארים בסעיף
 6.3.4להלן וכל זאת בתחום הדרך והאזורים המיועדים לדרך וטיפול נופי .תכנית זו תתואם עם
רשות הטבע והגנים.
 6.3.3גשר אקולוגי
תת"ל  16כוללת הקמת גשר אקולוגי מעל כביש מס'  ,1כ 1-ק"מ מערבית למחלף שורש .הגשר
מיועד למעבר בעלי חיים ומטיילים בלבד .לא יורשה ולא יתאפשר ,מעבר רכב מנועי מכל סוג
שהוא ,על גבי הגשר.
על הקבלן להגיש לאישור ועדת המשנה של הות"ל ולאישור רט"ג תכנון מפורט של הגשר
האקולוגי המבוסס מסמך תכנון מעברי בעלי חיים של רט"ג .במידה ומסמך זה עדיין לא
התפרסם ,יש לתכנן את הגשר האקולוגי בהתאם לעקרונות המוצגים במסמך "קובץ הנחיות
לתכנון נופי וסביבתי" של החברה הלאומית לדרכים – פרק ה' – תכנון מעברי בעלי חיים,
ובהתאם לעקרונות הבאים:
א .הטיפול הנופי במעבר האקולוגי העילי ייצור סביבה טבעית ומזמינה לחציית בע"ח הכוללת בין
השאר ,בידוד ויזואלי על המעבר מפני הכביש ,מצע טבעי ,צומח טבעי בפתחי המעבר וכד'.
עקרונות תכנון המעבר נועדו להקנות תחושה של המשכיות בית הגידול ,להקנות תחושת
ביטחון מרבית ולמזער השפעות והפרעות של פעילות אדם.
ב .תכנון המעבר עצמו והטיפול בסביבתו יבוסס על עקרון "משפכי גישה" .מבנה המעבר יתוכנן
כשני משפכים מחוברים .המשפכים מעבירים את בעלי החיים מסביבת המעבר בצד אחד אל
הסביבה מצידו השני של הכביש .רוחב המעבר במרכזו הוא  50מ' נטו רוחב זה גדל ככל
שמתקרבים לחיבור לסביבה הקיימת.

 51מ'

ג .בקצות הגשר יתוכננו קירות מעקה שלא יופחת מ 1.2 -מ' שיאפשרו תנועה בטוחה מעל הכביש
ובידוד ויזואלי ובמידה מסוימת אקוסטי מפני כלי רכב הנוסעים על הכביש .קירות אלה
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יתוכננו כקירות כלפי הצד הפנימי וכהמשך שיפוע הקרקע המתוכנן מעל פורטלי הכניסה
למעבר .בהמשך לקירות אלה יתוכנן גידור שיוביל את בעלי החיים באופן בטוח אל המעבר.
ד .תכנון המעבר האקולוגי יתייחס גם לנושא תאורת הגשר וסביבתו בדגש על צמצום התאורה
לכיוון אזור המעבר למינימום ההכרחי מטעמים בטיחותיים.
ה .דרך היער הקיימת מדרום לכביש תשמש גם כדרך גישה להקמת המעבר.
ו .תנועת בעלי החיים תיעשה כפי שהיא נעשית היום על גבי הטרסות הקיימות ללא שבילים
מוגדרים .לא יוסדרו שבילי המובילים למעבר.
ז .תתאפשר תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים על גבי הגשר ,אך לא ייפרץ שביל הולכי רגל
מהמעבר האקולוגי במעלה המדרון מצפון לכביש .השביל המיועד לבני אדם יהיה צמוד לצד
אחד של הגשר בלבד.
ח .גישת כלי רכב ממונעים מדרך היער שמדרום תימנע ע"י שילוט וחסימה פיזית (בולדים).
 6.3.4מיני צמחים פולשניים
בקטע שער הגיא שורש קיים ריכוז גדול של צמחים פולשים משני צידי הדרך .בסקר צומח שנערך
לאורך התוואי בספטמבר  2007נמצא ריכוז של שיטה כחלחלה ושיטה עגולת הזרעים המשתרע
באופן כמעט רציף ,משער הגיא עד מחלף שורש בו נמצא מוקד גדול .רוב רובה של האוכלוסייה
נמצא במדרון הצפוני של הגן הלאומי הרי יהודה .במדרון הצפוני באזור שורש ,פולשים פרטים
של שיטה עגולת הזרעים המעורבים עם עצי שיטה כחלחלה .כמו כן מוקד של אילנתה בלוטית
קיים באזור מחלף שורש.
על הקבלן להציג לאישור ועד המשנה של הות"ל לתכנון מפורט ,תכנית פעולה למניעת התפשטות
צמחיה פולשנית .תכנית זו תיושם רק במידה ותיושם ,במקביל ,תכנית לטיפול בצמחיה פולשנית
בשטחים הגובלים בתחום גן לאומי הרי יהודה.
תכנית הפעולה תתבסס על ההנחיות שפורסמו ע"י החברה הלאומית לדרכים במסמך :דופור-
דרור ז'.מ .ואחרים ( )2008פיתוח הנחיות לטיפול וממשק בצמחים זרים פולשים בצידי דרכים
בישראל :היבטים טכניים ,כלכליים וסביבתיים .כרך מס'  ,1אפריל  87 ,2007עמ'; כרך מס' ,2
דצמבר  75 ,2007עמ'; כרך מס'  ,3יולי  32( 2008עמודים).
ובהתאם להנחיות הבאות:
צמחים פולשים יטופלו לקטילה ,מניעת התחדשות ומניעת הפצה של החומר הצמחי בתוך תחום
העבודות ומחוצה להן.
פעולות נדרשות  -בין הפעולות הנדרשות למניעת הפצה ,איסוף וסילוק החומר לאתר להטמנה,
קבירת החומר המזוהם באתר בעומק העולה על  2מטר (מותנה בלעדית באישור המזמין בלבד),
שימוש בקוטלי עשבים בלתי בררניים בריסוס הזרקה או מריחה ,שימוש בקוטלי עשבים בררניים
– באישור רט"ג.
סוגי הצמחים  -בין הצמחים הפולשים העיקריים נמנים שטה כחלחלה ,שיטה עגולת הזרעים,
אילנתה בלוטית.
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סדר עבודה  -תכנית העבודה עבור צמחים פולשים תיקבע ע"י האקולוג המלווה ותוגש לאישור
המזמין .אין לבצע עבודות עפר וחישוף כלשהן קודם לאיתור וסימון הצמחים הפולשים וקביעת
תכנית עבודה למניעת התפשטותם כמתואר.
מניעת התפשטות  -מניעת התפשטות והדברת צמחים פולשים תיעשה ברציפות בכל מהלך
התקופה לבצוע ובתקופת האחזקה .המדד למניעה עבור צמחים מעוצים ,יהיה אפס צמחים (לא
יראו שום צמחים).
דרכי הטיפול – דרכי הטיפול בצמחים הפולשניים הנ"ל יהיו עפ"י המפרט שהוכן ע"י ד"ר ז'אן-
מארק דופור-דרור; א .טיפול בשיטת הקידוח  -מילוי .ב .טיפול בשיטת הכריתה  -מריחה .ג.
טיפול בשיטת החריטה  -מריחה .ד .טיפול בריסוס ממוקד.
הקבלן ,לפי הנחיית אקולוג  /אגרונום מטעמו ובאישור המזמין ,ינקוט בשיטה המתאימה לאופי
הצמחייה ,צפיפותה ותנאי השטח ויעשה כל טיפול נדרש עד לסילוקה המלא של הצמחייה
כאמור.
תקופת ואופן ההדברה – הדברת עשבים בלתי רצויים ושתלטנים תיעשה כשגרה בכל מהלך
העבודות לבצוע ובתקופת האחזקה.
השימוש בקוטלי צמחים יהיה באישו רט"ג.
 6.4שלב הביצוע
 6.4.1מניעת מטרדים סביבתיים בזמן העבודות
עבודות להקמת הכביש יבוצעו בהתאם להנחיות שיפוטו במסמך הביצוע למניעת מפגעים בעת
העבודות שיוגש לאישור ועדת המשנה של הות"ל ובהתאם להוראות הבאות:
 6.4.1.1אבק
ינקטו אמצעים למניעת התרוממות אבק ופיזורו בסביבה ,בדרכי הגישה לאזורי העבודה,
בפורטלים ,בשטחי ההתארגנות ובמשטחי העבודה ,על גבי שטחים שאינם סלולים לכל אורך
התוואי והכל בהתאם לצורך ולתנאי מזג האוויר.
במהלך ביצוע העבודות ,ינקטו אמצעים למניעת אבק ממשאיות להובלת עפר ,מטרקטורים ומציוד
מכני הנדסי.
 6.4.2.2זיהום קרקע
בשטחי ההתארגנות והאחסון ובאזורים המשמשים לתדלוק יוקמו מאצרות ו/או אמצעים אחרים
למניעת זליגת שמנים ,דלקים ופולימרים ממכונות הקידוח ,הכריה או מכונות אחרות העלולות
לזהם את הקרקע או את מי התהום.
 6.4.3.3עבודות גריסה ופינוי פסולת:


מתקני גריסה לא יוקמו ולא יופעלו אלא אם קיבלו רישיון עסק כנדרש בחוק ולאחר
התייעצות עם איגוד ערים לאיכות סביבה  -יהודה .רישיון עסק יכלול מענה למפגעים צפויים
מהפעלת המגרסה ,לרבות שינוע חומרי גלם אל ומהאתר ,התייחסות להיבטים ופתרונות
נופיים ושיקום בתום העבודות.
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באתרי העבודה ימצאו מיכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת ,שאינה עודפי חציבה.
הפסולת לסוגיה תפונה לאתרים מוסדרים כדין בתאום עם הרשות המקומית.

 6.4.3.4עבודות לילה
עבודות לילה יותרו במקומות שאינם קרובים למגורים ,בהתאם לדרישות התקנות למניעת
מפגעים ובכפוף להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
 6.4.2טיפול בעצים
נספח עצים בוגרים  -בהתאם לתיקון מס'  89לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה  1965 -הוכן בקטע
הנדון" ,נספח עצים בוגרים" .בתיאום עם פקיד היערות נקבע כי "נספח עצים בוגרים" יתייחס
ל"עצים ראויים ואפשריים להעתקה או לשימור" בלבד ואילו מספר העצים לכריתה יוערך ע"י
קק"ל בהתאם ליחידות הצומח וגודלן.
"סקר עצים ראויים ואפשריים להעתקה או לשימור" בוצע בחודשים מרץ – מאי  .2011הסקר
תואם עם פקיד היערות ,מר חנוך צורף ,ופקח תשתיות של רט"ג ,מר ליאור כהן.
סקר העצים הועבר לאישור פקיד היערות (קק"ל) וקיבל את אישורו.
על פי התיקון לחוק" ,עץ בוגר" הוא עץ שגובהו  2מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו,
הנמדד בגובה  130סנטימטרים מעל פני הקרקע ,הוא  10סנטימטרים לפחות .אילנות מוגנים ועצים
בוגרים שעלולים להיפגע כתוצאה מעבודות הסלילה ,ושלא ניתן לשמר במקומם ,יועתקו או ייכרתו
בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים.
העתקת עצים – עצים שסומנו להעתקה יועתקו לשטחי שיקום נופי בתחום הפרויקט ,בהתאם
להנחיית אדריכל הנוף .במידה ולא ניתן יהיה לשלב עצים אלו בשיקום נופי של הפרויקט ,תתבצע
העתקם לאתר שיוצע ע"י קק"ל או רט"ג.
העתקה ותחזוקת העצים תיעשה ע"פ ההנחיות המפורטות במפרט טכני "המפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור"  ,פרק " 41עבודות גינון והשקיה" ,סעיף ( 41-05-05עמ'  60עד " )64נטיעה או
העתקה ונטיעה של עצים גדולים" אשר הוצא לאור על ידי החברה הלאומית לדרכים (ספטמבר
 – 2009מהדורה ראשונה) .ביצוע ההעתקות ייערך בעונה המתאימה (כדוגמא ינואר פברואר לעצי
אלון והחודשים מרץ-ספטמבר לעצי זית וחרוב) .אופי העתקה ואיכותה יותאמו לגודל העץ וסוגו,
כמפורט במפרט לעיל ,הכל על פי הנחית האגרונום המלווה.
ינקטו כל האמצעים להוצאת גושי שורשים גדולים ושלמים ,בין השאר שימוש בפטישים
הידראוליים באזורים טרשיים ,עקירה באמצעות מחפר זחל ("באגר") וכל ציוד מכני אחר ככל
שיידרש וכן שימוש במנופים בגדלים המתאימים למשקל הגוש והעץ ומגבלות נגישות במקום
העתקה והשתילה.
בעצים גדולים במיוחד ,עתיקים ואו נדירים במופע ,תבוצע העתקה על פי ההנחיות של המפרט
הטכני שהוזכר לעיל ובתיאום עם פקיד היערות (הכנות מוקדמת ,ארגוז ,שמירת מרבית הנוף,
החדרת צינורות מתכת מתחת לגוש השורשים והנפה ע"י אחיזה ברפסודת המתכת).
עצים מועתקים יתוחזקו ויושקו בהתאם להנחיות המפורטות במפרט לעיל והנחיות האגרונום
המלווה.
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במידה ולאחר השלמת עבודות העתקת העצים ובצוע השקום הנופי נמצא ע"י פקיד היערות ,כי
פעולות העתקה (כולל תחזוקת העצים המועתקים) ונטיעות העצים החדשים מייצרים חלופה
ראויה לכל העצים שנכרתו ,תוחזר לקבלן הערבות שהופקדה כאמור.
במידה ולא תימצא חלופה תכנונית ראויה לחלק מן העצים ,תוחזר רק חלק מהערבות כאמור,
וזאת בהתאם לנהלים הקבועים בעניין אצל פקיד היערות.
מובהר בזאת ,כי הפקדת הערבות ל"ערך החלופי" כאמור תבוצע ע"ח הקבלן וכלולה בהצעת
המחיר אשר הגיש במכרז.
העתקת עצים לשטחים בתחום הפרויקט או מחוצה לו תיעשה באישור המזמין ועל ידי קבלן בעל
ניסיון המקובל ע"י רט"ג ו/או פקיד היערות.
כריתת עצים  -לעצים שיוחלט על כריתתם יוצאו רישיונות כריתה כחוק בהתאם להוראות קק"ל
להגשת תכנית עקירה/העתקת עצים .היוצאים מן הכלל מחובה זו ,הם העצים המאושרים לכריתה
ע"י משרד החקלאות כגון :עצי מטע ,מינים פולשניים וכדו' על פי רשימות והנחיות שמפרסם משרד
החקלאות מעת לעת.
במסגרת הפרויקט ,כפיצוי לפגיעה באילנות מוגנים או עצים בוגרים ,יינטעו עצים אחרים מסוג,
במספר ובאיכות להנחת דעתו של פקיד היערות.
באחריות הקבלן לטפל גם בעקירת שורשי העצים (לרבות שורשים ,גושי שורשים וגדמים ,חדשים
כישנים) וסילוק הפסולת.
 6.4.3טיפול בגיאופיטים
סקר גיאופיטים בעונות שונות ,בהתאם להנחיות רט"ג ,נערך בשטח הנדון בין החודשים אוקטובר
 – 2010מאי  2011וכיסה את מועדי הפריחה של מקדימי הפריחה (כגון כרכומים ,סיתווניות)
ומאחרי הפריחה (כגון סחלבים ,דם מכבים) .הסקר הועבר לרט"ג וקיבל את אישורם.
הסקר מפרט סוג ,מין ומיקום של מיני גיאופיטים מוגנים על פי חוק בתחום הקו הכחול של
התכנית וכן מפרט הנחיות לקבלן לביצוע איסוף הגיאופיטים.
על הקבלן לקבל את אישור רט"ג לביצוע איסוף גיאופיטים לפני תחילת העבודות.
איסוף הגיאופיטים יעשה לפני תחילת העבודות ההנדסיות בהתאם להנחיות הבאות:
 .1גיאופיטים מהתוואי יפונו ע"י קבלן העתקות המאושר ע"י רט"ג.
 .2הגיאופיטים יאספו ידנית באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 .3מועדי העתקה  -ככלל מומלץ שתבוצע העתקת הגיאופיטים בתקופת התרדמה שלהם .על פי
לוחות הזמנים לעבודות עפר וזמינות הקרקעות לשיקום הנופי ,תישקל העתקה ושתילה בעונת
החורף/האביב ,אך לפני מועד הפריחה לכל מין ומין.
 .4הגיאופיטים יישתלו באתר או באתר זמני ,או יאוחסנו באופן מתאים אצל קבלן מאושר לפי
הוראת רט"ג ,בכפוף לאישור המזמין והכל על חשבון הקבלן ובאחריותו.
 .5הגיאופיטים יוחזרו לשטחי השיקום הנופי או לאתר סמוך אחר ,על פי הנחיות רט"ג.
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 .6הגיאופיטים יוחזרו לשטחי השיקום הנופי במועד ועל פי הנחיות רט"ג ,כאמור עד להחזרתם
שטח האחסון הזמני יתוחזק למניעת עשבייה לא רצויה ונזקי בעלי חיים .מיני גיאופיטים
ומיקומם מפורטים ב"תכנית נופית מנחה לעבודות עפר" ובהתאם לסקר גיאופיטים.
 .7יש להציג לחברה הלאומית לדרכים אישור מטעם רשות הטבע והגנים על ביצוע העתקת
הגיאופיטים ועל כך שההעתקה בוצע לשביעות רצונם.
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.7

תכן מבנה מסעות

7.1

מבוא
נתוני הקרקע ,לביסוס ולתכינת מבנה ,מסתמכים נתונים שהתקבלו מחקירה גיאוטכנית
שהוכנה לרמת תכנון מ פורט ,שבוצעה באזור הפרויקט.
מודגש בזה כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי על התכנון ,על שלמותו ,עדכניותו וטיבו .בין
היתר ,על הקבלן להשלים את מלוא החקירה הגיאוהנדסית הנדרשת לצורך תכנון הביסוס
ותכנון מבנה המיסעות ,המוקדם והמפורט ,ולתכנן את המבנה בהתאם.
בשלב הכנת המכרז היקף המידע הגיאוטכני הנוגע לתכינת מבנה מיסעות הינו חלקי .על כן,
תכן המבנה של המזמין אפשר להגדירו כ"תכן מבנה מפורט לשלב מכרז תכנון ביצוע" בלבד,
בהתאם לזמינות המוגבלת של מידע בנוגע לתנאים הגיאוטכניים המקומיים.

7.2

אפיון קרקע השתית:
נתוני הקרקע באזור הפרויקט נבחנו בעזרת ממצאים שהתקבלו מסקר קרקע שבוצע לצורך
תכן מבנה ושיקום מסעות ,ממצאי קידוחי ניסיון שתוכננו על ידי יועץ ביסוס קירות וגשרים,
ומידע מקידוחי הניסיון שתוכננו ע"י הגיאולוג .הצגת מיקום נקודות הבדיקה (קואורדינטות)
מובא בדו"חות התכן ,במספר מקומות בדיקה לא בוצעה הפרוגרמה שתוכננה .באופן כללי,
התוואי של הכביש המתוכנן עובר בסביבה גבעית עד הררית ,תכסית השטח מאופיינת
כסלעית .הקטע מורכב ממגוון של סוגי סלעים ,לרוב משוכבים בשכבות עם נטיות חריפות,
כשבהרבה מקרים הנטיות לכיוון המדרון .הסלעים לאורך התוואי משתנים מסלעים רכים
במיוחד ,סלעים קרטוניים עד סלעים חוואריים ,ועד לסלעים קשים.
מתוך ממצאי קידוחי המבנה וקידוחי הביסוס שבוצעו בתחום הכביש הקיים ,לאורך התוואי,
נראה ששכבות הסלע מתקבלות בעומקים רדודים שמשתנים מ 0 -עד  5מ' .מעל שכבות הסלע
קיים מגוון רחב של קרקעות הכוללות קרקע חרסית שמנה ,חרסית חולית וחול חרסיתי ,עם
אחוזים מסוימים של צרורות ,בנוסף לחומרי מילוי שונים ,אשר קיימים מתחת למיסעה
הקיימת .התוואי עובר מעל למפלס האזורי של מי התהום.
ממצאי החקירה הגיאוהנדסית אשר התקבלו עד שלב כתיבת המסמך( ,חודש אוגוסט )2011
מוצגים באופן מפורט בדוחות תכן המבנה של מכרז "תכנון ביצוע" ,המצורפים למסמכי
המכרז.

7.3

בדיקות חוזק הקרקע הטבעית
מת"ק השתית הינו אחד מהפרמטרים הדרושים לצורך תכן מבנה המיסעה .בפרויקט הנוכחי,
חלק גדול מהתוואי מתוכנן במילוי גבוה ,בקטעים אלו ,מת"ק השתית עבור מבנה המיסעה
הסופי נקבע בהתאם לאיכות חומר המילוי המשמש לבניית הסוללה שמתחת למבנה המיסעה.
לעומת זאת ,בקטעים האחרים ,הכביש מתוכנן במילוי רדוד ובחציבות עמוקות באזורי
ההרחבה .בקטעים אלו ,תכונות החוזק של הקרקע הטבעית תלויות בתכונות הקרקעות
הקיימות בשכבות העליונות לאורך התוואי.
תוצאות בדיקות החוזק שהתקבלו מבדיקת ה SPT -אשר בוצעו בקידוחי הניסיון והמבנה –
בהתאם לערכי בדיקת ההחדרה התקנית .בתחום העומקים עד  5.0מ' מפני השטח ,נעים ערכי
ה SPT-בין  N= 7עד למעל מ 50 -בשכבות הגרנולריות או שכבות הסלע .ערכי המת"ק
האקוויוולנטיים בשכבות החרסית נעים בין  .2.8%-4.5%ערכי החדרה הגבוהים בשכבות
העליונות של הקרקע החרסיתית נובעים כנראה מנוכחות צרורות.

7.4

מצב המיסעה הקיימת
במסגרת התכנון ,בוצעו סיורים רגליים ,לאורך כבישי הפרויקט ,על מנת לבחון את מצבן
החזותי של המסעות הקיימות .מצב המיסעה הקיימת ,במועד בו נאספו הנתונים לשם כתיבת
דו"ח תכן המבנה ,מופיע בדו"ח המצורף למסמכי המכרז .על הקבלן לתכנן את שיקום
המיסעה בהתאם למצבה במועד סמוך (עד לא יותר מ  6חודשים) למועד בו יבצע את תכנון
השיקום.

7.5

מאפייני התכנון הגיאומטרי  -חלוקה לקטעים לפי עבודות עפר
טבלאות מס'  1-2מפרטות את נתוני התכנון הגיאומטרי המוקדם לאורך צירי הכבישים
המתוכננים לפי חלוקה לקטעי משנה הנבדלים באופי עבודות העפר המתוכננות.
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טבלה מס'  :1עבודות עפר מתוכננות בשלב הביצוע ובשלב הסופי ציר ראשי כביש 1
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טבלה מס'  :2עבודות עפר מתוכננות בשלב הסופי רמפות וכבישים משניים לאורך כביש 1
7.6

בעיות גיאוטכניות ואמצעי הטיפול בהם

7.6.1

יציבות מדרונות המילוי
תכנון יציבות שיפועי החציבה ,קירות התמך והמילוי הנתמך ,הינה באחריות יועץ הביסוס.
עד שלב תכנון זה לא בוצעו בדיקות גזירה מרחבית על מדגמים בלתי מופרים משכבות
החרסית והסלעים השונים המתקבלים לאורך התוואי ,בעיקר על הסלעים הרכים (חוואר
וקרטון רך) לבדיקת יציבות המדרונות של סוללות המילוי שאינן נתמכות .על הקבלן להשלים
בדיקות החוזק הנדרשות בשכבות השונות לעומק חתכי הקרקע מתחת לאזורי המילוי הגבוה
(מעל  2.5מ') .בשלב זה נלקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:
א .במקרה של העמסה מיידית שכבת החרסית העליונה /החוואר מיוצגת באמצעות ערכים
טוטאלים מקסימאליים של  50ק"נ/מ"ר = Cו 18.5 ,Ø=0°-ק"נ/מ"ק = .
ב .ערכי פרמטרי החוזק האפקטיביים בשכבות החרסית והחוואר מוערכים בשלב זה
כדלהלן - ' :זווית חיכוך פנימית  - C' ,16°-20°קוהזיה  14-18ק"נ/מ"ר;  - משקל
מרחבי  18.5ק"נ\מ"ק.
ג .במקרה של המצאות סלעים קרקעות חזקות יותר יש לקחת בחישוב ערכי חוזק גדולים
יותר.
ד .שכבות המילוי בסוללה ; c' = 0 ; ' =31° -32 :ק"נ\מ"ק .=20
ה .רעידת אדמה עם רכיב תאוצה אופקי בלבד (הרכיב האנכי מייצג) שערכו – ah=0.10g
(הערך המייצג את האזור הינו בשיעור של .)0.12
ו .במעלה המדרון קיים עומס שטח של  20ק"נ/מ"ר.
ז .שיפועי צד של המילוי ( 1:2.5אופקי :אנכי).

7.6.2

בעיית התפיחה
בעייתיות הקרקע החרסיתית והסלע החווארי בפרויקט ,מתבטאת במחזורי הרטבה וייבוש
(חורף ,קיץ) בשתית המיסעה אשר גורמים לתפיחה והתכווצות לסירוגין .מחזורים אלו
תורמים ליצירת גליות ,סדיקה ,ודפורמציה בפני המיסעה אם לא ננקטים אמצעי הגנה
מתאימים.
על הזוכה לבצע בדיקת לחץ ושיעור תפיחה ,ב  5רמות לחץ נגדי לפחות להערכת פוטנציאל
התפיחה של יחידת הקרקע החרסיתית והסלע החווארי ,לאורך כל הקטעים המתוכננים.
במסגרת ניתוח בעיית התפיחה יבחנו כל אלטרנטיבות למבנה מיסעה ועמידותם בקריטריון
התכנוני של התרוממות ( )heavingכוללת של פני המיסעה בשיעור שלא יעלה על  3ס"מ.
החישוב ייעשה עבור עומק אקטיבי מפני השטח של  4.0מ'.
ההערכה היא כי הפתרון לטיפול בבעיית התפיחה ,נדרש בקטעים שבהם מתקיימים שני
התנאים הבאים:
א .קטעים שמתוכננים במילוי רדוד( ,מהקו האדום) (קטן מ 2.5 -מ').
ב .קטעים שבהם חתך הקרקע לעומק  2מ' (מפני הקרקע הטבעית או מפני השתית המתוכננת,
במקרה שהכביש מתוכנן בחפירה) כולל שכבות של חרסית או חוואר.
בקטעים אלו הטיפול המומלץ הוא:
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 oקטעים שבהם עובי המילוי המתוכנן מהקו האדום ,קטן מ 2.50-מ' :תבוצע החלפת
קרקע חרסיתית/חווארית בחומר מילוי שאינו תופח .
7.7

תנועה
בסעיף זה מוצגות מסקנות ניתוח התנועה של אלמנטי הדרך השונים .אופן ניתוח הנתונים,
שיטת החישוב והמסקנות וריכוז הממצאים מובא בדו"ח תכן המבנה המצורף.
בטבלה הבאה ,טבלה מס'  ,3מוצגים מאפייני התנועה החזויים ,לאורך הקטעים הכלולים
בתכנון הנוכחי ,עבור שנת הפתיחה ( ,)2015ומספר תנועות סרן סטנדרטי למשך תקופת תכנון
של  20שנה .חשוב לציין שבחישוב מספר הסרנים הסטנדרטיים עבור הקטעים שכוללים נתיב
נסיעה אחד בלבד ,בתוכנת  FlexDesignיש להכפיל ב 2 -את מספר כר"י ולהציב שני נתיבי
נסיעה.
יודגש בזה כי נתוני התנועה המופיעים בטבלה מס'  3הינם הנתונים המחייבים לצורך תכן
מבנה מיסעה.

ציר תנועה

כביש 1

רמפה R1

רמפה R4

(ציר ראשי)

(יציאה
לכביש 38
ממזרח)

(מכביש 38
לכיוון
מערב)

116,750

10,370

10,100

3,000

 %משאיות

6%

7%

7.5%

7%

1%

 %אוטובוסים

2%

6%

6%

6%

0%

שיעור גידול שנתי

2.5%

2.5%

3%

2.5%

3%

מס' נתיבים לתכנון

6

1

1

1

1

1.04*108

3.13*107

3.39*107

( AADTכר"י)
הפתיחה 2015

בשנת

 -W18מס' תנועות סרן
סטנדרטי בנתיב הקריטי
למשך  20שנה

רמפת
יציאה
מתחנת
הדלק

כביש
גישה
לחוות
שער
הגיא

דרך גישה
לאתר
"מקורות"

300

אומץ מס'
סרנים
סטנדרטיים
תכנוניים
זהה לכביש
הגישה
לחוות שער
הגיא

1.06*105 6.71*106

1.06*105

טבלה מס'  :3נתוני תנועה לצורך חישוב המבנה בכבישים הכלולים בפרויקט

7.8

תכן מבנה מיסעה
תכנון מבנה המיסעה בוצע באמצעות שיטת מעצ המבוססת על שיטת המת"ק המורחבת.
בשיטת המת"ק המורחבת יושם עקרון הנזק המצטבר (חוק מינר) המביא בחשבון את
התרומה היחסית של כל עומסי הסרנים (ללא המרה לסרן אקויולנטי) בקביעת עובי המבנה.
עובי שכבת האספלט נקבע בהסתמך על הגישה הרציונאלית המבוססת על עמידות שכבת זו
בפני קריטריון ההתעייפות.
עובי שכבת האספלט שנקבע מתאים למינר הקטן מ 1.0 -לתקופת תכנון של  20שנה.
תכן מבנה המיסעה בקטעים השונים מסתמך על העקרונות הבאים:
א .ניתוח תנועה בצירים הראשים ,ברמפות ושאר הדרכים המתוכננות לאורך הקטע.
ב .יישום ההנחיות השונות לצורך פתרון הבעיות הגאוהנדסיות השונות.
ג .הנחה של מת"ק תכנוני אחיד בשיעור של  6%בכל זרועות הפרויקט .הנחה זו
מתאפשרת מהסיבות הבאות:
 oלאור הדרישה של הבטחת עובי מילוי מינימאלי של  2.5מ' באזורי חפירה
ומילוי רדוד בקטעי שתית חרסיתית.
 oהמצאות של שכבות מילוי מסוג חול חרסיתי עד חרסית חולית.
 oשימוש בחומר מילוי בעל מת"ק תכנוני מינימאלי של  6%לגובה סוללות
המילוי.
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7.8.1

עובי מבנה מיסעה
בטבלה מס'  4להלן מפורטות המלצות למבנה לשלב תכנוני זה עבור כל אחד מצירי התנועה:
הרכב שכבות

ציר תנועה

סוג

כביש 1

רמפה R1
(יציאה לכביש
 38ממזרח)

רמפה R4
(מכביש
לכיוון מזרח)

38

רמפת יציאה
מתחנת הדלק

כביש גישה
לחוות שער
הגיא
דרך
לאתר
"מקורות"

גישה

תערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן PG-76-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"צ  19דולומיטית ,ביטומן PG-68-10
אגו"מ סוג א'
מצע א'
תערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן PG-76-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"צ  19דולומיטית ,ביטומן PG-68-10
אגו"מ סוג א'
מצע א'
תערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן PG-76-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"צ  19דולומיטית ,ביטומן PG-68-10
אגו"מ סוג א'
מצע א'
תערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן PG-76-10
תערובת אספלט תא"מ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
תערובת אספלט תא"צ  19דולומיטית ,ביטומן PG-68-10
אגו"מ סוג א'
מצע א'
תערובת אספלט תא"צ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
מצע א'
מצע א'
תערובת אספלט תא"צ  25דולומיטית ,ביטומן PG-70-10
מצע א'
מצע א'

עובי (ס"מ)
4
5
5
5
5
20
20
4
5
5
5
20
20
4
5
5
5
20
20
4
5
5
20
16
6
17
17
6
17
17

סך עובי
מבנה
(ס"מ)

64

59

59

50

40

40

טבלה מס'  :4פירוט שכבות מבנה מיסעה לאורך הקטעים הכלולים בתכנון (מת"ק תכנוני )6%
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7.8.2

שיקום מיסעה קיימת
במסגרת תכנון השיקום של הקבלן ,יהיה עליו לעדכן הנתונים ולבצע בסמוך למועד השיקום
(לא יותר מחצי שנה לפני מועד השיקום) :מיפוי נזקים מפורט בשיטת ה  ,PAVERהכולל את
כל  19סוגי הנזקים ,והצגת הנזקים על גבי תוכניות בקנה מידה  1:500וכן פענוח הנזקים
במדגמים של לא יותר מאשר  50מ"א ,וכן ,מדידות  FWDובדיקות השלמה באזורים שבהם
ניתן לנצל את אורך החיים השיורי של המבנה הקיים לשיקום ,ובהתאם לתכנן את שיקום
המיסעה על פי מצב המיסעה נכון למועד תכנון השיקום על ידו.
לצורך אומדן בלבד ,ומבלי להתחשב בפתרון תופעת התפיחה אם קיימת באותו קטע,
בהתחשב בתקופת התכנון הארוכה ,ובהתחשב כי הפרויקט הוא כביש מספר  1בישראל,
ובהתחשב בכך כי המבנה הכל אספלטי הוא  47ס"מ ,הונח שהמבנה הקיים תורם כ 60%
אורך חיים שיורי ,ולכן החוסר הכל אספלטי הוא  19ס"מ .בהתאם ,להלן ההנחיות:



קרצוף פני מיסעה קיימת לעומק  2ס"מ
ריבוד שכבות אספלטיות בעובי כולל של  21ס"מ כדלקמן:

 4ס"מ – שכבה אספלטית נושאת עליונה מסוג תאמ"א  12.5ש' בזלתית.וביטומן PG-76-10
 6ס"מ – שכבה אספלטית מקשרת מסוג תא"מ  25דולומיטית עם ביטומן .PG-70-10
 6ס"מ – שכבה אספלטית מקשרת מסוג תא"מ  25דולומיטית עם ביטומן .PG-70-10
 5ס"מ – שכבה אספלטית תחתונה מסוג תא"צ  19דולומיטית עם ביטומן .PG-68-10

שתי השכבות האספלט העליונות תיסללנה לכל רוחב המיסעה כולל אזורי ההרחבות/אזורי סלילה
חדשה.
7.9

ההנחיות והדרישות לתכנון ע"י הקבלן

7.9.1

העקרונות לתכן מבנה מיסעות:
 .1תכן מבנה המיסעות ושיטות הביצוע יבוצעו תוך מילוי כל הנדרש במסמכים הבאים:
 תכן המבנה יבוצע בהתאם להנחיות האגף לתכן מיסעות של מעצ כמבוטא ב-
"הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בינעירוניות" –– טיוטא  ,6יוני
 ."2003במידה והחברה הלאומית לדרכים תפרסם הנחיות חדשות לתכינת מבנה
המיסעות יבוצע התכנון בהתאם להנחיות העדכניות.
 oקביעת עובי המבנה הראשוני בהסתמך על נוסחת המת"ק המורחבת בהתאם
להנחיות התכנוניות של מעצ (נעשה שימוש בתוכנת .)Flex Design
 oקביעת עובי שכבות האספלט בהתאם לקריטריון ההתעייפות .התהליך המותר
כולל הקטנת עובי המצעים והתשתית בגין הגדלת עובי שכבת האספלט בהתאם
לקריטריון ההתעייפות.
 oתכן על פי מת"ק אקוויולנטי – בהתאם להנחיות מעצ לקביעת עובי והרכב
שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד.
 .2בנוסף ,יבוצע תכן מבנה המיסעה על פי העקרונות הבאים:
 תכנון מבנה מיסעה חדשה בכביש  1וברמפות ,יכלול את השכבות הבאות :אספלט,
אגו"מ ,מצע .מודגש כי במקרה שתוצאת החישוב מציגה כי אפשר לוותר על אחת
השכבות ,לא יעשה כך.
 השכבה העליונה היא תערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן .PG-76-10
בעובי  4ס"מ.
 השכבה התחתונה מבין השכבות האספלטיות ,היא מסוג תא"צ  – 19ביטומן PG-68-
 ,10ובעובי  5ס"מ ובעלת תכונות של שכבה נושאת עליונה.
 עובי שכבות האספלט על הגשר לא יפחת מ 10-ס"מ .שכבת אספלט תחתונה תהיה
מתא"צ  12.5מ"מ ,בעלת תכונות של שכבה נושאת ,יש להביא זאת בחשבון בתכנון
מפלסי הגשר.
 תכנון מבנה המיסעות יבוצע בין היתר על פי הפרקים הרלוונטיים והעדכניים ביותר
של ההנחיות למתכנן ,במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ – החברה
הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.
 מבנה מיסעה מלא יבוצע עד למרחק של  50ס"מ מעבר לפס הצהוב.
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השוליים והאי המרכזי בכל אחד מהמסלולים בציר הראשי של כביש  1והרמפות,
ובכל מקום בו עושים שימוש בתמ"א ,יבוצעו במבנה שיכלול שתי שכבות אספלטיות
עליונות ומבנה מצעים עד להשלמת עובי מבנה זהה לזה הנדרש בנתיבי התנועה.
כל הרצועה בין מעקות הבטיחות ועד תעלת הניקוז תכוסה באספלט.
לא יותר תכנון מבנה מיסעה עם עובי מבנה משתנה לרוחב המיסעה .כל נתיבי
התנועה לרוחב המיסעה יבוצעו על פי הנדרש בנתיב הקריטי.
בכל הכבישים הקיימים אשר מורחבים ו/או משוקמים יש לבצע הטלאות וטיפול
בנזקים מקומיים (סוג הטיפול ייקבע בהתאם לחומרת הנזקים וסוגם במועד ביצוע
השיקום) .בנוסף ייעשה שימוש ביריעה לעיכוב השתקפות סדקים ,מאושרות ,לאורך
ההתחברות של ההרחבות לכביש הקיים ובקטעים הניזוקים( ,וזאת להקטנת
השתקפות סדקים ותפרי עבודה).

7.9.2

ניתוח נתוני תנועה לצרכי תכן מבנה מיסעות
תכן מבנה המיסעה יבוצע בהתאם לנפחי התנועה המפורטים בסעיף ( 9.7נפחי תנועה) לפי
הנתונים המופיעים בטבלה לעייל ערכים אלו הינם ערכים מחייבים.

7.9.3

טיפול ועיבוד קרקע טבעית
א .בקטעי הרחבת מיסעה קיימת ,תעלות הניקוז הקיימות יונמכו עד להגעה לקרקע יציבה.

7.9.4

ב.

בקטעי חפירה ומילוי מתוכנן ובקטעים בהם יפורק הכביש הקיים ,תעובד הקרקע
הטבעית (לאחר חישוף ו/או חפירה להחלפת קרקע) לעומק שלא יפחת מ 40-ס"מ.

ג.

באופן כללי הקרקע הטבעית וחומרי המילוי ,יעובדו בהתאם להמלצות המפרט הכללי
של מעצ פרק  , 51לתכולת רטיבות וצפיפות על פי סוג הקרקע.

חומרי מילוי
כל המפורט להלן מהווה הוראות כלליות ואולם באחריות הקבלן לוודא בנוסף שהמבנה
המוצע על ידו מקיים גם את שאר הדרישות ,לרבות באשר לנושא יציבות סוללות הכביש
(עמידה בקריטריוני יציבות של סוללות הדרך) וכן דרישות המילוי החוזר מאחורי מבני דרך
שונים (גשרים ומבנים תומכים) .כל עבודות המילוי יעשו בבקרה מלאה ,בשכבות של עד 20
ס"מ כל אחת ולדרגות הצפיפות הנדרשות במפרט הכללי ללא הקלות באשר למפלס היחסי
של חומר המילוי ביחס לפני מיסעה מתוכננים.
בנוסף לאמור ,על הקבלן לקחת בחשבון שבכל ממשק שבין סוגים שונים של חומרים יש
לוודא את הצורך ביישום יריעת הפרדה לא ארוגה ,למניעת חדירה הדדית בין החומרים.
קריטריון הבחינה לצורך זה הינו:

D15<4*d85
כאשר:
 :D15גודל הגרגר בשכבה אחת ,אשר  15%מהחומר של שכבה זו קטן ממנו.
 : d85גודל הגרגר בשכבה השנייה ,אשר  85%מהחומר של שכבה זו קטן ממנו.
בכל מקרה של אי עמידה בקריטריון האמור ,יהא צורך ליישם שכבת הפרדה מבד לא ארוג,
על פי תכנון מסודר ומאושר על ידי המזמין.
להלן מפורטות הדרישות עבור חומרי המילוי:
 7.9.4.1חומר מילוי אינרטי אטום
חומר מילוי אינרטי אטום יבוצע במקומות שבהם נדרשת החלפת קרקע חרסיתית סלע
חווארי כאמצעי לצמצום בעיית התפיחה .כמו כן ,יעשה שימוש בחומר מילוי אינרטי לאורך
כל הקטעים המטופלים כנגד תפיחה ומתוכננים במילוי של עד  2.5מ' (מפני המיסעה).
חומר המילוי האינרטי יבוצע בשכבות בבקרה מלאה ,על פי דרישות המפרט הכללי של החברה
הלאומית לדרכים ,תוך שימוש בכל אחד מהחומרים המפורטים להלן (על פי מיון :AASHTO
 A-6 ,A-5 ,A-4 ,A-2-4 ,A-2-5 ,A-2-6עם מדד קבוצתי קטן מ ,4-העומד בדרישות הבאות:
אחוז עובר נפה מס'  200לפחות .30%

מת"ק מעבדתי תכנוני בתנאי העיבוד הינו .6%
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שיעור תפיחה מקסימאלית מותר בבדיקת המת"ק המעבדתית הינו ( 0.5%בתנאי
העיבוד ותחת לחץ של  40ליבראות).

 7.9.4.2חומר מילוי רגיל
חומר מילוי רגיל יהיה בעל דרישות איכות כמפורט להלן:
– על פי מיון  A-2-4 ,A-2-5 ,A-2-6 :AASHTOוכן חומרים מסוג  A-6 ,A-4עם מדד קבוצתי
קטן מ.4-
– גודל גרגר מקסימאלי3" -
– אחוז עובר נפה מס'  200מקסימום .40%
– מת"ק מעבדתי תכנוני מינימאלי של .6%
 7.9.4.3תכונות חומר מילוי מובחר ,נבררCapping ,
אם המיסעה מתוכננת על מת"ק הגבוה מ  6%יש לעשות שימוש בחומר שתכונותיו מפרטות
להלן ב  2.0מ' שמתחת למבנה המיסעה:
חומר המילוי הנברר ,המכונה גם  ,Cappingשיבוצע ב  2.0מ' שמתחת למבנה המיסעה יהיה
 A-2-4ויעמוד גם בתכונות המובאות בטבלה שלהלן.
פירוט דרישות לחומר הCapping -
תכונה
מס
גרגיר מקסימלי
1
עובר נפה  19מ"מ
2
3
4
5
6
7

עובר נפה  4.75מ"מ
עובר נפה #200
גבול נזילות מקסימלי
אינדקס פלסטיות מקסימלי
מת"ק תכנוני מעבדתי הנקבע על פי רמת
צפיפות של  96%מהצפיפות המקסימלית,
ובתחום רטיבות של ( )61ועד ( ) -3
מהאופטימום.
תכולת רטיבות אופטימלית נקבעת ,על פי קו
האופטימום המחבר את  3רמות האנרגיה
בבדיקת המת"ק ,ומתאים לדרגת ההידוק
שלעיל.
המת"ק התכנוני המעבדתי ,יבוסס על מערכת
צפיפות-רטיבות-מת"ק ,מלאה.

דרישה
 75מ"מ
50-100
[]%
]%[ 25-80
]%[ 30 – 5
35%
12%
 8%לפחות

מובהר כי חומר המילוי צריך לעמוד בכל התכונות גם יחד ,על מנת שיהיה אפשר להגדירו
כחומר למילוי המתאים ל  2.0מ' העליונים שמתחת למבנה המיסעה.
 7.9.4.4שימוש בעודפי חפירה לצרכי מילוי בסוללות
באופן עקרוני ניתן לעשות שימוש בעודפי חפירה לצרכי מילוי בסוללות ,בכפוף להתאמת
איכות החומרים לדרישות האיכות שפורטו לעיל.
על הקבלן לקחת בחשבון שכל שימוש בעודפי חפירה יותר רק לאחר הגדרת מקור ברור ואחיד
של חומר המתאים לדרישות המפרט .לא יותר שימוש בחומר בעל תכונות לא אחידות.
 7.9.4.5הגדרת חווארים
לא יותר שימוש בחומרים חוואריים .חומר בעל גבול נזילות גדול מ 60%-ותכולת קלציום
קרבונט קטנה מ 70%-יוגדר כחוואר ויהיה לא מתאים לשימוש כחומר מילוי בסוללות.
 7.9.4.6הגנה בפני ארוזיה ,בהתאם להנחיות יועץ הניקוז.
7.9.5

ריסוס בקוטל עשבים
בכל אזורי המילוי הנמוך מ 2.0-מ' יבוצע ריסוס והדברת צמחיה בשלב עבודות העפר .הריסוס
יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור שבפרק .51.01
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7.9.6

חיבור למיסעה קיימת
ההתחברות למיסעה קיימת תבוצע במדרגות החל ממרחק של  30ס"מ מקצה פס צהוב קיים.
רוחב כל מדרגה לא יפחת מ 30-ס"מ .גובה כל מדרגה בהתאם לעובי שכבות ההידוק במבנה
המתוכנן.
מבנה השוליים הקיימים ייחפר לכל עומקו עד לשתית לצורך סלילת מבנה חדש כמתוכנן.
חיבור בין סוללה חדשה לסוללת כביש קיימת יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי בפרק
 .51.02לאורך תפר ההתחברות ולרוחב  1.0מ' בכל צד יש ליישם יריעת שריון לעיכוב
השתקפות סדקים.

7.9.7

פלטות גישה
משני צידי הגשרים בקטע בו יבוצעו פלטות גישה ,תבוצע הקטנה הדרגתית בעובי המבנה עד
להתחברות לגשר.

7.9.8

אחידות בקשיחות השתית מתוכננת לרוחב הכביש
בהתאם לתכנון המוקדם של המזמין ,באזור חתכים  238 – 114נדרש לבצע קיר זמני בתחום
הכביש המתוכנן בשלבי הביצוע .מאחר בשל אילוצי שלבי הביצוע ,לא יהיה ניתן לפרק את
הקיר הזמני עד ליסוד ולבנות מחדש את הסוללה (בהידוק מבוקר) על הקבלן להיצמד
להנחיות הבאות:
 oלא יותר ביצוע אלמנטים בעבודה ידנית כגון כוורות במילוי והידוק ידני.
 oלא יותר התרוממות בסוללות ללא ביצוע הידוק בבקרה מלאה.
 oבקטעים אשר לא יתאפשר ביצוע הידוק של המילוי באופן מבוקר יש לעשות שימוש
ב.CLSM -
 oלא יותר בניית אלמנט קשיח לרוחב המיסעה בעומק קטן מ 2 -מ' מתחתית המיסעה
המתוכננת.

7.9.9

טיפול בנושא מעיינות וניקוז תת קרקעי
קיימים מספר נושאים הקשורים לניקוז עילי ותת קרקעי שיש לתת עליהם את הדעת כמפורט
להלן:
 oבאזור קיים משטר זרימה עילי ותת קרקעי שלא כולו ידוע .חובה לשמר משטר
זרימה זה ,לכן יש לבצע שכבות מנקזות ,פילטר (פילטר משמעותו :חומר שמקיים
יחסי גומלין של גודל גרגר עם השכבות השכנות לו ,ומתוכנן על פי קריטריונים
ידועים) בכל הערוצים הידועים ובפני המדרון החצוב ואו הקיים.
 oעל הקבלן לבצע סקר הידרו גיאולוגי מפורט ,למפות את כל אזורי הנביעות וערוצים
הקיימים היום.
 oאזורים המתוכננים במילוי גבוה מעל ערוץ נחל נחשון ,מעל שכבות אטומות (חוואר
וחרסית) :במקומות אלה יש ליישם שכבה מנקזת.
 oאזורי נביעות בדופן ההר מעל הסוללה החדשה :במקומות אלה יש להצמיד את תעלת
הניקוז לאורך התוואי לדופן ההר וכן לאטום את דפנותיה .זאת כדי למנוע חלחול
מים אל תוך מבנה הכביש.
 oנביעות בדופן ההר בתווך של סוללת המילוי (הצמדות סוללה לדופן ההר) :באותם
מקומות יש לשלב ניקוז תת קרקעי לאורך התוואי משני צידיו ע"י בניית שכבה
מנקזת בעובי  100ס"מ בקצה הסוללה לאורך דופן ההר .בתחתית ההר יש לבצע צינור
ניקוז תת קרקעי אשר יזרים את המים לתוך תעלות ,נחלים בהתאם להנחיות
הידרולוג/מתכנן הניקוז.
 oבאם הזרימות שיאותרו יהיו גדולות יהיה צורך בייצוב השכבות הסמוכות לפילטר
בצמנט בשיעור משקלי של  ,4.5%ולמרחק של  3מ' מהפילטר.
 oמסביב השכבה המנקזת יש ליישם שכבת הפרדה מבד לא ארוג.

 7.9.10תשתיות תת קרקעיות
כל התשתיות התת קרקעיות אשר תבוצענה לאורך התוואי ,תיעטפנה ב CLSM -עד למפלס
שבו יתאפשר ביצוע מילוי מהודק בבקרה מלאה ללא פגיעה במערכות .עומק פני התשתיות
המתוכננות יהיה גדול מ 3 -מ' מתחתית מבנה המיסעה המתוכננת.
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 7.9.11סיכום
להלן מובאים הנושאים אשר מוגדרים כדרישות קשיחות (מנדטוריות) מהזוכה.
 .1נתוני התנועה בפרשה הטכנית מחייבים.
 .2השכבה העליונה תהיה מתערובת אספלט תאמ"א  12.5ש' בזלתית ,ביטומן PG-76-10
ובעובי  4ס"מ.
 .3לא תותר מחיקת צבע בשכבה אספלטית עליונה ,בהתאם יש לרבד שכבה עליונה במצב
תנועה סופית.
 .4השכבה התחתונה ,של השכבות האספלטיות ,תהיה מתערובת אספלטית צפופה ,תא"צ,
 19מ"מ בעלת תכונות של שכבה נושאת עליונה.
 .5מבנה המיסעה החדשה יכלול לפחות את השכבות הבאות :אספלט ,אגו"מ ,מצע .מודגש
בזה כי גם אם תוצאת החישוב מציגה כי אפשר לוותר על אחת השכבות לא יעשה כך.
 .6לא יותר בניית אלמנט קשיח לרוחב המיסעה בעומק קטן מ 2 -מ' מתחתית המיסעה
המתוכננת.
 .7כל התשתיות התת קרקעיות אשר תבוצענה לאורך התוואי ,תיעטפנה ב CLSM -עד
למפלס שבו יתאפשר ביצוע מילוי מהודק בבקרה מלאה ללא פגיעה במערכות.
כסיכום ובנוסף לאמור לעיל ,יש להדגיש את הנקודות הבאות הנדרשות בתהליך התכנון
המוקדם והמפורט שיבוצע ע"י הקבלן על פי מדריך המשימות של מעצ:
על הקבלן ללמוד היטב את פרטי ותוצאות חקירת השתית שבוצעה ,ולקבוע את כל
א.
הנתונים הדרושים והחסרים על מנת לבצע את שלבי תכן המבנה המפורט הנדרש.
באחריות הקבלן לקבוע אם נדרשת חקירת שתית משלימה ולהציג את פרטיה.
ב.





כמוכן ,הקבלן נדרש להעביר לעיון והתייחסות המזמין ,את הפרטים הבאים:
פרוגראמה מפורטת לחקירת השתית משלימה.
דו"ח בדיקות הקרקע והסקרים הכולל את תוצאות בדיקות השדה והמעבדה של
חקירת שתית זו.
דו"ח תכינת מבנה מוקדם מפורט לשלב התכנון המפורט בהתאם למגדיר המשימות.

ג .במתן פתרונות לשיקום המסעות הקיימות יש להתייחס לנושאים הבאים:
 השיקום יבוצע בצורה אחידה לרוחב שלא יפחת מרוחב מיסעת מסלול מלא.
 אורך מינימאלי ליחידת תכן לא יפחת מ 300 -מ"א.
 בתכנון שיקום המסעות הקיימות יינתנו בין היתר גם פתרונות לטיפול לסדקים
הקיימים ומניעת התפתחותם בעתיד וכן מודגש כי תכנון השיקום יביא בחשבון
את ההתמודדות עם בעיית התפיחה אם קיימת.
 למען הסר ספק ,אם קיימת בעיית תפיחה בקטע שמיועד לשיקום ,הפתרון
השיקומי חייב לכלול גם את הטיפול בבעיית התפיחה.
 בדיקת קריטריון ההתעייפות של החיזוק המבני המומלץ.
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 .8מבנים קונסטרוקטיביים  -כללי
בקטע  1של הפרויקט מתוכננים מבנים עבורם מצורף תכנון מוקדם למסמכי המכרז .על
הקבלן להשלים את התכנון המפורט למבנים אלו ,בין היתר על פי הדרישות המפורטות בפרק
זה -ובהתאמה למגדיר משימות.
המבנים המתוכננים כוללים בין היתר גשר אקולוגי ,הרחבת גשר שער הגיא ,מעבר חקלאי,
גשרי שילוט ,תעלות ניקוז מלבניות ואחרות מבטון מזויין ,קירות תומכים מסוגים שונים,
מעבירי מים ,בסיסים לעמודי תאורה מתקני תשתית ויסודות שונים לתשתית בקרת תנועה,
לרבות שילוט עילי אלקטרוני ואחרים ,וכן כל אלמנט לצורך ביצוע הפרויקט.
8.1

התכנון המצורף לקבלן:
עבור המבנים המתוארים במכרז ,הוכנו תוכניות כלליות למרבית המבנים .התוכניות כוללות:
תנוחות כלליות וחתכים טיפוסיים המתארים את אופי המבנה ,האלמנטים
הקונסטרוקטיביים ,מידות ומיקום המבנה ,מפלסים ,פרטי גמר עקרוניים ופרטים טיפוסיים.
התוכניות שהוכנו הינם תוכניות כלליות בלבד ברמה של תכנון מוקדם ונועדו עבור הקבלן
לצורך הבנת המבנים אותם הוא נדרש לתכנן ולבצע כחלק מתכולת הפרויקט ,אופן ביצוע וכו'.
הקבלן יקבל מהמזמין את התוכניות הכלליות למבנים ,יעדכן את תוכניות התכנון המוקדם
בהתאם לשיקול דעתו ,יגישם לעיון והתייחסות המזמין וישלים התכנון המפורט לביצוע מלא
של כל המבנים (זמניים וסופיים).
להלן ,רשימת האלמנטים הקונסטרוקטיביים העיקריים הכלולים בפרויקט.
יודגש בזאת שהרשימה אינה כוללת את כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים ושאורכי
האלמנטים ברשימה הינם בהערכה בלבד ומובאים לצורך ידיעה בלבד .רשימת האלמנטים
תעודכן ע"י הקבלן במסגרת התכנון המפורט ,כולל אורכי האלמנטים ,והיא תהווה את תכולת
העבודה של הקבלן.
 .1גשר אקולוגי ,בעל שני מפתחים קשתיים באורך  18.9מ' (נטו) וברוחב  60מ'.
 .2הרחבת גשר שער הגיא
 .3מעבר חקלאי
 .4קירות תומכים זמניים בגבהים שונים בין החתכים 142-315
 .5קירות תומכים  RW002A,RW002בין החתכים 212-234
 .6קיר תומך  RW004בין החתכים 295-302
 .7מעביר מים מס'  4עגול בקוטר 1.5מ' בחתך מס' 102
 .8מעביר מים מס'  6מלבני במידות *2מ' 3בחתך מס' 212
 .9גשר שילוט זיזי ( מס' שלט  ) 0193076-1בחתך .158 L
 .10גשר שילוט זיזי ( מס' שלט  ) 0193086-1בחתך .133L
 .11גשר שילוט מסגרתי ( מס' שילוט  ) 019309Aבחתך .118 L
 .12תעלות ניקוז מבטון.
 .13בסיסים לעמודי תאורה.
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דרישות מהקבלן להשלמת התכנון

8.2

תכנון המבנים ע"י הקבלן ,יעשה לפי מגדיר המשימות במהדורתו האחרונה של מעצ.
להלן שלבי התכנון לכל מבנה שעל מתכנני הקבלן להגיש למזמין:
תוכניות המבנים:

8.2.1

הקבלן נדרש להשלים את התכנון המפורט ולהגישו לעיון והתייחסות המזמין בהתאם למגדיר התוצרים של
החברה הלאומית לדרכים.
8.2.2
-

-

8.2.3

חישובים סטטיים
על הקבלן להגיש:
תיאור מילולי כללי של המבנה ,הסכימה הסטטית ,עומסים שנלקחו בחישוב והתקנים
שעליהם מתבסס חישוב המבנה .מסמך זה יהווה את מסמך קריטריוני התכן.
חישובים סטטיים לבדיקת יציבות ועמידות של כל אלמנטי המבנה כולו וכן כל חלק מחלקיו
בנפרד ,כולם עפ"י התקנים הרלוונטיים ובעיקר אלה המפורטים בהמשך .הקבלן יגיש מראש
מסמך קריטריוני התכן להתייחסות המזמין.
חישובים דינאמיים לבדיקת עמידות המבנה לרעידת אדמה עפ"י התקנים המפורטים.
חישובים לאלמנטים מבטון מזוין .
וכן כל חישוב אחר שיידרש למבנה.
כל החישובים יוגשו למזמין בצורה מסודרת ,קריאה וניתנת לבדיקה .החישובים יחתמו ע"י
המהנדס שערך אותם כולל שם ,תאריך ומהדורה.
מפרטים טכניים מיוחדים
לאחר השלמת תכנון המבנה ע"י המתכנן מטעם הקבלן עליו להכין מפרט טכני מיוחד שבו
יתאר את ביצוע מכלול מרכיבי המבנה ,הכל כנדרש להשלמתו המלאה.
על הקבלן להשלים מפרט טכני והתאמה למפרטים הכללים של תכולת העבודה אותה תיכנן.

 8.3תקנים המחייבים לתכנון הגשרים והמבנים
8.3.1

רשימת התקנים
שם התקן
מס' ת"י
1

צמנט (כל החלקים).

26

שיטות לבדיקת בטון.

109

משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה.

118

בטון לשימושים מבניים –תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה.

412

עומסים במבנים -עומסים אופייניים.

413

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.
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414

עומסים אופייניים בבניינים -עומס רוח.

466

חוקת הבטון ( כל החלקים).

789

סטיות בבניינים :סטיות מותרות בעבודות בנייה.

904

טפסות לבטון.

940

ביסוס בניינים.

1225

חוקת הפלדה (כל החלקים).

1227

עומסים בגשרים (כל החלקים).

1378

כלונסאות בקדיחת הקשה.

1458

צינורות פלדה למבנים.

1630

קירות תמך מקרקע משוריינת.

1735

פלדה לדריכת בטון (כל החלקים).

4466

פלדה לזיון בטון (כל החלקים).

4467

כללים לריתוך מבנים – פלדה.

1142

מעקים ומסעדים (מעקים להולכי רגל).

2378

קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים בקיבוע רטוב

 8.3.2הערות כלליות
א .סדר העדיפות לתכנון הינו :התקנים הישראליים ,התקנים הזרים.
ב .התקנים המחייבים לתכנון המבנים יהיו בהוצאתם העדכנית לתאריך הגשת
התכנון המפורט למזמין.
על המתכננים מטעם הקבלן לוודא קיום רוויזיות ,תיקונים מעודכנים ,גיליונות תיקון
וכו'.
ג .באחריות המתכננים להשתמש בתקנים רלוונטיים אחרים גם אם אינם מופיעים
ברשימה לעיל .העדר תקן ישראלי לגבי חומר או מוצר מסוים יחייב שימוש בתקן
האירופי או הבריטי.
ד .אישור לגבי השימוש בתקן מחייב התייחסות מראש מהמזמין.
8.4

מפרטים טכניים המחייבים לביצוע במבנים
הגשרים והמבנים בפרויקט יתבצעו עפ"י המפרט הכללי של מעצ החברה הלאומית לדרכים
בישראל בע"מ לעבודות סלילה וגישור במהדורתו האחרונה על כל פרקיו הקשורים במבנים
המתוכננים.
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הערה:
הקבלן יכין מפרט טכני מיוחד הרלוונטי לביצוע המבנה ,שיתבסס על המפרטים המתוארים
לעיל .לאחר שהמפרט יוגש לעיון והתייחסות המזמין ,ולא יהיו לו הערות לגביו ,יבוצע המבנה
על פי המפרט הנ"ל.
8.5
8.5.1

הנחיות תכנון מבני דרך
גשר אקולוגי
א.

ב.

כללי
מיקום הגשר הינו בין חתכי הכביש . 336-340
הגשר משמש כמעבר לבעלי חיים מעל כביש  , 1כאשר רוחב המעבר הינו  60מ' ואורכו 46.5
מ' .
הגשר הינו בעל שני מפתחים בצורת מנהרות ברוחב נטו  18.9מ' כ"א .
פורטלים בקצוות הגשר הינם בשיפוע  1:3המאפשר יציבות חומר מילוי מעל הגשר.
דרישות התכנון
 תכנון הגשר יביא בחשבון שלבי ביצוע הגשר ללא הפרעה לתנועת הכביש ואם שמירת מרחקבטיחות לכבישים זמניים לפי תכנון הסדרי תנוע.
 רוחב מפתח הגשר לא יפחת מ 18.90 -מ' . גובה המנהרות יאפשר גבריט של  550ס"מ לפחות בכל נתיב  ,כולל בשלבי הביצוע. קונסטרוקציית הגשר תבוצע מבטון מזוין בשיטות קונבנציונליות. מאחורי קירות נציבי הגשר דרומי וצפוני ימלאו מצעים מהודקים בשכבות. מילוי חומר מקומי מהודק מעל הגשר ייעשה באופן סימטרי משני צידי המנהרות  .הנ"ליצוין במפרט הטכני.
 במפרט הטכני יוגדרו דרישות לבטיחות במהלך ביצוע עבודות מילוי והידוק אדמה בקצוותהגשר.

ג.

תנאי קרקע וביסוס
חתך הקרקע הטבעית ותכונותיה מפורטים בדו"ח הקרקע המצורף למכרז.
עפ"י המלצות יועץ הקרקע הגשר יבוסס ע"י כלונסאות מיקרופיילים או לחילופין ע"י
פלטות.
תכנון הביסוס למבנה הגשר יבוצע על סמך הנחיות הביסוס אשר יינתנו ע"י יועץ הביסוס
מטעם הקבלן.

ד.

עומסי תכן
עומסים הקבועים יכללו בין היתר :
 משקל עצמי של שלד המבנה משקל חומר מילוי מהודק מעל הגשר לחץ צידי מחומר מילוי מאחורי קירות נציבי הגשר. עומסי כוחות טמפרטורהעומסים שימושיים יכללו בין היתר:
 עומס רכב כבאית שמשקלו  30טון לפי ת"י .41275

עומסים סיסמיים :
תכנון לעמידות בכוחות הסיסמיים יעשה לפי ת"י  )2009 ( 413ולפי ת"י .)1999( 1227
יציבות הגשר לכוחות רעידת אדמה תובטח ע"י קירות גזירה לאורך הגשר ופעולה
מסגרתית של הגשר בכיוון הקצר.
ה.

איטום
תקרות וקירות הגשר יאטמו עם מערכת איטום המאושרת ע"י מעצ ועשויה
יריעות ביטומנית  SBSעם הגנה באמצעות קל-קר קשיח  .עובי שכבת האיטום לא
יפחת מ 5.0-מ"מ .איטום חלקי הבטון הבאים עם הקרקע באלמנטים שונים כגון
קירות ,נציבים ,תעלות ניקוז וכד' ייעשה עם מערכות ביטומניות המיושמות בחם
ועפ"י המפרט שיגיש הקבלן .על הקבלן לקחת על חשבונו יועץ מומחה לאיטום
בעל ניסיון של  10שנים לפחות .יועץ האיטום של הקבלן יגיש לעיון והתייחסות
המזמין את כל מכלול מערכות האיטום והתכניות ,לרבות כל פרטי האיטום
והמפגשים הנדרשים עם המעקות ,התפרים ,החפיות ,הנקזים ,איי תנועה,
מדרכות ,שוחות וכו'.

 8.5.2גשרי שילוט ובקרה
א .כללי
לאורך כל התוואי ,מתוכננים מספר גשרי שילוט זיזים וגשרי שילוט מלאים .ביסוס גשרי
השילוט יבוצע על גבי כלונסאות .גשרי השילוט יתוכננו לעומסים קבועים ,עומסי רוח ,ועומס
התנגשות בעמוד גשר .גשרי השילוט יתוכננו להעמסה לכל אורכו של המסבך (ולא רק באזור
השלט) .גשרי השילוט יתוכננו בהתאם לדגמי גשרי שילוט טיפוסיים הנהוגים בחברה
הלאומית לדרכים .גובה השלטים יקבע בהתאם להנחיות מעצ.
גשרי השילוט בתחום הפרויקט יהיו מבטון ופלדה עפ"י הדגם המאושר של מעצ.
תכנון גשרי השילוט והבקרה יכלול את כל מרכיביהם לרבות היסודות ,העמודים ,האגדים,
מסגרות השלטים ,החיבורים ,הגלוון והצביעה ,אופן הרכבתם ,תאורה ,הארקה וכו'.
ב.

מבנה גשר השילוט
ביסוס :ביסוס הגשרים יתוכנן על סמך הנחיות מהנדס ביסוס מטעם הקבלן.
עמודים :בטון מזוין בחתך מלבני עם כותרת עליונה ועם גמר בטון חשוף .
גשר השילוט :אגד פלדה המורכב מצינורות פלדה .קונסטרוקציית הפלדה תכיל גם מדרך
מפלדה מגולוונת על-מנת לאפשר גישה לבדיקת השלטים ולתאורה.
מסגרת השלט :מסגרת מצינורות פלדה ,כולל פרופילים לתאורת השלט כנדרש.
מדרך וסולם גישה :לפי סטנדרט של מעצ.
כל מרכיבי אלמנטי הפלדה יגולונו בחם.
גשרי השילוט יתוכננו לעומסים הבאים:


עומסים קבועים הנובעים ממשקלים עצמיים של כל מרכיבי הגשר כולל כל האביזרים,
השלטים ,התאורה וכו'.



עומסי רוח עפ"י הנדרש בתקן ישראלי ( )414אך לא פחות מעומס רוח אופקי בשיעור של
 150ק"ג/מ"ר.
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עומסים אופייניים עפ"י הנדרש בת"י  412ו.413 -



עומס אנכי על המדרך של  150ק"ג/מ"ר.

 8.5.3קירות קרקע משוריינת ( תימוך זמני)
א .מיקום ומימדי הקירות
 מיקום הקירות הינו בין חתכי הכביש  ,142-315מיקום ע"ג מיסעת הכביש הקיים בהתאםלהסדרי תנועה ושלבי הביצוע לפי מתכנן המוביל של הפרויקט.
 גובה קירות משתנו מ 1 -מ' עד  11מ' רוחב קירות ( תחום יריעות שריון) הינו  70%לפחות מהגובה חזית הקירות הינה אנכיםב .להלן דרישות ה תכנון וביצוע הקיר:


חומר מילוי הקיר יהיה לפחות חומר נברר או מצע סוג ב' ,כנדרש בדו"ח הקרקע
ובת"י  ,1630ויעמוד בכל שאר דרישות התקן (מוליכות חשמלית ,קורוזיביות וכו').



חומר המילוי יורטב ויהודק לצפיפות של לפחות  98%לפי מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
ההידוק יתבצע בשכבות של עד  20ס"מ (נטו ,לאחר הידוק).



אורך השריון לא יפחת מ 0.7-גובה הקיר כנדרש בת"י .1630



בתכנון הקיר ובנייתו ישולבו בקיר אלמנטים מנקזים שימנעו התפתחות לחץ מים
בגב הקיר.



קירות התמך מחוץ לתחום הכביש הקיים יבוססו על גבי החלפת קרקע .עומק
ההטמנה ,ועובי החלפת הקרקע ייקבעו ,בהתאם לגובה הקיר בהתאם להנחיות יועץ
הקרקע.



הידוק השתית יתבצע לפי דרישות המפרט הכללי.



עובי החלפת הקרקע לא יקטן מ 40-ס"מ .רוחב ההחלפה יהיה לפחות  2מ' מכל צד
של מפתן פילוס הקיר.



ההידוק יתבצע בשכבות של עד  20ס"מ (נטו ,לאחר הידוק).



שילוב יריעות שריון בהחלפת הקרקע יתבצע על פי צורך לפי תוצאות חישובי
היציבות של הקיר.



במידה ושתית הקיר אינה יציבה( ,חרסית רכה) ,תיוצב השתית ע"י החדרת שכבת
שברי אבן" ,באקאלש" ,עד לייצוב השתית.



רכיבי חזית הקיר יבחרו בהתחשב בהבדלי שקיעות ומניעת סדקים במבנה הכביש
כתוצאה מכך.



יבוצע קשר מכאני ע"י יריעות שריון בין הקירות התומכים הזמניים לבין השלמת
המילוי בצד הצפוני של הקירות ע"מ להבטיח אחידות בין שני גושי המילוי ולמנוע
בכך היווצרות סדיקה במבנה הכביש.



חומר מילוי ושיטות ההידוק יענו לדרישות מתכנן מבנה הכביש בהתחשב בתנאי
הידוק בקרבה לקירות חזית .
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חומר מילוי סמוך לרכיבי חזית הקיר יוגדר ע"י מתכנן הקיר בתאום עם מתכנן
מבנה הכביש בהתחשב בהגבלות ביצוע עבודות ההידוק באמצעות מכבש ידני

.I

בקרבה לחזית הקיר.
.II

ג.

קיר תומך בראש קיר קרקע משוריינת יתוכנן בין השאר לעיגון גדר רשת בקצה
הקיר ,לייצוב של החלק העליון של הקיר והעברת הכוחות לשכבות המשוריינות.
קירות בטון בתחום מבנה הכביש יפורקו עם סיום השלב.

הגנה לדרכים
לצורך מניעת הידרדרות חומר מילוי למיסעת הכביש במהלך ביצוע הקירות ,תוקם גדר אטומה
בתחתית הקיר  ,אשר תעוגן על גבי מעקות הבטיחות המתוכננים לזמן הביצוע ותכוסה בבד
גאוטכני.

ד .עומסי תכן
עומסי תכן נקבעו לפי ת"י  , 1227ת"י  , 1630ת"י .413
קירות קרקע משוריינת יתוכננו לנשיאת עומסים שימושיים  HB,HC,HAכמפורט בת"י 1227
לגשרי דרך.
 8.5.4קירות תומכים קבועים ותעלות ניקוז
א .מיקום ומימדי הקירות
 מיקום הקירות הינו בין חתכי הכביש . 213-234,295-302 גובה קירות עד  7מ'ב .דרישות התכנון
תעלות ניקוז יבוצעו בשיטה קונבנציונלית או ,לחילופין  ,בשיטה טרומית.

.I
.II

ביצוע קירות ותעלות ניקוז יעשה על סמך הנחיות ביסוס ותוכניות לביצוע של מתכנני
הקבלן .עומק ביסוס הקירות לא יעלה ממפלס המתקנים הסמוכים כגון קירות
קיימים או תעלות של מקורות.

.III

מעקות מראש הקיר יתוכננו כמעקות פלדה בגשר דרך עפ"י דרישות ת"י .1227

.IV

איטום הקירות הבאים במגע עם הקרקע במריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן  ,כולל
הגנה ע"י קל-קר קשיח בעובי  2ס"מ .יועץ האיטום של הקבלן יגיש לעיון והתייחסות
המזמין את כל מכלול מערכות האיטום והתכניות ,לרבות כל פרטי האיטום והמפגשים
הנדרשים עם המעקות ,התפרים ,החפיות ,הנקזים ,איי תנועה ,מדרכות ,שוחות וכו'.

.V

ניקוז הקירות באמצעות צינורות ניקוז בקירות (נקז כל  3מ"ר לפחות) ועמודות חצץ
בגב הקירות.

.VI

יש להסיר מטרדים תת-קרקעים במידה וקיימים.

ג .קירות תומכים ותעלות ניקוז יתוכננו לעומסים הבאים:
 עומסים קבועים הנובעים ממשקלים עצמיים של כל מרכיבי הקירות. כוחות אופקיים עקב לחץ קרקע קירות יתוכננו לנשיאת עומסים שימושיים  HB,HC,HAכמפורט בת"י  1227לגשרי דרך.78

.VII

קירות יתוכננו לעומסי מעקות בטיחות לפי דרישות ת"י .1227

.VIII

קירות תומכים ותעלות ניקוז יתוכננו להשפעות מעיגון עמודי תאורה בגבהים  12ו15 -
מ'.

 8.5.5מעבירי מים
מעבירי המים יתוכננו לעומסים הקבועים הפועלים עליהם וכן לעומסים השימושיים
הנדרשים עפ"י ת"י  1227לגשרים .ביסוס המעברים יהיה בעיקרו על גבי החלפות קרקע
בעובי של  60ס"מ לפחות ושכבת בטון רזה .החלפת הקרקע תחרוג לפחות  1.0מ' מגבולות
המובל .המילוי בהחלפת הקרקע יהיה מצע סוג א' עם כ 35% -דקים ,למניעת הצטברות מים
בתוכה .ההרכב המדויק של הקרקע החדשה יקבע ע"י מתכנן הקבלן .בין הקרקע החדשה
והקרקע הקיימת ו/או הקרקע התופחת ,תונח יריעת איטום בעובי  1מ"מ לפחות מסוג
 , E.P.D.Mאו שוו"ע מאושר.
בנוסף לחישוב הרוחבי ,ויחושב המעביר גם לאורכו וזאת בהתאם לגובה סוללות המילוי
המתוכננות .כמו כן ,במעבירים  ,יתוכננו הפסקות יציקה ,מישקים ,תפרים וכו' .קירות
הכנפיים יתוכננו לשאת את סוללות המילוי והעומסים הפועלים עליהם .מעבירי המים
הארגזיים וצינורות ,לרבות קירות הכנפיים בכל המעבירים ,יקבלו איטום ביטומני בהתאם
להנחיות המפרט של מעצ .במידת הצורך ,המעבירים יבוצעו בשלבים תוך ביצוע דיפון
מתאים.
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 .9גשר במחלף שער הגיא ומעבר חקלאי תת"ק:
 9.1קונסטרוקציה:
 9.1.1תכנון מטעם המזמין:
תכולת הפרויקט והתכניות :
במסגרת פרויקט שדרוג כביש מס'  1מתוכננות מס עבודות במחלף שער הגיא .על הקבלן לתכנן
ולבצע את מכלול העבודות הנדרשות במחלף הכוללות בין היתר:
א .הרחבת גשר במחלף שער הגיא
ב .ביצוע מעבר חקלאי תת"ק מתחת לרמפה צפונית לכוון ת"א.
ג .אלמנטי מבנה שונים בהתאם לנדרש לביצוע המחלף.
עבור המבנים השונים הוכנו תכניות כלליות ברמה של תכנון מוקדם ,שבהם מפורטים מידות
כלליות של המבנים ,מיקום הנציבים ,המפלסים ,מעקות ,פרטי גמר ,פרטים טיפוסיים וכו',
שעל פיהם יתוכננו ויבוצעו המבנים השונים.
תשומת לב הקבלן לעובדה שהגשרים הינם בעלי אלמנטי גמר מעוצבים אדריכלית כגון נציבים
מיוחדים ,אלמנטי מעקות וכרכובים שקיבלו טיפול אדריכלי מיוחד.
אדריכלות המבנה מחייבת את הקבלן ובמסגרת המכרז לא תינתן אפשרות לשנות את עיצובו
האדריכלי ,כפי שמופיע בגיליון האדריכלי( .צורת נציבים ,כרכובים ,תגמירים ,תבניות בטון,
מעקות ,נציבי קצה)
על הקבלן לתכנן ולבצע את כל המבנים השונים במסגרת תכנון וביצוע מלא (שיטת D.B
.(Design-build
9.1.2

תאור המבנים
הרחבת גשר שער הגיא
בפינה הדרום מזרחית של הגשרים הקיימים מתוכננת הרחבה בצורת משולש.
הגשרים הקיימים כוללים  3מפתחים באורכים של כ 20 ,44 ,20-מ' ,סה"כ אורך הגשרים כ-
 84מ' וברוחב של כ 40 -מ' .רוחב הגשר הצפוני כ 21-מ' רוחב הגשר הדרומי כ 17-מ'.
ההרחבה מתוכננת בגשר הדרומי בלבד והמימדים שלה הם :שטח ההרחבה כ 100-מ"ר אורך
ההרחבה כ 40 -מ' ,אורך התוספת לנציב הקצה כ 6-מ'.
הגשרים הקיימים נמצאים בזוית ( )SKEWכמסומן בתכניות.
הגובה (הגבריט) המינימלי מעל כביש  1יהיה  5.70מ' נטו.
ביסוס
ביסוס נציבי הגשר יהיה על פלטות בדומה לגשר הקיים.
נציבי הגשר
יש לבצע עמוד חדש בנציב האמצעי המזרחי הקיים .העמוד יהיה כדוגמת הנציבים הקיימים.
הרחבת הגשר כוללת הארכה של נציב הקצה וביצוע של כנף (באורך  38מ') חדשה .גמר נציב
הקצה והכנף יהיה כדוגמת הקיים.

81

על הקבלן להכין תכניות הטפסות והפיגומים לנציב הכול באמצעות מתכנן מומחה ,כולל
התומכות ,ביצוע שכבות מצעים ,יציקת משטח בטון בתחתית התומכות הכל בהתאם
להעמסת התמיכות ובכפיפות לאישור מנהל הפרויקט.
מיסעת הגשר
מיסעת התוספת לגשר עשויה ממיסעת בטון יצוקה באתר.
כרכובי בטון
בקצות הגשר יותקנו כרכובים טרומיים כדוגמת הקיים במידות שונות שיעוגנו למיסעת הגשר.
תפרי התפשטות
מעל התפר בין הגשרים הקיימים ישנו מעקה  NJקיים .לאור השינויים הגיאומטריים
המתוכננים באזור הגשר יש לפרק את מעקות הבטון הקיימים ולבצע מעקה בטון מזוין יצוק
מאושר תיקני ,בהתאם לגיאומטריה החדשה וכן תפר אספלט פלאג לאורך החיבור בין
הגשרים.
באזור ההרחבה של הגשר יש לבצע תפר בהתאם לקיים (תפר תוצרת  )WABOולחבר אותו
לתפר הקיים בריתוך .כמו-כן ,יש להחליף את הגומי ב 2-התפרים לגומי מדגםEFE - 400 :
אלמנטי גמר ושונות
הגשר יבוצע תוך תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים בכבישים הקיימים ככל שיידרש לביצוע
הגשר ,כולל כלונסאות דיפון זמני ,פירוק מעקות בטון קיימים והשלמתם בתוואי חדש.
מעבר חקלאי חדש ברמפה
כללי
מידות נטו של המעבר:
רוחב –  3.0מ'
אורך – כ 20-מ'
גובה – משתנה
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 .10אדריכלות מבני דרך
10.1

כללי
בפרוייקט קיימים שלושה מבני דרך:
א .הרחבת גשר כביש  1במחלף שער הגיא
ב .מעבר חקלאי מתחת לרמפה במחלף שער הגיא
ג .גשר אקולוגי למעבר בעלי חיים מעל כביש 1

10.2

הנחיות אדריכליות להרחבת גשר כביש  1במחלף שער הגיא
העמוד והניצב שמתווסף לגשר חייב להיות זהה או דומה מאוד מבחינת הצורה והגמר
לעמודים של הגשר הקיים .נציב הקצה שמוסיפים חייב להיות בדיוק עם אותו חיפוי אבן
טבעית כמו הקיים .חזית הקיר החדש צריכה להיות זהה לחזית הקיר המתבטל ,כולל
שלושת הבליטות בקיר והסיתות בצורת אריה בפני הבליטה הגדולה .מתחת לגשר יש
להשלים את הנטיעות בצורה הקיימת( .ראה הנחיות צמחיה בפרק  5אדריכלות נוף).
השטח מתחת לגשר צריך להיות שתול ולא בציפוי אטום מכל סוג.

10.3

מעבר חקלאי מתחת לרמפה במחלף שער הגיא
הגמר בתוך המעבר יהיה גמר בטון אדריכלי
הקירות של הפורטל בשני הצדדים יהיו בחיפוי אבן מסוג אבן גיר קשה מסוג חאמי
בסידור רומי .יש לשתול על גבי המדרונות הפונים לפורטלים ,לפי ההנחיות לשתילה
בפרק  -5אדריכלות נוף.

10.4

הגשר האקולוגי למעבר בעלי חיים
אין גמישות בצורה של מבנה הגשר האקולוגיאין גמישות במקום הגשר האקולוגי ,מעבר לתזוזה של  20מטר לאורך ציר כביש  1לכלכיוון.
אין גמישות בגמר הגשר האקולוגייש גמישות בעיצוב המילוי מעל הגשר וההתחברות לקרקע הקיימת.
יש גמישות בצורה המדוייקת של קירות ההכוונה וההסתרה לבעלי החיים על גבי הגשר
ובגדרות בתאום עם האקולוג .בכל מקרה הקירות יתוכננו כך שייפנו רק כלפי פנים ולא
ייצפו מהכביש.
צוות התיכנון מטעם הקבלן יכלול אקולוג לנושא תכנון הגשר האקולוגי.
מיקום המעבר נקבע לאחר סיורים בשטח וניתוח הן של המצב הקיים בסביבת הכביש
והן של התכנון החדש של הכביש .המיקום נבחר משיקולים של מיקום ,אופי בית הגידול,
שיפוע וקירבה ליישובים.
צורת מבנה הבטון המופיעה בתכניות מהנדס הקונסטרוקציה ואדריכל הנוף מטעם
המזמין מחייבת ,כולל התשתיות של הגשר וחיתוך הקשתות באלכסון בשיפוע 1:3
בכניסות.
הגשר צריך להיות מתוכנן כך שהוא יכול להחזיק שכבת אדמה בעובי  1מ' מעליו לפחות.
גמר המבנה הפנימי יהיה בטון אדריכלי חלק.
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הטיפול הנופי במעבר האקולוגי העילי ייצור סביבה טבעית ומזמינה לחציית בע"ח.
עקרונות תכנון המעבר נועדו להקנות תחושה של המשכיות בית הגידול ,להקנות תחושת
ביטחון מרבית ולמזער השפעות והפרעות של פעילות אדם.
תכנון המעבר עצמו והטיפול בסביבתו מבוסס על עקרון "משפכי גישה" .מבנה המעבר
מתוכנן כשני משפכים מחוברים .המשפכים מעבירים את בעלי החיים מסביבת המעבר
בצד אחד אל הסביבה מצידו השני של הכביש .רוחב המעבר במרכזו הוא  50מ' ברוטו,
רוחב זה גדל ככל שמתקרבים לחיבור לסביבה הקיימת.
על גבי הגשר צריך לבנות שני קירות בגובה שלא יפחת מ 1.2 -מ' (בכפוף לאישור האקולוג
ונציג רט"ג) שאינם ניצפים מהכביש כדי לאפשר תנועה בטוחה של בעלי החיים מעל
הכביש .קירות אלה יתוכננו כקירות כלפי הצד הפנימי וכהמשך שיפוע הקרקע המתוכנן
מעל פורטלי הכניסה למעבר .קירות אלה יהיו מחופים באבן טבעית מסוג אבן גיר קשה
מסוג חאמי בשורות .הקירות יתאימו לת"י מתאים למבנים במעקות בטיחות לרכב,
כיבוי אש או שווה ערך מאושר .ויתאימו גם להנחיות משהת"ח כמעקות למעביר רכב על
גשרים ומבנים.
בסביבת הגשר יש לתכנן ולבצע גידור הכוונה ע"י גדר אוסטרלית להכוונת בעלי חיים אל
המעבר בשני הצדדים.
שתילת הצמחיה על ובסביבת המעבר תבוצע לפי ההנחיות בפרק  -5אדריכלות נוף .לא
תותר שתילת עצים על גבי המעבר עצמו.
דרך היער הקיימת מדרום לכביש תשמש גם כדרך גישה להקמת המעבר.
תכנון צורת הקרקע מעל ובסביבת המעבר ,השתילה על ובסביבת המעבר ,מיקום
הקירות ומיקום ואורך הגידור יהיה בליווי אקולוג מטעם הקבלן ובאישור רט"ג.
10.5

חיפוי הקירות
כל הקירות בפרוייקט יהיו בחיפוי אבן טבעית בלבד מסוג אבן גיר קשה מסוג
חאמי בסידור רומי עפ"י הפרטים האדריכליים המצורפים למכרז .
הקירות יהיו מחופים בכל הצדדים הגלויים.
לכל חיפויי האבן ,על הקבלן לבצע דוגמא לאישור צוות התכנון והפיקוח  .רק
לאחר אישור הדוגמא ניתן לבצע את כל שטח החיפוי.

83

 .11ייצוב מדרונות וביסוס מבנים.
 11.1מבוא
פרשה טכנית זו ,המסתמכת על דוחות ביסוס ודו"ח ייצוב המדרונות המצורפים למסמכי
המכרז.
על הקבלן לבצע קידוחי הניסיון ובדיקות שדה ומעבדה לפחות כמוגדר להלן במסמך זה וכל
חקירה נוספת על פי החלטתו על מנת לבצע תכנון משלים כנדרש במסמכי המכרז וכל צורך
אחר כגון קביעת שלבי הביצוע ואופן ביצוע העבודות .כל עבודות חקירת הקרקע מעבר
למפורט במסמכי המכרז תבוצענה על חשבונו של הקבלן .על הקבלן לברר לעצמו את שכבות
הקרקע בביצוע העבודות כנדרש עפ"י הסכם זה  ,ולתכנן לעצמו פתרון הביסוס.
מודגש במפורש כי כל הפרטים והתיאורים של תנאי הקרקע באתר שניתנו ע"י המזמין ,לרבות
ממצאים על עומק השכבות ,הימצאות שכבות מקומיות נוספות לאלה שסומנו בדו"ח
הקדוחים ,וקשרים שביניהן  -נמסרים לקבלן כאינפורמציה בלבד וכל האחראיות למסקנות
אשר הסיק לגבי תנאי הקרקע ,יציבותה והתנהגותה בעומקים שונים  -תהיה מוטלת על
הקבלן לבדו.
 11.2האינפורמציה הגיאוטכנית הזמינה
נתוני הקרקע והמסלע באזור הפרויקט לצורך תכנון ביסוס המבנים המתוכננים נבחנו בעזרת
סקר גיאולוגי ,קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה .במסגרת החקירה הגיאו-הנדסית לצורך תכן
מבנה לכביש חדש ותכן שיקום מיסעת כביש קיים ,נערכו גם קידוחי מבנה של הכביש הקיים.
הצגת ממצאי הקידוחים ,תוצאות בדיקות המעבדה ומיקום נקודות הקידוחים
(קואורדינאטות) מובאים בתכניות של חב' גרונר ד.א.ל .בע"מ ,בדו"חות הייעודיים של
המעבדה ,בדו"ח גיאולוגי משלים לסיכום ממצאי חקירה ,דוחות תכן מבנה הכביש ובדוחות
הביסוס.

 11.3ממצאי הסקר הגיאולוגי והמלצות לייצוב מדרונות
11.3.1

תיאור כללי
בקטע הנדון נסקרו חמש יחידות גיאוהנדסיות הממוספרות מ I-עד  .Vיחידה גיאוהנדסית
 Iמאפיינת מסלע קשה באשר ליחידה גיאוהנדסית  IVהמאפיינת סלעים חלשים בשל
סידוק בדרגה גבוה ושיכוב משולב עם חוואר מוצא .יחידה גיאוהנדסית  Vהינה קרקע
כיסוי מאלוביאום .קטע הכביש החוצה בעיקר מסלע של סלעים קשים של יחידות
גיאוהנדסיות  Iו . II-אולם בחלק מהקטעים ישנה חציבה/חפירה ביחידות גיאוהנדסיות
של סלעים רכים .היחידות הגיאוהנדסיות  Iו II-מתאימות לשתית ומתאימות למילוי
וכאשר יחידה גיאוהנדסית  Iמתאימה למצעים .יחידה גיאוהנדסית  IIIככל הנראה
אמורה להתאים למילוי לאחר הכשרת עפר החציבה ע"י ניפוי חוואר וחרסית .יחידה
גיאוהנדסית  IVהינה יחידה מסלע רכה של חוואר מוצא ,תצורות מנוחה ,ע'רב ואף
חוואר .לאור ממצאי סיורי הסקר של היועץ הגיאוטכני ,יחידה זו לא אמורה להופיע
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ביסודות המבנים אלא בקטעי המדרונות בלבד .יחידה  – Vאשר מוגדרת בדו"ח
הגיאולוגי כאלוביאום מתאימה לחיפוי המדרונות לאחר ייצובם .לכן יש לציין במפרט
המיוחד על צורך חישוף ועירום זמני של הכיסוי הטבעי של הקרקע .יחידה גיאוהנדסית
 IVמהווה חומר אשר דורש טיפול מיוחד על מנת להתאימו לצורכי המילוי .טיפול זה
מורכב מגריסה ראשונית של תוצר החציבה וניפוי החוואר ממנו תוך כדי.
מסלע בקטע הפרויקט מתאפיין בהעתקים אחדים ,בעלי זריקה מועטה ,החוצים את
התוואי .השפעתם מקומית בלבד.
מבחינה גיאולוגית ,הכפיפה החזקה המלווה חלק זה של הרי יהודה עד למעבר לשפלה,
יוצרת גם דגם ברור של מערכת הניקוז ,שעיקרה מעבר מנחלים מקבילים לנחלים
המתלכדים במורד ההר ויוצרים מערכת מסתעפת .תוצאות מקורבות (משוערות) של
חלוקת התוואי ליחידות גיאוהנדסיות במצב הקיים מובאות בטבלה .11.3.1
טבלה  – 11.3.1תוצאות מקורבות (משוערות) של חלוקת התוואי ליחידות הגיאוהנדסיות במצב
הקיים
נטייה
השכבות
כיוון כללי
מע'/צפ' מע'

שיעור הנטייה
לציר
אמיתי
כביש
5-01
21-35
2-7
1-01
1-7
3-5
7-01
4-7
1-2
1-2
1-5

קטע חתכים

באורך,
מ'

יחידה,
סימול

010-009
009-022
022-026
026-033
033-040
040-049
049-053
053-059
059-069
069-073
073-096

361
61
81
041
061
061
81
021
211
81
461

Val,n/Vg
Val,n/mi
Val,n/Vme
Val,n/b3
Val,n/b2
Val/w
ks2
ks1
a
Vmo
bm

מע'/צפ' מע'
מע'/צפ' מע'
צפ' מע'
צפ' מע'
מע'/צפ' מע'
צפ' מע'
צפ' מע'
צפ' מע'
צפ' מע'

096-217
217-201

221
61

Val/bm
bm

צפ' מע'
צפ' מע'

201-208
208-283

061
00311

ke
s

283-331

941

s

331-338
338-363

061
511

gy
Val/gy

05-31
21-35
25-35
21-25
21-31
05-21
01-25
21
05-21

שיפוע קיים
()
אופקי:אנכי
 אופקי
0:5:0
0:5:0
0:5:0
0:2
0:2
0:2
0:0:5
0:2
2:0
 2:0ובמעלה
0:2
0:2
 0:0ובמעלה
0:2
0:2

צפ' מע'
צפ'-צפ' מע'

01-05

8-01

 2:0ובמעלה
 00:2מחתך 261
0:0:5

צפ' מע'

8-05

1-3

2:0 00:0
ובמעלה 0:2-
2:5
0:2
0:2:5
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11.3.2

יחידות גיאו-הנדסיות ומשמעויות

מגוון רחב של התצורות הגיאולוגיות המופיעות לאורך התוואי ,לצד מכנה משותף הנדסי בין חלק
מהן ,הביא להקבצתן ל 5 -יחידות גיאו-הנדסיות ,שלכל אחת מהן ניתן להציע בשלב זה תחום
משותף של אפיונים גיאו-הנדסיים .החלוקה מבוססת על שילוב בין מגוון בדיקות שדה ומעבדה
שבוצעו על המרכיבים השונים ברחבי ירושלים ,על הניסיון שהצטבר מהמנהרות שבהן בוצעו
עבודות  /לקראת ביצוע העבודות ועל הבחינה המשווה שנערכה עתה בין תופעות השדה שנתגלו
לאורך התוואי המוצע לבין אותם אתרים שנלמדו ברחבי הארץ .חשוב לציין כי בקטע המערבי של
התוואי נטיית השכבות חריפה ומגיעה עד ל  30מעלות בכוון צפון-מערב ונתון זה משמעותי בעיקר
לגבי הפוטנציאל להחלקת גושי סלע בקטעי הכביש שכוונם מזרח-מערב ובעיקר במדרונות
הדרומיים (צד ימין)
הסיווג המוכלל המוצע ל 5 -יחידות גיאוהנדסיות הינו:
יחידה גיאוהנדסית 
סלעים קשים ,בהרכב דולומיט וגיר ,סדוקים ,משוכבים עד מסיביים ,מכילים גם מעט חוארי
ביניים ,צור וקוורצוליט .חוזק גבוה עד בינוני ,אלסטיות גבוהה עד בינונית ,רגישות נמוכה עד
אפסית למים ,צפיפות גבוהה ,במקומות חללי המסה ,בלייה וקארסט .נכללות התצורות :גבעת
יערים ( ,)gyעמינדב ( ,)aורדים ( )wובינה (.)b
יחידה גיאוהנדסית 
סלעים קשים עד בינוניים ,בהרכב דומה ליח'  הנ"ל ,אך החוזק לרוב נמוך יותר .יש שהשיכוב
דק וכולל אופקי חוואר והסלע סדוק בצפיפות .כתוצאה ,השילוב יוצר מסת סלע פחות עמידה.
נכללות התצורות :כסלון ( ,)keתצורת שורק ) (sותצורת בית מאיר (.)bm
יחידה גיאוהנדסית 
סלעים בינוניים עד רכים ,בהרכב סלעי קרטון ,קרטון גירי וגיר ,מסיביים עד משוכבים דק
וסדוקים עם שכבות ביניים של חוואר .חוזק בינוני עד נמוך ובמקומות נמוך מאד ,אלסטיות
בינונית עד נמוכה ,רגישות למים ,צפיפות בינונית .נכללת התצורה גיאולוגית כפר שאול (,)ks
והפרט התחתון של מצ' מנוחה (.)ka
יחידה גיאוהנדסית V
סלעים רכים ,בהרכב קרטון ,קרטון חוארי ,חואר שכבות ביניים של גיר .בעלי חוזק נמוך עד
נמוך מאוד ,אלסטיות נמוכה ,רגישות גבוהה למים ,צפיפות נמוכה .נכללות התצורות :מוצא (
 ,(moמנוחה ( ,)meע'רב ( )gוטקיה (.)t
יחידה גיאוהנדסית V
קרקע ,סחף נחלי (אלוביום) בהרכב חרסית שמנה עד רזה עם/בלי צרורות וחלוקים .אפשרות
לתפיחה ושקיעה .נכלל גם כיסוי מקומי של קרקע טינית גירית (רנדזינה) וכיסי חרסית שמנה (טרה
רוסה) .נכללים :האלוביום וכיסוי מקומי (.)al
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המשמעויות הנלוות לסיווג שהוצע לעיל מובאות בטבלה  11.3.2שלהלן.

טבלה  - ..1.11יחידות גיאוהנדסיות
תצורות נכללות,
שם וסימול מקוצר

יחידה
גיאוהנדסית

תאור מוכלל



חוזק גבוה עד בינוני ,אלסטיות גבוהה עד בינונית,
צפיפות גבוהה ,רגישות נמוכה עד אפסית למים ,חדירות
לרוב גבוהה.



חוזק גבוה עד נמוך ,אלסטיות גבוהה עד נמוכה ,צפיפות
גבוהה ,רגישות נמוכה עד אפסית למים ,חדירות משתנה .בית מאיר ()bm



חוזק בינוני עד נמוך מאד .אלסטיות בינונית עד נמוכה.
רגישות גבוהה עד נמוכה למים ,צפיפות גבוהה עד
נמוכה ,חדירות נמוכה.

V

חוזק נמוך מאד ,אלסטיות נמוכה ,רגישות גבוהה למים,
צפיפות נמוכה ,חדירות נמוכה.

V

תכונות של קרקע חרסיתית אבנית בהרכב משתנה,
יתכנו תפיחה ,שקיעה ,ארוזיה.

עמינדב ( ,)aורדים ( ,)wבינה
( ,)bומישש ( - )miעל אף היותה
חריגה
שורק ( ,)sכסלון (,* )ke

כ' שאול ()ks
והפרט התחתון של תצ' מנוחה
()ka
מוצא ( ,)moמנוחה ( ,)meע'רב
( ,)gטקיה ()t
אלוביום ( ,)alקונגלומרט (,)n
מקומית גם מילוי ()f

תצורת כסלון ( )keראויה להשתייך ליחידה  אך מהיותה "כלואה" בין תצורות מיחידה
 ובשל עוביה המוגבל ,באופן מעשי מתאים יותר לראותה גם כן כיחידה .

 11.4ייצוב מדרונות
בטבלה  11.4.1שלהלן מובאות המלצות ראשוניות לייצוב מדרונות חציבה ללא תימוך ע"י
אמצעים מבניים כלשהן .על הקבלן לקחת בחשבון בעת התכנון והביצוע של המדרונות
החצובים את נושא מניעת הדרדרת של אבנים למיסעה ,ועליו לנקוט בכל הפעולות
הנדרשות לכך.
כאמור ,להלן הנחיות ראשוניות לביצוע העבודה ללא תימוך ,בביצוע החציבה/החפירה יש
לתכנן חלוקת המדרונות בגובה תוך יצירת ברמות ביטחון כדלקמן:
 .1חציבה ביח'  ו  -תחייב ברמות ברוחב  3מ' לפחות.
 .2חפירה/חציבה ביח'  תחייב ברמות ברוחב של  4מ' לפחות.
 .3חפירה ביח'  Vתחייב ברמות ברוחב של  5מ' לפחות ,הסדרת ניקוז יעיל ומהיר בכל ברמה וגם
הגנה מתאימה בצורת איטום מחשופי היחידה או מיתון נוסף.
 .4בכל היחידות יידרש מיתון בראש המדרונות בשיפוע  1:2בשל כיסוי קרקע אשר עלול לגרום
גלישתו עם הסלעים התלושים בתוכו .הערכה היא כי הכיסוי הזה הוא  1.5-2מ' .אולם ייתכן ,כי
בעבודות העפר ייחשפו שכבות כיסוי קרקע עבות יותר .על הקבלן יהיה לבצע שיפוע  1:2לכל
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התלול בכל עובי הכיסוי האלוביאלי של יחידה גיאוהנדסית  .Vדרישה זו לא תהווה עילה לתביעה
כלשהיא.
 .5ביחידה גיאוהנדסית  IVו V-יש לתכנן תעלות מגן מדופנות בבטון מזוין בראשי המדרונות .עובי
בטון מבנה הדיפון  12ס"מ לפחות .גמר הבטון יהיה בפיגמנט משתלב עם הקרקע אשר בסביבת
התעלה .על הקבלן יהיה לקבל אישור אדריכל של המזמין.
 .6שיפוע מדרונות ביחידה גיאוהנדסית  Vהנו ( 1:2אופקי-אנכי) לכל התלול.
 .7בשלב סופי של הכביש יש לבצע גם ברמה ברוחב  2.5מ' לפחות ברצועה בין הכביש לבין המדרון
התחתון .לרוחב רצועה זו נחשבת גם רוחב תעלת ניקוז הכביש.
 .8שיפוע ברמות ביניים בין דירוגי קירות המדרונות חייב להיות  1:7 -1:8כלפי המדרונות .על
הקבלן לבצע מילוי חוזר לברמה בקרקע ,בשיפוע יורד של  1% ÷ 2%כלפי הכביש .קרקע מילוי
תהייה חרסית על פי הגדרה של אדריכל הנוף של המזמין .הברמות מיועדות (א) למלכוד דרדרת
אבנים במידת הצורך (ב) לתעלת מגן הסחף( ,ג) להבטיח בית גידול עצים אשר יגובו את (א) ו( -ב)
וגם יהוו גורם אדריכלי.
 .9ביצוע עבודות החציבה בשני מטרים מפני החציבה לגבול סופי של החציבה יבוצע באמצעות
מכונות חיתוך –  Road-headersייעודיות אלא אם הקבלן יציע שיטות חציבה חלופיות
המונעות נזק לסלע המדרונות בקו החציבה הסופי בכפוף לאישור המזמין כדין .מכונות מסוג זה
מיועדות לחציבת מדרונות בלי לפגוע ביציבותם .חציבה במכונות הנ"ל לא יוצרת תופעת "קפיצת
אבנים" אשר ישנה בחציבה ע"י פטישים הידראוליים.
טבלה מס'  11.4.1מביאה דרישות לייצוב המדרונות כאשר ישנה התאמה לדירוג המסלע על פי
 RMRוכאשר מתקיימים התנאים כדלקמן:
א .עובי שכבות של תצורות גיאולוגיות המכילות חוואר מכל סוג שהו לא עולה על  2מ'.
ב .עובי שכבות המצטבר של תצורות גיאולוגיות המכילות חוואר מכל סוג שהוא במדרון בין
הברמות לא עולה על .15%
ג .דרגת הרוויה של החוואר פחות מגבול הפלסטיות שלו ב 2%-לפחות.
במידה ולא מתקיימים התנאים א-ג לעיל ,על הקבלן יהיה לבצע חיזוק ואיטום פני המדרונות
כפי שמפורט בסעיף  11.6שלהלן.
טבלה  11.4.1מציגה חלוקת התוואי בין נקודות החתכים בהשערה בלבד .על הקבלן חלה חובה
לוודא על דירוג המסלע וכמויות של שכבות האבנים הרכות המוזכרות לעיל לפני ביצוע
עבודות עפר בכל קטע וקטע .לצורך כך על הקבלן יהיה לבצע קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה
משלימות לצורך קבלת החלטות לגבי יישום של חתך חפירה/חציבה על פי כך .על מנת להסיר
כל ספק בעניין זה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לייצוב ויציבות המדרונות .דרישת הפיקוח
לשנות גבולות הקטעים אשר בטבלה  11.4.1על תוצאות הקידוחים המשלימים לא יהווה עילה
לתביעה כל שהיא בגין זה.
לצורך קביעת חתך החפירה/החציבה בכל קטע אשר בטבלה  11.4.1שלהן על הקבלן יהיה
לבצע קידוחי ניסיון ממוקמות בסמוך לגבול הקטעים אך במרחקים של  300מ' ביניהם לכל
היותר .הקידוחים חייבים לעבור את כל השכבות של המדרונות בכל קטע החל מהברמה
העליונה .על הקבלן יהיה לבצע כל הבדיקות לרבות בדיקות שדה ומעבדה על מנת לקבוע ערך
 RMRבאופן חד משמע ואת הבדיקות המשלימות לצורך קביעת גבול סומך ורטיבות טבעית
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של תצורות רכות כנאמר לעיל .כאשר ערך  RMRאשר בטבלה הינו ערך משוכלל על פי
הנוסחה הבאה:
)(RMR1*h1+RMR2*h2+…+RMRn*hn)/Ʃ(h1+h2+…+hn
טבלה מס'  .11.4.1דרישות לייצוב המדרונות על פי דירוג המסלע  RMRביחס למיקום
המשוער בתוואי הכביש.
דירוג מסלע על
פי בנייבסקי
()RMR

גובה
מדרון עד
לברמה
(מקס')

שיפוע
מדרון
התלול
ביותר

מס' חתך

מסלע רך

6

1.5:1

101-123

RMR≤35

6

2:1

124-130

55>RMR
35>RMR≤55
55>RMR

12
11
12

3:1
2:1
3:1

130-148
149-161
162-169

מסלע רך

6

1.5:1

170-178

55>RMR

11

3:1

179-218

35>RMR≤55

11

2:1

219-324

RMR≤35

6

2:1

331-363

הערות
קטעי קירטון וחוואר ותצורותיו של
יחידה של יחידה גיאוהנדסית VI
סלע מרוסק וקרטון 1ישנה סבירות
לייצוב מדרונות כפי מפורט מסמך
זה

קטעי קירטון וחוואר ותצורותיו של
יחידה של יחידה גיאוהנדסית VI
קטע עם רובדי סלע תצורת שורק.
ישנה סבירות לייצוב מדרונות כפי
מפורט מסמך זה
קטע עם רובדי סלע תצורת שורק.
ישנה סבירות לייצוב מדרונות כפי
מפורט מסמך זה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שאם ובמידה לצורך ביצוע עבודות העפר לייצוב המדרונות יידרש לו
לבצע ברמות רחבות יותר מהנקוב בטבלה  ,11.4.1דבר זה לא יהווה כל עילה לתביעה נוספת כלשהיא
בגין זה.
11.5

הערכת תכונות המסלע.
בטבלאות שלהלן מובאת הערכת תכונות המסלע של המזמין על פי ממצאי הקידוחים
ובדיקות המעבדה.
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טבלה  .11.5.1יחידה גיאוהנדסית  .Iהערת תכונות מכאניות .
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טבלה  .11.5.2יחידה גיאוהנדסית  .IIהערת תכונות מכאניות.
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טבלה  .11.5.4יחידה גיאוהנדסית  .IVהערת
תכונות מכאניות

טבלה  .11.5.3יחידה גיאוהנדסית  .IIIהערת
תכונות מכאניות
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טבלה .11.5.5

כל ההוצאות הכרוכות בייצוב המדרונות הנ"ל לרבות השלמת חקירת הקרקע כמוזכר
לעיל ,ניתוח גיאומכני ,חישובים סטטיים ,חישובי המבנה,תכנון וכדו' כמוזכר לעיל כלול
במחיר הפרויקט ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא .דרישת המפקח לבצע את הייצוב על
פי המפורט במסמך זה ,לא תהווה עילה לתביעה או בקשה לתוספת כל שהיא ,גם אם
הקבלן יציע חלופה שונה.
ייצוב מדרונות באמצעים מבניים

11.6

 11.6.1ייצוב מדרונות בקטעי מסלע עם שכבות ביניים של אבנים רכות כגון קירטון וחוואר ו/או
תצורותיו.
כאשר בקטע של המדרונות שבהם לא מתממשים התנאים אשר בסעיף  14.4תת-סעיף 9
א,ב ו-ג ,על הקבלן לבצע ייצוב המדרונות בקטע מדרון זה באמצעות דיוס קונסולידציוני
ובורגי סלע כמפורט להלן .אורך וגובה הקטע יהיו גבולות שטח המדרון שבהם לא
מתממשים התנאים אשר בסעיף  14.4תת-סעיף  9א,ב ו-ג פלוס  2מ' לכל צד לפחות.
הייצוב יבוצע ע"י בורגי סלע על פי המפורט במסמך זה .אורך הברגים לא יקטן מ 5-מ'.
מוטות הברגים יהיו מפלדה מצולע מגולוון בחם או מצופה בהגנה שרף אפוקסי או שווה
ערך מאושר .קוטר המוטות יהיה  32מ"מ מינימום כמפורט להלן .דיס בטון ב.30-
11.6.2

ייצוב מדרונות בשיפועים תלולים.
א .כללי


הקבלן לא רשאי לבצע שיפועי מדרונות שלב סופי תלולים מאלה שנקובים לעיל
אלא בחלופות התכנון יוצע פתרון בעל קיים של  60שנים לפחות.
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הקבלן לא יהיה רשאי לבצע מדרונות בין ברמות שלב סופי ,שגובהם יותר מאלה
שנקובים לעיל אלא בחלופת התכנון יוצע פתרון ייצוב מדרונות בעל קיים  60שנה
לפחות.



הקבלן לא יהיה רשאי לבצע ברמות ביניים של שלב סופי צרות מאלה שנקובות
בפרשה הטכנית אלא בחלופות התכנון יוצע פתרון של מניעת הגעת דרדרת אבן
מהמדרונות לתחום המיסעה



הקבלן לא יהיה רשאי לשנות שיפוע ברמות ביניים של שלב סופי מאלה שנקובות
בפרשה הטכנית אלא בחלופות התכנון יוצע פתרון של מניעת הגעת דרדרת אבן
מהמדרונות לתחום המיסעה וגם פתורות ניקוז מי נגר ופתרונות הבטחת בית גידול
לצמחייה של אדריכלות הנוף.
במידה והקבלן ירצה לבצע שיפועי מדרונות של שלב סופי תלולים ו/או גבוהים
מאלה אשר מפורטים בטבלה מס'  11.4.1לעיל ,עליו יהיה לתכנן ולבצע ייצוב
המדרונות ע"י דיוס קונסולידציוני ובורגי סלע כפי שמפורט להלן .הקבלן רשאי
להציע פטרונות חלופיים בכפוף לאישור המזמין.
יחד עם זאת במספר הקטעים מתוכנן לבצע שיפועי מדרונות בשלבי ביניים תלולים
מאלה אשר נקובים בטבלה מס'  .11.4.1לעיל .בקטעים הללו על הקבלן יהיה
להתקין אמצעי ייצוב מדרונות זמניים המונעים גם דרדרת אבנים לתחום העבודה
ולתחום התנועה של כלי רכב מכל סוג שהוא .לצורך כך מוצע לקבלן לבצע התקנת
רשות צוקים של פלדה מגולוון או לחלופין פלדה מצופה  PVCמעוגנת ומיוצבת
בקירות המדרונות בבורגי סלע מדוייסים לכל אורך .אורך הברגים יהיה  3מ'
לפחות במרווחים של  4מ' מקסימום .הרשת תהיה משוריינת בכבלים .לפתרון זה
הקבלן חייב להגיש תכנון מלא בר קיים של  5שנים לפחות.
בקטעים שבהם מתוכננים שיפועים  3:1ללא ייצוב מבני ,במדרון תחתון מותר
להשיר קיר בשיפוע  5:1אשר בוצע בשלב ביניים עד גובה מעל מילוי חוזר (גובה
חשוף בשלב סופי) של  6מ' מקסימום ,בתנאי שמרחק בין תעלת הכביש בצד המדרון
לבין המדרון יהיה מרחק של  5מ' לפחות .מדרון זה חייב להיות מיוצב ברשת צוקים
מעוגנת ע"י בורגי סלע ומשוריינת בכבלים .כל זה בכפוף לחישובים סטטיים
מתאימים.
טבלה מס'  11.6.1מביאה דרישות מרחקים בין בורגי סלע מקסימאליות וקוטר
קידוחים במינימום על פי היחידות הגיאוהנדסיות בייצוב לשלב סופי.
במידה ותתקבל הצעת הקבלן שבה שיפוע המדרונות יהיה תלול מ 3:1-עם ייצוב
מבנים הקבלן יהיה חייב לבצע ברמות ביניים ברוחב של  4מ' לפחות .דרישה זו לא
תהווה עילה לתביעה כלשהיא בגין עבודה זו .על מנת להסיר כל ספק ,בכל הצעת
הקבל תוגש אנליזה סטטית ותכנון הקבלן גם בנוגע למניעת הגעת דרדרת אבנים
לתחום הכביש.
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טבלה  11.6.1דרישות למערך בורגי סלע על פי יחידות גיאוהנדסיות.
יחידה
גיאוהנדסית
יחידה
גיאוהנדסית I
יחידה
גיאוהנדסית II
יחידה
גיאוהנדסית III
יחידה
גיאוהנדסית IV

מרחק בין שורות
הברגים ,מ' .מקס'

מרחק בין עמודות
הברגים ,מ' .מקסי

קוטר קידוח ,מ'
מינימום ,צול.

3

2.5

2

2

1.5

2.5

1.5

1

3

1.5

1.2

4

ב .התקנת בורגי ייצוב מדרונות.
התקנת בורגי ייצוב המדרונות תבוצע בשני שלבים .בשלב הראשון בקידוח תבוצע
הזרקת דייס בלחץ – דיוס קונסולידציוני .בשיטה זו על הקבלן יהיה להתקין אטמים
( )Packersמתאימים ובכמות הנדרשת .העבודה תבוצע בהתאם ל"מפרט הכללי"
ובמיוחד פרקים "( 13בטון דרוך") ו"( 54 -כרייה תת-קרקעית") .אורך בורגי הסלע
ייקבע ע"י הקבלן להבטחת היציבות הנדרשת על פי תכונות המסלע הנקבעות על פי
תוצאות הקידוחים והבדיקות אשר יבצע הקבלן כפי שנאמר לעיל .לצורך הערכה
עקרונית בטבלאות  11.5.4 - 11.5.1מובאת הערכת המזמין של תכונות המסלע על פי
יחידות התכן .מאמץ גזירה בפן בין סלע לבין הבטון  מופיע בטבלה  .11.5.5מרחק בין
שורות הברגים אשר בטבלה  11.6.1הינו מקסימאלי .הקבלן לא יהיה רשאי להגדיל
מרחק בין הברגים אשר בטבלה .11.6.1

ג.

חומרים
החומרים ואביזרים הקשורים במוטות של מערכת העיגון שלהם וביצוע ההתקנה
וההזרקה יהיו כפופים לדרישות פרק  13ב"מפרט הכללי" אלא אם נדרש אחרת
במפורט להלן.
הברגים יהיו עשויים מוטות הניתנים להברגה ,בעלי הברגה מקורית של היצרן,
תוצרת  DYWIDAGאו שווה-ערך מאושר ,בקוטר  32מ"מ (שטח חתך  804ממ"ר)
בהתאם לכוח העבודה הנדרש על פי חישובים הסטטיים של הקבלן אך לפחות
מהדרישות שלהלן:


מוט בקוטר  32מ"מ יהיה עשוי מפלדה  835/1030ניוטון לממ"ר בעל חוזק
קריעה מינימאלי של  84.5טון ,המיועד לכוח עבודה מותר בן  39.5טון



אורך העוגן המינימלי לא יפחת מ 5-מ'.



על הקבלן להיות מוכן לספק לאתר מוטות באורכים של  15עד  20מ',
אביזרי עיגון ואביזרי קצה התואמים את העוגנים בהתאם לתקנים
המחייבים בארצות ייצורם של ברגים המסופקים על ידו .האורך הסופי של
העוגנים ייקבע באתר ע"י המפקח והחלטה זו שמורה בידו בלבד.
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ד.

אישור החומרים
על הקבלן להגיש לאישור המפקח פרוט מלא (כמפורט בסעיף  13024ל"מפרט
הכללי") של החומרים ,אביזרים והאמצעים שבהם הוא מציע להשתמש בבצוע של
בורגי הסלע וזאת בצרוף מסמכים מתאימים (מפרטי יצרן ,פרוספקטים ,בדיקות
מעבדה וכד') המעידים על טיב החומרים ,והאמצעים והתנהגותם .מודגש כי כל
הפרוט הנדרש לעיל יוגש לפחות חודש אחד מראש לפני המועד המתוכנן לשימוש
בהם.

ה .קידוח
קוטר הקידוח עבור בורגי סלע יהיה על פי המפורט בטבלה  .14.6.1שינויים בקוטר
הקדוח בהתאם לסוג המסלע שיוצעו ע"י הקבלן  -יהיו כפופים לאישור המפקח.
שיפוע הקידוח יהיה  20מעלות כלפי מטה ביחידות גיאוהנדסיות  III-Iבשיפוע 12
מעלות ביחידות גיאוהנדסיות  VIו/או לפי הוראת המפקח באתר .דרישות שינוי
שיפוע הקידוח או סוג הקידוח לא יהוו עילה לתביעה או תוספת מחיר כלשהיא.
הקידוח ייעשה ממפלס חציבה בהתאם לתכניות כאשר ציוד הקדוח מאוזן ומיוצב.
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח וכיוון הקידוח לפני התחלת הקידוח וכן תוך
כדי מהלכו.
לא יאושר קידוח שסטיית צירו מהציר המתוכנן עולה על  1.0°בכל כיוון ו/או
סטייה לאורך הקידוח שתעלה על  1:30מסך אורך הקידוח.
עבודות דיוס

ו.
.1

כללי
אחרי גמר הקידוח יש לדייסו בלחץ ואמצעים נוספים כמפורט להלן על מנת
שהדיוס יכנס עמוק לסדקים וחללים של הסלע ,סביב דפנות הקידוח .אחרי
שהדיוס התקשה ( 48שעות לפחות) יש לבצע קידוח חוזר ,באותו קדוח ,לעומק
וקוטר זהה כמפורט בטבלה .14.6.1
החומרים לדיוס ,ערבול ,הזרקה והמילוי ייעשו בכפוף לדרישות פרק  13במפרט
הכללי  -עבודות בטון דרוך .חוזק הדייס הצמנטי יהיה כמפורט בסעיף 130433
ב"מפרט הכללי":
)א(

 34מגפ"ס אחרי  28יום בתערובת ניסיון.

)ב(

 30מגפ"ס בתערובת שדה.

הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת על ידו לאישור המפקח ,בליווי תעודות
המעידות על תכונות הדייס והתאמתו לבצוע העבודה.
חוזק הדייס הצמנטי ייבדק בכל אצוות בטון להתקנת הברגים .הבדיקה תיעשה
ע"י מעבדה מוסמכת (אשר אושרה ע"י המפקח) ועל חשבון הקבלן.
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.2

דיוס ראשון – דיוס קונסולידציוני.
דיוס ראשון יעשה להבטחת אטימות הקידוח כמתואר בתת-סעיף ו' בסעיף זה,
בשיטת הזרקת הדייס בלחץ של  5-7אטמוספרות בהתאם לסעיף  130872במפרט
הכללי .לפני הזרקת הדייס יש לשטוף את הקידוח במים .הזרקת הדייס תעשה
מהנקודה הנמוכה ביותר כלפי מעלה ,באמצעות צינור שיוכנס לתוך קידוח אטמים
ייעודיים (.)Packers

.3

דיוס שני – התקנת בורגי סלע
דיוס שני יעשה אחרי קידוח חוזר של הדיוס הראשון .לפני הכנסת הדייס יש
לשטוף היטב את הקידוח במים .לאחר מכן יש לשאוב את המים מהקידוח .את
הדייס יש להכניס לתוך הקידוח באמצעות צינור לתחתית הקידוח בשיטת צינור
"טרמי" כך שהדייס יעלה מהנקודה הנמוכה ביותר אל הנקודה הגבוהה היותר.
מיד אחרי מילוי הקידוח בדייס יש להכניס לתוכו את מוט הזיון כמפורט לעיל.

11.6.3

טיפול בכיסי אבן רכה וכיסי חול.
ביחידות גיאוהנדסיות  III – Iייתכן ויחשפו כיסי חול או חוואר ששיפועים היציבים שלהם
לא מתאימים לשיפועים התואמים ליחידות גיאוהנדסיות  .III – Iבמקרה זה הקבלן יידרש
לבצע מבנה ייצוב מקומי אך ורק למקום החריג  .ייצוב זה יבוצע על פי המפורט להלן.
דרישה זו לא תהווה עילה לתביעה כלשהיא בגין עבודה זו.
ייצוב בשטחי החריגה הגיאולוגית המפורטת לעיל יתבצע ע"י התקנת בורגי סלע ודיפון
בטון מזוין .על הקבלן לקחת בחשבון שהדרישה המינימאלי היא  -עובי בטון של  15ס"מ
לפחות ומערכת זיון של רשתות פלדה  #Ø10@10בשני הכיוונים ,בצד הפנימי ובצד
החיצוני של הדיפון ,תוך הבטחת כיסוי בטון מתאים לדרישות ת"י  .466בפן החיצוני של
הדיפון יידרש לבצע חיפוי באבן על פי הנחיות אדריכל המזמין .כל זה דורש אישור המפקח
גם כן.

11.7

מבני בטון בפרויקט הנדון
בפרויקט הנדון מתוכנן לבצע מבנים מסוגים כדלקמן
 גשרים מעברים תת-קרקעיים קירות תמך זמניים מילוי משוריין קירות תמך קבועים – קירות רגל מבטון מזוין מעבירי מים -עמודי תאורה לרבות עמודי תורן – High Masts

11.8

ביסוס גשרים ומבנים
 11.8.1כללי
הנחיות לביסוס האלמנטים השונים מפורטות בדוחות הביסוס המצורף למכרז .הביסוס
המומלץ בדוחות הנ"ל הינו ביסוס על פלטות על גבי סלע ו/או ביסוס באמצעות כלונסאות
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קטני קוטר – מיקרופיילים .בחלופת ביסוס על סלע בתווך בין הסלע לבין בטון המבנים
תותקן שכבת בטון ב 20-בעובי של  10ס"מ לפחות.
על מנת להסיר כל ספק בעניין ביצוע עבודות העפר מודגש בזה כי הקבלן הוא האחראי
הבלעדי על יציבות קירות חפירה/חציבה זמניים לשלבי הביצוע למדרונות בשלב הסופי.
על אף הנאמר לעיל על הקבלן לקחת בחשבון שבכל חפירה/חציבה עמוקה מ 4-מ'
בשיפועים תלולים מאלה אשר מפורטים בטבלה מס'  14.4.1תידרש התקנת רשתות הגנה
על פני קירות החציבה/החפירה מעוגנים בורגי סלע מתאימים בכל שטח הקירות .לפני
התקנת הרשתות על הקבלן יהיה להסיר מפני הקירות כל חומר רופף אשר עלול
ליפול/להתמוטט כלפי מטה .כל טיפול ביציבות הקירות הזמניים לרבות התקנת כל אמצעי
ייצוב הקירות הזמניים ,שיקומם ותיקונם בכל תקופת ביצוע על חשבון הקבלן בלבד ולא
תשולם כל תוספת תשלום בגין זה.
11.8.2

גשר אקולוגי
על פי הממצאים של קידוחי הניסיון אשר בוצעו לאורך הנציבים ,במקומות הנציבים ישנם
כיסי קרקע חרסית עד מספר מטרים כאשר בצד הצפוני על פי הקידוחים כיסוי הקרקע
קטן .לכן ייתכן ויידרש לבצע חשוף קרקע קיימת עד לעומק של מספר מטרים על מנת
לחשוף את הסלע לכל רצף היסודות או לחלופין לבצע מיקרופיילים בקטעי החרסית ולבצע
את הביסוס על קורת ראש הכלונסאות הנ"ל.
ביסוס של נציב אמצעי מומלץ לבצע על מיקרופיילים בשל כיסוי עבה של הקרקע במקום
הנציב וגם בשל אילוצי הביצוע באמצע כביש קיים.
בכל מקרה על הקבלן לבצע ביסוס מבנה הגשר האקולוגי באופן המונע שקיעות
דיפרנציאליות בין הנציבים.
דו"ח הביסוס מצ"ב למסמכי החוזה.

11.8.3

ביסוס קירות זמניים למילוי משוריין
על פי ממצאי הקידוחים בתוואי הקיר בעיקר משתרעת שתית גרנולרית בשכבות העליונות
שזה בערך  45-50ס"מ מצע ומתחת לזה עפר מסוג  .A-2-4 - A-2-6בלהתבסס על
תוצאות בדיקות  SPTהשתית הקיימת אכן מתאימה לביסוס בכל סוג קירות מילוי
משוריין לרבות לביסוס מבטון פילוס ברוחב של  60ס"מ לפחות.
דו"ח הביסוס מצ"ב למסמכי החוזה.

11.8.4

ביסוס קירות תמך קבועים.
על פי ממצאי הקידוחים אכן ניתן לבצע קירות קבועים מבוססים על פלטות של רגלי
הקירות ובטון רזה בעובי של  10ס"מ לפחות ,המוצק על גבי הסלע .אולם מאחר ומדובר על
חפירות רדודות בכיסוי העליון של שטח טרשי ,ייתכן ובתוואי הקירות יהיו כיסי חרסית
עמוקים עד  3מ' ויותר ,כאשר בקטעים הללו יעיל יותר יהיה לבצע ביסוס על מיקרופיילים.
לחלופין על הקבלן יהיה לבצע חפירה ופינוי של קרקע כיסוי ולבצע חציבה עד לסלע בראי
ולבצע בטון ב 20-בטווח בין שתית הסלע הנ"ל עד לרום תחתית הקיר.
דו"ח הביסוס מצ"ב למסמכי החוזה.
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ביסוס מבנים של מעבירי מים

11.8.5

כפי שנאמר לעיל בסעיף  14.6.1ביסוס המבנים של מעבירי המים יהיה על גבי סלע או
מילוי .לכן הביסוס יבוצע על פי הנאמר בסעיף  14.6.1לעיל ועל פי הפרטים הסטנדרטיים
של החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ כאשר עובי בטון רזה ב 20-מתחת לבטון
המבנים לא יפחת מ 10-ס"מ.
על הקבלן לקחת בחשבון שהחפירות הזמניות הנדרשות לביצוע מבנים של מעברים
ומעבירי מים בשיטה זו עד לעומק  2מ' לפחות יהיו בקרקע ,והחפירה בקטע של הקרקע
תבוצע על פי שיפועים של  1אנוכי ל 2-אופקי לכל התלול .חפירה/חציבה בסלע על פי
הנדרש בסעיף  14.6.1להלן.
ביסוס מבנה של מעבר מים בשיטת חפירה וכיסוי בחתך

11.8.6

המעבר ממוקם באזור מחלף שער הגיא ועובר מתחת לכביש מס'  1קיים .רום ריצפת מבנה
המעבר הנו מתחת לפני השטח אשר בסביבתו .ביצוע המעבר יהיה בשלבים עם ביצוע חלק
ממנו בקטע מחוץ לכביש .לאחר מכן על הקטע הבנוי הקבלן יסלול נתיב מעקף זמני לצורך
ביצוע מעבר קטע של הכביש הקיים .עם סיום הקמת מבנה מעבר קטע של הכביש הקיים,
יחודש מבנה הכביש על גבי המעבר והתנועה תוחזר לתוואי הקודם .לכן לצורך ביצוע
המעבר הקבלן יידרש לבצע קיר דיפון זמני בין שני קטעי המבנה כמוזכר לעיל .קיר זה
יתוכנן לשאת ולתמוך במבנה כביש קיים ובעומס הקבוע והנייד של התנועה העוברת
בכביש הקיים .על פי המזמין העבודה של ביצוע מבנה המעבר תיהיה בשיטת חפירה-ביצוע
מבנה המעבר-מילוי חוזר .הקבלן רשאי להציע שיטות הביצוע משלו עם שמירת מידות
רוחב וגובה אשר בתכניות כמידות מינימום .על פי ממצאים של קידוחי הניסיון המעבר
חוצה קרקעות יחידות גיאולוגיות  VIו .V-על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש איטום
הקרקע של ביסוס המעבר ע"י יריעות איטום.
במידה והקבלן יחליט לבצע מעבר חקלאי בשיטה חפירה וכיסוי הנ"ל ,עליו יהיה לתכנן
ולקבל אישור המפקח לשלבי הביצוע .רוחב החפירה למבנה המעבר יהיה רוחב המעבר 2 6
מ' לפחות ובשיפוע  1:2.5לפחות לכל התלול .על הקבלן לתכנן ולקבל אישור המפקח
לטיפול במערכת הניקוז.
רום פני מיסעה בתוך המעבר נמוך מרומי הכביש בכניסה וביציאה ממנו .לכן על הקבלן
לתכנן את הניקוז של קטע הכביש העובר בתוך המעבר בין שתי הנקודות הגבוהות של
כניסה/יציאה בקטע המעבר (השקע להלן) בשיטת הספגה וחלחול המים לתוך הקרקע.
מערכת זאת צריכה למנוע כל רווית הקרקע בביסוס מבנה המעבר.
מובהר בכך כדלהלן:
א .לתכנן את המעבר בהנחה של מילוי חוזר בקרקע חרסית רוויה על מנת למנוע חדירת מי נגר
לתחתית המעבר דרך המילוי ובכך למנוע כשל בקרקע שתית של המבנה.
ב.

לתכנן איטום קירות המעבר ביריעות אוטמות על פי מפרטי מעצ ולא על יישום חומר
איטום מתקשה.

ג.

כפי שנאמר לעיל לגבי אופן הניקוז בטווח שקע המעבר אשר צריך להיות בהספגה וחלחול
המים לתוך הקרקע ,על הקבלן לתכנן מערכת ניקוז עלית באופן אשר יקטין את כמויות מי
הנגר העיליים המגיעות לטווח שקע המעבר.
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 11.8.7ביסוס עומדי תאורה מסוג  -HMעמודי תורן
על פי ממצאים של קידוחי הניסיון המעבר חוצה קרקעות יחידות גיאולוגיות  VIו .V-לאור
כך ביסוס העמודים יהיה על ארבע הכלונסאות .אורך הכלונסאות ייקבע על פי סוג הקרקע
במקום התקנת העמודים .החישובים יבוצעו למודל אלמנטים לא קשיחים – flexible
.members
בביסוס עמודי תורן על הקבלן להבטיח תזוזה אופקית ברום פני הביסוס מחושבת לא יותר
מ 2-ס"מ ומקדמי ביטחון להיפוך ולכשל שקיעת יתר מ 2-ס"מ בשיעור של  4לפחות ובהנחת
כוחות רוחות מכל כיוון .לצורך הערכה עקרונית מומלץ להשתמש בערך של מודול מצע
בשיעור של .k≤10 MN/m3
הביסוס יתוכנן לשאת עומסים כדלקמן:
מומנט ברגל העמוד –  58,000ק"ג*מ'כוח אופקי ברגל העמוד –  2,400ק"גכוח אנכי (משקל) –  4,263ק"ג11.8.8

ביסוס גשרי שילוט.
גשרים מסוג זה יבוססו בסלע או במילוי נברר מהודק  .לאור כך ביסוס העמודים בסלע יכול
להיות על מיקרופיילים או בחפירה/חציבה .לכן סוג הבסיס יהיה קשיח – .firm members
לצורך הערכה עקרונית מומלץ בביסוס במילוי להשתמש בערכי תכן של חוזק עפר הביסוס
כדלקמן:
 מודול מצע בשיעור של k≤20 MN/m3 זווית חיכוך ɸ ≤35 - מאמץ קוהזיה – .0בביסוס בסלע ניתן להשתמש בערכי חוזק הסלע אשר בטבלאות 14.5.6 – 14.5.1
העמודים יתוכננו לשאת עומסים על יסוד במפלס  ± 0.00בזמן השירות כדלקמן:
גשר נתיבים למבנה מסגרת  40מ'
מומנט ברגל העמוד: 114 = MX oטון*מ'
 10 = My oטון*מ'
 13 = Hy oטון
 24 = V oטון
 46 = MXY oטון*מ'
 oעומס הרוח –  120ק"ג/מ"ר
גשרי שילוט זיזי בחתכים  133ו158-
מומנט ברגל העמוד: 71.3 = MX oטון*מ'
 10.3 = My oטון*מ'
 7.7 = Hy oטון
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 16.6 = V oטון
 41.5 = MXY oטון*מ'
 oעומס הרוח –  120ק"ג/מ"ר
11.8.9

ביסוס עומדי תאורה עד  15מ' גובה.
עמודים מסוג זה יבוססו בסלע או במילוי נברר מהודק  .לאור כך ביסוס העמודים בסלע
יכול להיות על מיקרופיילים או בחפירה/חציבה .לכן סוג הבסיס יהיה קשיח – firm
 .membersלצורך הערכה עקרונית מומלץ בביסוס במילוי להשתמש בערכי תכן של חוזק
עפר הביסוס על פי כדלקמן:
 מודול מצע בשיעור של k≤20 MN/m3 זווית חיכוך ɸ ≤35 - מאמץ קוהזיה – .0על הקבלן להגיש תכן ביסוס על ייעוץ מאושר על פי דרישות המכרז .מכל מקום רוחב
היסודות לא יקטן מ 1-מ' ועומק ביסוס בתוך המילוי לא יקטן מ 1.5-מ' .לתשומת לב של
הקבלן  -ישנם מיקרים בהם חלק עליון של העמוד נמצא במילוי באופן חלקי ,כאשר מצד
שלא במילוי ,ממוקם מבנה של תעלת ניקוז (למשל) או כל מבנה אחר או בכלל ללא מילוי.
עומק מינימאלי של  1.5מ' מתייחס לחלק יסוד העמוד אשר ממוקם במילוי באופן מלא.
כלומר כל חלק מהיסוד אשר לא במילוי באופן מלא הוא בנוסף לעומק המינימאלי הנ"ל.
בביסוס בסלע ניתן להיעזר בערכי חוזק הסלע אשר בטבלאות  14.5.6 – 14.5.1אך בכל מקרה
חלה דרישה לרוחב יסוד מינימאלי של  0.8מ' ועומק ביסוס מינימאלי של  1מ' .כאשר עומק
זה הנו עומק של תווך סלע מלא סביב היסוד כמפורט לעיל.
העמודים יתוכננו לשאת עומסים על יסוד במפלס  ± 0.00בזמן שירות כדלקמן:
 2.51 = MX oטון*מ'
 2.51 = My oטון*מ'
 250 = Hy oק"ג
 385 = V oק"ג
 oעומס הרוח –  47מ'/שנ'
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 .12חשמל ותאורה
 12.1כללי
פרק זה מתאר את עבודות התכנון והבצוע שעל הקבלן לבצע בתחום הפרויקט כביש  ,1קטע
מחלף שער הגיא -עד מחלף שורש .הפרק כולל את הנושאים כדלקמן:
א .תאורה קבועה
ב .תאורה זמנית לשלבי הביצוע
ג .הכנות לשילוט מואר
ד .אספקת חשמל
ה .תשתית חשמל ותקשורת למערכת בקרת תנועה
ו .תשתית תקשורת מסחרית
ז .הארקת יסוד למבנים קונסטרוקטיביים
ח .תאורה כביש במעבר בעלי חיים ומתחת לגשר
ט .הזנות חשמל למערכת השקיה
י .העתקת תשתיות חברת החשמל
 12.2תכנון
12.2.1

תכנון שהוכן ע"י המזמין
א .תוכניות
התוכניות כוללות :
 פתרון עקרוני למתקן התאורה כולל מיקום מוצע לעמודי תאורה ,גובהם וסוגיהעמודים והפנסים.
 מיקום מוצע למרכזיות תאורה. תכנון עקרוני לתשתית בקרת תנועה תכנון עקרוני לתשתית תקשורת מסחרית פתרון עקרוני להעתקת תשתיות חברת החשמל עם מיקום חיבורים במתח נמוך.ב .רשימת תוכניות מצורפות
רשימת תוכניות תאורה ,חשמל ותשתיות תקשורת שהוכנו מטעם המזמין ראה
במצורף למבוא להנדסה כחלק מחומר המכרז.

12.2.2

דרישות ממתכנן החשמל של הקבלן לצורך השלמת התכנון
מבלי לגרוע מההנחיות המפורטות במגדיר משימות התכנון של מעצ ,ולצורך השלמת
תכנון תאורה ,על הקבלן לבצע ולהגיש לעיון והתייחסות המזמין את החומר התכנוני
כפי שמפורט בטבלה בעמוד הבא:
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א .תוכניות
שם התוכנית

קנ"מ

תיאור


תוכנית עוצמות
ההארה

תוכניות צבעוניות המגדירות את עוצמות ההארה הנדרשות
בהתאם לאזורים השונים בפרויקט (אזורי עימות ,אזורי מעבר
וכדו').

1:2500



תוכנית כללית

תוכניות כלליות עם תרשימים חד קוויים לכל אחת מהמרכזיות
המתארים את עמודי התאורה המחוברים לכל אחד מהמעגלים,
גובהם ,מרחק ביניהם ,שטחי חתך של הכבלים ומפלי מתח
באחוזים שחושבו.

1:2500

חישוב מפלי מתח יוצג לאישור.

תוכנית מפורטת
לתאורה,
תשתיות חשמל
ותקשורת

תוכניות מפורטות הכוללות את מיקומי העמודים עם סימון
מיקומם בקואורדינאטות ,סימון כל הכבלים בתוואי,מרכזיות
התאורה והבקרה ,תאי מעבר ,חציות ,אלקטרודות הארקה
וכו'.תוכניות מפורטות לתאורה יכללו גם תוואי צנרת בקרת
תנועה והמסחר ,סימון תאים ,מרחקים וכו'.

1:500


תוכנית מפורטת
לחישובי התאורה

 תוכניות מפורטות
להארקת יסוד
ותאורה מתקנים:
מעבר התת קרקעי,
קירות תומכים ,גשרי
שילוט.

תוכנית מפורטת של חישובי הפוטומטריה על רקע תכנון
הכבישים .התוכנית תכלול פרטי מתקן התאורה וחתכים
סטטיסטיים של תוצאות החישוב לפי אזורים שהוגדרו בתכנית
עוצמות ההארה .התוכנית תכלול חישובי פוטומטריה בתחום
המחלפים הקיימים באזורי ההתחברות לקטעי כביש המתוכנן.

תוכניות מפורטות להארקת יסוד ,הזנות חשמל ותאורת
המתקנים ,הכוללות בין היתר מיקום גופי התאורה ,מהלך כבל
הזנה ,פרטים מתקני עזר כו'.

1:500

שונים


תוכנית חתכים לרוחב תוכניות חתכים לרוחב עם מיקום העמודים ,תוואי חפירה,
צנרת ,מעקה הגנה עם ציון רוחב הפעיל.

1:100


תוכניות פרטים
לתאורה

תוכניות פרטים לתאורה המתארות את כל פרטי המתקן
(יסודות ,עמודים ,מרכזיות ,חפירת תעלות ,תאי
מעבר,מגשים,הארקות וכו').
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ללא

תוכניות הפרטים שברשימת התוכניות שלעיל יכללו את הפרטים הבאים:
 .1חתך טיפוסי בחפירה לתשתיות תאורה.
 .2חתך טיפוסי בחפירה לתשתיות בקרת תנועה ותקשורת מסחרית.
 .3פרט אלקטרודת הארקה.
.4

פרט תאי מעבר לתאורה ,חשמל ותשתיות תקשורת.

.5

מכסים לשוחות /תאי מעבר.

 .6מרכזיית תאורה (מבנה חיצוני ,מבנה פנימי ,סכימה חשמלית ,סכימת פיקוד ,העמדה ויסוד
עם בקר אנרגיה).
 .7פרט עמודי תאורה HM
 .8פרט עמוד תאורה קוני עגול מפלדה וזרוע.
 .9פרט יסודות בטון לעמודי  ,HMכולל הארקת יסוד ומשטח טיפול.
 .10פרטי יסודות לעמודים  12מ' 15,מ' ו 18-מ' גובה.
 .11פרטי התקנת העמודים על יסודות בטון.
 .12לוחות חשמל לעמודי .HM
 .13מגש אביזרים ללא ציוד הדלקה.
 .14פרט מיקום העמוד ביחס למעקה בטיחות.
 .15פרט הצטלבות כבל תאורה עם מערכות שונות.
 .16פרטים לתאורה זמנית (עמוד תאורה ,יסוד נייד לעמוד עץ וכו').
 .17פרטי התקנה תשתיות תקשורת לבקרת תנועה.
 .18פרטי התקנה תשתיות תקשורת למסחר.
 .19פרטי העמדה מרכזיות תאורה ,יסודות בטון ומשטחי טיפול ושרות.
ב .חישובים
הקבלן נדרש להכין את החישובים הבאים ולהעבירם למזמין יחד עם התוכניות והמפרטים
המיוחדים המתוארים לעיל ,במטרה לאשר את תכנון.
 ביצוע חישובי תאורה נקודתיים בתוכנת מחשב והגשת תוכניות המתארות
את תוצאות חישובי התאורה על רקע תכנון כבישים ( שילוב בין תוכנית
חישוב התאורה ותוכנית אוטוקאד של התכנון ) .החישובים יכללו כל
הפרמטרים הנדרשים ( עוצמות הארה ,בהיקות ,אחידות וכו') לכל אזור
בפרויקט.
 ביצוע חישובי מפלי מתח לכל אחד מהמעגלים המתוכננים בפרויקט וקביעת
שטחי חתך הכבלים.
 חישובי עומסים וקביעת גודל מרכזיות התאורה.
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ג .דרישות נוספות
 )1ביצוע פניות ,תאום ותשלום לחברת חשמל להזמנת חיבורים או המשך הטיפול
בהזמנות שבוצעו ע"י המזמין עד לשלב תחילת עבודת הקבלן בפרויקט ,ו/או המשך
הטיפול בהזמנות שבוצעו ע"י המזמין עד להשלמת העתקות או החיבורים
הנדרשים.
 )2פניות ותשלום לרשות התעופה האזרחית ולצה"ל לצורך אישור להתקנת עמודי
תאורה .במסגרת התכנון יש לבצע תיאום מפורט עם רשות התעופה האזרחית
וצה"ל לגבי גובה מותר של כל עמוד .הטיפול כולל גם תשלומי אגרת טיפול לרשות
שדות התעופה.
 )3כל המפורט לעיל יוגש ע"י הקבלן לעיון והתייחסות המזמין ולרשויות שונות :כגון,
חברת חשמל ,חברות תקשורת ,רשות הטבע והגנים וכו' .
 12.3קריטריונים ,מפרטים כלליים ומנחים והנחיות תכנון
מפרטים ותקנים מחייבים:
בנוסף להנחיות פרק זה ,להלן רשימה של הוראות ומסמכים נוספים המחייבים

א.

את הקבלן:
 חוק החשמל.
 מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק  – 08מתקני חשמל ובקרה ,בהוצאת
מעצ.
 מפרט לייצור והספקת עמודי פלדה ,בהוצאת מעצ.
 מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים
מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ.
 מפרט כללי למתקני חשמל – פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של
המפרט הכללי הבין משרדי.
 קובץ התקנות  4271בנושא הארקת יסוד.
ב.

קריטריונים לרמות תאורת כבישים ודרכים
הקריטריונים לרמות הארה מתבססים על:
)1

הנחיות לתכנון מאור בדרכים בין עירונית של משרד התחבורה.

)2

תקן ישראלי  1862לתאורת דרכים.

)3

המלצות התקנים הבין לאומיים כגון  C.I.Eוכדו'.
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ג .הנחיות תכנוניות
 ) 1רמות ההארה בכבישים נקבעו בהתייחס לסיווג הכבישים כדלקמן:
סיווגי/הגדרת
הכביש ושם
הכביש/קטע

מזערית Lav

אחידות
כוללת
מזערית

בהיקות
ממוצעת
קנדלות למ"ר

Uo

אחידות
אורכית של
הנתיבים לכל
אחד בנפרד

סף מניעת
הסנוור
ערך מרבי
% TI

יחס
הסביבה
ערך
מזערי

U1
דרך פרברית
מהירה.
כביש  3-5נתיבים
( כביש מס' ) 1

1.8

0.8

0.4

8

0.5

דרכים
מהירות/ראשיות
דו מסלוליים 2-4
נתיבים

1.5

דרכים אזוריות
רמפות ,דרכי
שרות חד
מסלוליים 1-2
נתיבים

1.5

0.7

0.4

0.7

0.4

10

10

0.5

0.5

רמת איכות התאורה המפורטות הינן רמות מינימום .בכל מקרה על הקבלן לקבל התייחסות
המזמין ,במסגרת התכנון המפורט ,לסיווג כל אחד ממקטעי הדרך לרמות איכות תאורה לפי
התקן.
חישוב  Lavיעשה לפי הנחתת שטף האור( LLF = 0.8 ) Total Light Loss Factor
חישוב  TIיעשה לפי שטף אור מלא  ( LLF = 1.00נורה חדשה וגוף תאורה חדש).
הפנסים יהיו בעלי מערכת אופטית " "CUTOFFלפי המלצות " "C.I.Eוהנמצאים ברשימת גופי
התאורה המאושרים לשימוש בעבודות מעצ.
הפנסים יהיו עם נורות נל"ג משופרות ( סופר ) .הנורות יהיו מהסוגים המאושרים לשימוש
במעצ.
 )2תאורה מחלפים ,צמתים ואזורי עימות :
איכות התאורה במחלפים ,בצמתים ובאזורי עימות ( סיכון ) CONFLICT AREA-
תהיה מוגברת .בצמתים ,מעברי חציה להולכי רגל ,אזורי התמזגות כביש ראשי עם
רמפות וכיו"ב עוצמת ההארה תוגבר בכ 50% -מעוצמת ההארה בכבישים המתחברים
לאותו אזור .בקטע בו מתבצע שינוי בנתיבים יש להגביר ב .25% -בכל האזורים בהם
מתוכננת הגברת עוצמת ההארה ההגברה תבוצע תוך שמירה על כל מרכיבי איכות
התאורה.
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 )3תאורה במחלף שער הגיא
תאורה במחלף הקיים מבוססת על שימוש בעמודי תאורה גבוהים ""HIGH MAST
הקיימים.
חלק מעמודי תאורה  HMהקיימים במחלף שער הגיא הנמצאים בתחום הרחבת
הכביש יפורקו ובמקומם יבוצעו עמודי תאורה  HMחדשים ,לרבות גופי תאורה
חדשים .העמודים החדשים יהיו בגובה  40-35מטר .גובה העמודים יקבע בהתאם
לחישובי תאורה ,לשיקולים טכנו כלכליים ,מכשולים/טופוגרפיה ,הדרכה אופטית,
סנוור וכו'.
על הקבלן לבצע בדיקת התאמה של רמת ההארה בתחום מחלף שער הגיא לדרישות
תקן ישראלי לתאורת דרכים .במידה ורמת ההארה במתקן הקיים אינה מתאימה
לדרישות התקן על הקבלן לבצע תכנון וביצוע שינויים הנדרשים לשיפור רמת
ההארה .יש להביא את מערכת התאורה במחלף שער הגיא למצב תקין .השינויים יכללו
החלפת גופי התאורה הקיימים בעמודי תאורה  HMלגופי תאורה החדשים ,תוספת
גופי התאורה חדשים וכו'.
גופי התאורה בעמודי תאורה גבוהים " "HIGH MASTיהיו עבור נורות  1000Wנ.ל.ג
עם מערכות אופטיות מסוג סימטרי  HMאו  .FWTלנורות  1000Wיהיה שימוש בציוד
הדלקה מסוג אוטו רגולטור.
חישובי התאורה במחלף יתבססו על עוצמות הארה אופקית ממוצעת (.)LUX
על הקבלן לתכנן ולבצע דרכי גישה ומשטחי שרות לעמודי תאורה  HMבהתאם
להנחיות החברה הלאומית לדרכים.
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 )4תאורה לאורך כבישים
לאורך כביש  1יתוכננו ויבוצעו עמודי התאורה בגובה  15מטר .לאורך כבישים
משניים יבוצעו עמודי התאורה בגבהים  12-15מטר .צורת העמודים והזרועות
תהיה לפי המופיע בתכנית פרטים המצורפת למכרז.
היחס המרבי בין המרחקים שבין עמודי התאורה המתוכננים לבין גובה העמודים
לא יעלה על .3
המרחקים בין עמודי התאורה יוקטנו באזורי העקום האופקי ו/או אנכי של הכביש.
תהיה התייחסות למניעת פיזור האור לכיוונים בלתי רצויים בבחירת פוטומטריה
של גופי התאורה .תאורה ברמפות ובכביש הקרובים לשמורת הטבע תתבסס על
עמודי תאורה קונונציונלים (  12-15-18מטר גובה ) .יותקנו מסתורים אוריגינליים
לגופי התאורה  -על מנת למזער פיזור התאורה לכיוון שטחי שמורות הטבע .על
הקבלן לאשר את תכנון התאורה בתחום שמורת הטבע מול רשות הטבע והגנים.
)5

תאורה באזור מעברים לבעלי חיים
תמנע זליגת האור לאזור מעבר בעלי חיים .הקבלן יתייעץ עם רשות הטבע והגנים
באשר לקטעים בהם יהיה שימוש בגופי תאורה עם פיזור אור מוגבל או אמצעים
אחרים  ,על מנת למזער הפרעת התאורה למעבר בעלי חיים בלילה.
הקבלן יאשר את תכנון התאורה ברשות הטבע והגנים .בכל מקרה של סתירה בין
דרישות רשות הטבע והגבנים לבין ההנחיות העדכניות של משרד התחבורה
לתאורת כבישים יגברו ההנחיות של משרד התחבורה.

)6

מיקום עמודי התאורה
ככלל עמודי התאורה ימוקמו בצידי הכביש מאחורי מעקות בטיחות ובהתחשב
במרחקים הפעילים של המעקות .

)7

יסודות לעמודי תאורה
בפרויקט יבוצע מספר סוגים של יסודות לעמודי תאורה:
 יסוד באדמה מאחורי מעקה בטיחות ובהתחשב במרחקים הפעילים שלמעקות הבטיחות :בצידי הכבישים ,רמפות ,כבישי רוחב ובמחלף.
 יסודות משולבים בקירות תומכים בצידי הכבישים והרמפות בתחוםהפרויקט.
יסודות משולבים בתעלות ניקוז מאחורי מעקות בטיחות.יסודות לעמודי תאורה HMסוג היסוד לכל עמוד יקבע לפי תוכניות של מתכנן הכביש (תנוחה ,תנועה ,חתכים
לרוחב ,פרטים וכו') ובתאום ואישור של מתכנן הכביש ,אדריכל נוף,
קונסטרוקטור וכל הגורמים הרלוונטיים.
היסודות לעמודי התאורה הקונוונציונליים ,לעמודים  HMולעמודים משולבים
עם אלמנטים שונים –יתכננו ע"י מהנדס קונסטרוקציות מטעם הקבלן.
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בנוסף יש לקבל אישור לתכנון היסודות מטעם מעצ לנושא קונסטרוקציה
וחשמל.
)8

תאורה מתחת לגשרים ובתוך מעברים תחתיים
התאורה תהיה בהתאם לתקן .CIE88-2004
פנסים לתאורה מתחת לגשרים ומעברים התת -קרקעיים יהיו אנטיוונדליים.
לתאורת כביש בתחום מעבר בעלי חיים יבוצע לוח חשמל נפרד .כבישים בתוך
המעבר יוארו גם ביום וגם בלילה .כל התשתיות החשמל (צינורות ,כבלים,
קופסאות חיבורים) במעבר התחתי יבוצעו ע"י התקנה סמויה בבטון .הקופסאות,
התעלות ,מכסים וברגים יהיו מנרוסטה
על הקבלן לבצע השלמת מתקן התאורה מתחת לגשר שער הגיא בתחום הרחבת
הגשר ע"י התחברות למתקן התאורה הקיים מתחת לגשר ותוספת גופי התאורה
כדוגמת הקיימים.

)9

עמודי תאורה
עמודי תאורה יהיו מתכתיים  ,מפלדה מגולוונים ויתאימו לדרישות מפרטים
כללים ותכניות טיפוסיות של מעצ – החברה הלאומית לדרכים.
העמודים והזרועות יתאימו למהירות הרוח  47מטר/שנייה לפחות ויבוצעו
בהתאם לדרישות ת"י .812
עמודי תאורה קונוונציונליים (בגבהים עד  18מטר) והזרועות יהיו צבועים בצביעה
אלקטרוסטאטית בתנור ,באבקת פוליאסטר כדוגמות אפוקול בגוון חום כהה,
זהה לגוון עמודי התאורה הקיימים בתחום מחלף שורש.
עמודי תאורה  HMיכללו מערכת הורדה – הרמת הכתר עם יחידות בלימה
דינאמיות ,העמודים יהיו מהדגמים המאושרים לשימוש בפרויקטים של החברה
הלאומית לדרכים .לאחר השלמת הפרויקט ימסור הקבלן למח' אחזקת מעצ את
עגלת שרות מתאימה לטיפול בעמודי תאורה  HMשסופקו על ידו.

 )10מרכזיות תאורה
מרכזיות תאורה יהיו בהתאם לסטנדרט מעצ ויאפשרו חיבור בקרי חסכון
באנרגיה .גודל המרכזיות יהיה בהתאם לנדרש בתכנון בכל מקום אך לא פחות
מ 3 * 80 -אמפר .בעת התכנון תילקח בחשבון רזרבה של הגדלת עומס עתידי של
 25%לפחות בכל המרכזיות המתוכננות .כל המרכזיות הקיימות בתחום
הפרויקט יוחלפו למרכזיות חדשות.
לוחות חשמל למערכת בקרת התנועה יקבלו חיבור נפרד מחברת החשמל.
ליד כל מרכזיית תאורה יותקן תא מעבר כבלים מבטון בקוטר פנימי  100ס"מ
לפחות.
מרכזיות התאורה תספקנה הזנות חשמל במתח קבוע עבור לוחות תאורה
לגשרים  ,למעברים תחתיים וללוחות בקרה למערכת ההשקיה.
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מרכזיות התאורה ,ארונות מוני החשמל ,ארון הבקר ,ארונות בקרת התנועה,
ארונות פיקוד למערכת השקיה וכל הארונות הנדרשים למערכות השונות ירוכזו
בקומפלקס משותף .בקומפלקס הנ"ל יישמר מקום גם לארונות בקרי חיסכון
באנרגיה .לכל קומפלקס כנ"ל יבוצעו דרכי גישה ושרות ,משטח שרות מסביב
וגומחות בטון ,בהתאם לפרטים והתוכניות שעל הקבלן לספק .מיקום המפרץ
לארונות התשתיות ייבחן ביחד עם אדריכל הנוף לצורך הצנעת מופעו.
 )11הספקת חשמל למערכות התאורה ולאלמנטים בקרת התנועה
גבולות הספקת החשמל מהמרכזיות לצרכני התאורה יתאימו לגבולות תחום
הכרזת הדרך ו/או תחום ביצוע הפרויקט .כל הכבלים יושחלו בתוך צינורות.
בקטעים ישרים ,הצנרת תהיה מסוג  .PVCבין העמודים ובתוואי מעוקל יעשה
שימוש בצנרת פוליאתילן ו/או שרשורית ,בעלת דופן כפולה חלקה מבפנים
כדוגמת "קוברה" או שווה ערך מאושר.
הכבלים יתוכננו להספקת אנרגיה למתקני התאורה כך שמפל המתח בסוף כל קו
לא יעלה על . 3%
הכבלים יהיו בעלי גידי נחושת עם בידוד  XLPEמטיפוס . N2XY
חתך מזערי של גידים בכבל להזנת עמודי תאורה יהיה  16ממ"ר .הכבל יהיה עם
חמישה גידים.
לכל עמוד  HMיתוכנן מעגל הזנה בנפרד למעט מקרים חריגים ,כפוף לאישור ע"י
המזמין.
לאורך הצנרת לתאורה בצידי הכביש יבוצעו תאי מעבר במרחק שלא עולה על 70
מטר.
במקביל לכל צינור עם כבל בתוכו באדמה יונח מוליך הארקה גלוי ,שזור מנחושת
בחתך מזערי  35ממ"ר .מוליכים אלו יחוברו למערכת הארקה של עמודי התאורה
ולמערכת הארקה של מרכזיית התאורה .החיבורים יהיו לפי דרישות מעצ וחברת
החשמל.
יוכן שרוול שמור לשימוש עתידי בתוואי הצנרת/כבלים המתוכננים  -בנוסף
לשרוולים שבשימוש.
 )12חיבורי חשמל ותקשורת
הקבלן יתאם עם בעלי התשתיות את הנושאים הבאים:
א.

חיבורי חברת החשמל לכל מרכזיות תאורה החדשות.

ב.

חיבורי חברת החשמל לכל המרכזיות של מערכת בקרת התנועה.

ג.

העתקת חיבורי חשמל קיימים הנדרשים להעתקה עקב עבודתו.

ד.

התשלום עבור כל החיבורים הקבועים יהיה על חשבון מעצ.
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 )13תאורת גשרי שילוט
גשרי השילוט לא יהיו מוארים  ,אלא אם תהיה דרישה של המזמין לבצע תאורה
ייעודית של גשרי השילוט ,אשר שמורה למזמין להחלטה ותהיה כלולה במחיר
העבודה .אולם יש לכלום הכנות לתאורה כל גשרי השילוט ,ההכנות יכללו :
הארקת יסוד ותשתיות צנרת לתאורה במבנה הגשר.
במידה ויידרש לבצע תאורה ייעודית של גשר השילוט – יבצע הקבלן חיבור הגשר
לתשתית תאורת כביש ,כגון עמוד תאורה הקרוב או מרכזיה.
 )14תשתיות לתאורה
ככלל תתוכנן תשתית צנרת ותאי מעבר לכבלים:
א .בחציית כל הכבישים.
ב .בין עמודי תאורה בשולי הכביש.
ג .חציות כבישים לאופציות עתידיות.
הצינורות יהיו לחציות כבישים – פי.וי.סי .קשיח או פוליאתילן תקניים דרג 12.5
בקוטר הדרוש ,לעמודי תאורה – פוליאתילן קשיח לפי ת.י ,499 .או צינורות
שרשורים דו שכבתיים חלקים מבפנים בקטרים מתאימים לחתכי הכבלים .יוכנו
שרוולים שמורים בכל חציות כבישים ( 2לפחות בכל חציה).
תאי מעבר יהיו טרומיים מבטון :עגולים ו/או מלבניים  ,מכסים כבדים מסוג
 D400בהתאם לת"י , 489בקוטר  60ס"מ  ,מיציקת פלדה לפי סטנדרט ודרישות
של החברה הלאומית לדרכים.
לכל מעגל התאורה יבוצע צינור בנפרד.
כניסת צינורות לעמודי תאורה יהיו ישירות ו/או דרך תאי מעבר סמוכים.
במקביל לצינור ומחוץ לו יותקן מוליך הארקה  35ממ"ר גלוי מנחושת שיחובר
לפס הארקה בעמודי תאורה.
 )15הארקת יסוד
הקבלן יתכנן ויבצע הארקת יסוד ליסודות עמודי תאורה ,ללוחות חשמל,
למעברים תת-קרקעים ,לגשרים ,לגשרי שילוט ,ובכל מקום שיידרש עפ"י חוק
החשמל ,גם אם לא מתוכננת בהם התאורה .בקירות התומכים ובתעלות תבוצע
הארקת יסוד במבנים בהם משולבים מתקני החשמל.
מתקני הארקה יהיו לפי החוק ותקנות החשמל ( הארקת יסוד ) במהדורתם
העדכנית ובהתאם לתכניות ולפרטים הטכניים ,ותבוצע בתאום ובאישור מהנדם
קונסטרוקציה .בסיום העבודה יבדוק הקבלן את טיב הארקה ע"י בודק החשמל
ויגיש תוצאות הבדיקה למפקח חשמל ולמנהל הפרויקט.
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 )16תאורה זמנית
בכבישים בהם קיימת תאורה הנדרשת לפרוק ו/או מתבצעים שינויים במתקן
התאורה הקיים ו/או ומתבצעים שינויים גיאומטריים כל שהם ,לרבות בקטעי
מעקפים זמניים והסדרי תנועה זמניים ,חייב הקבלן לבצע מתקן תאורה זמנית
על מנת להבטיח תאורת אזורים אלו.
התאורה הזמנית תהיה לפחות ברמת ואיכות כנדרש מהתאורה הקבועה עפ"י
התקנים וההנחיות שנדרשו במפרט זה .גופי התאורה לתאורה זמנית יהיו
מהדגמים המאושרים ע"י מעצ.
על הקבלן לתכנן ולבצע מתקן התאורה הזמנית בהתאם לשלבי הביצוע השונים
ולהגיש לבדיקה ואישור תכנון של כל שלב ושלב מראש .התכנון יכלול גם חישובי
תאורה מפורטים לכל שלב ושלב ,באותה מתכונת הנדרשת לחישובים לגבי
התאורה הקבועה.
אספקת החשמל לתאורה הזמנית תהיה על חשבון הקבלן ,מגנראטור שהקבלן
יספק ,או ממקור הזנה אחר שיעמיד הקבלן.
בכפוף לאישור מנהל תחום אחזקת חשמל ותאורה של החברה הלאומית לדרכים
יוכל הקבלן לחבר את מתקן התאורה הזמנית לתאורה קיימת של החברה
הלאומית לדרכים ע"י לוח נפרד.
כל עמודי התאורה הזמניים יוגנו ע"י מעקות הגנה זמניים.
מתקן החשמל לתאורה זמנית ייבדק לפני הפעלתו ע"י מהנדס חשמל בודק בכל
שלב ושלב.
בכל זמן העבודה יתחזק הקבלן את התאורה לכל מרכיביה  24שעות ביממה.
לא יאושר שימוש לצורך תאורה הזמנית בגופי התאורה המיועדים להתקנה
במתקן התאורה הסופי.
לא תאושר התקנת כבל חשמל עילי לתאורה הזמנית בחציית כביש מס' .1
 )17פירוק מתקני החשמל והתאורה וחיבורים זמניים.
כל הפירוקים של מרכזיות התאורה ו/או עמודי תאורה קיימים ו/או תשתיות
לחשמל ותאורה וכל חיבורים להזנות ממרכזיות או מעמודי תאורה קיימים,
לרבות חיבורים של תאורה זמנית יבוצעו רק באישור מראש של מנהל הפרויקט
וכן לאחר תאום עם ממונה אחזקה אזורי של החברה הלאומית לדרכים או
הבעלים של החיבורים.
פירוק מתקני החשמל והתאורה שאינם בשימוש  ,כגון תשתיות חשמל ,לוחות
חשמל לסוגיהם ,עמודי תאורה ,היסודות  ,תאי מעבר וכו' ופינויים למחסני
החברה הלאומית לדרכים או לאתר פסולת יבוצעו עפ"י הנחיות ובאישור מנהל
הפרויקט.
לא יהיה שימוש חוזר בציוד המפורק לרבות בעמודים מפורקם מכל סוג.
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 )18אחזקה
הקבלן יתחזק מתקני התאורה זמניים או/ו קבועים הקיימים בתחום גבולות
הפרויקט ו/או מוזנים ממרכזיות תאורה הקיימות בתחום גבולות הפרויקט
למשך כל תקופת הביצוע.
הקבלן יבצע את עבודות האחזקה בתאום שוטף עם קבלן האחזקה של החברה
הלאומית לדרכים.
האחזקה כוללת את כל מתקני החשמל והתאורה על כל המרכיבים ללא יוצא
מהכלל.
הקבלן נדרש לתקן כל תקלה ולהחליף כל ציוד שנפגע מכל סיבה שהיא .תקלה
אשר מונעת פעולתו של מתקן תאורה תתוקן בתוך  6שעות לכל היותר.
אחזקת מתקן התאורה נועדה להבטיח פעולה תקינה ורצופה של מתקן התאורה
במשך כל שעות החשיכה בכל ימות השנה כאשר נדרשת הפעלת התאורה.
הקבלן ייקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה במערכות התאורה .על הקבלן
לתקן כל חלק במערכת ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי
כגון :שימוש רגיל ,בלאי ,התיישנות ,תופעות טבע ,תאונות,חבלות ופגיעות בזדון
או בשוגג ,ביודעין או שלא ביודעין ,גנבות וכל סיבה שהיא גם אם לא הוזכרה
לעיל .ההחלפה עקב הפגיעה מתייחסת לכל האביזרים ולכל הציוד ,כולל לוחות
חשמל ,עמודים ,נורות ,בסיסים ,פנסים ,ציוד הפעלה ,זרועות ,כבלים ,צנרת,
שוחות וכל התשתיות תת קרקעיות או עיליות -וכל מתקן קיים גם אם לא הוזכר
לעיל -וקיים בתחום גבול העבודות המוגדר במכרז זה.
 )19תשתיות תקשורת למערכת בקרת תנועה
תשתית הבקרה מיועדת לשימוש עבור אלמנטים שונים ,כגון :גלאי בקרת תנועה,
מצלמות וגשרי שילוט אלקטרונים .תשתיות תקשורת לבקרת תנועה יבוצעו
לאורך הכביש  ,בצמוד לשוליים ימניים ,בתחום רוחב פעיל של מעקה בטיחות
בשני צידי הכביש וכן בחציות כבישים .עבור תקשורת למערכת בקרת התנועה
2
יותקנו לאורך הכביש צינורות פוליאטילן מסוג בזק ,י.ק.ע : 13.5
צינורות בקוטר  50מ"מ וצינור אחד בקוטר  75מ"מ.לאורך התוואי יתקנו תאי
בקרה במרחק של עד  500מטר .התאים יהיו מסוג  .2Aהתאים יהיו עם מכסים
מסוג .D400
חציית כביש  1תבוצע כל כ 1-ק"מ .בחצייה יותקנו  3צינורות פוליאטילן או
פי.וי.סי קשיח בקוטר  110מ"מ .לתשתיות תקשורת בקרת התנועה בחציית כביש
יבוצעו שוחות מסוג .2A
הקבלן יפנה ויתאם עם אגף בקרת התנועה של מעצ את מיקום האלמנטים של
בקרת התנועה ,ובהתאם יבצע את התשתיות .כמו כן יבוצע חיבור ע"י צינורות
תת-קרקעיים בין מיקום המצלמה לתא בזק הקרוב.
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 )20תשתית חשמל לבקרת התנועה
לכל אורך הדרך תבוצע תשתית חשמל נפרדת להזנת ציוד בקרה (מצלמות ,גשרי
שילוט ,ארונות גלאים וכו').
התשתית תבוצע בצד אחד של הכביש מעבר למעקה הבטיחות ,בתעלה משותפת
עם תשתיות תקשורת עם הפרדה מכאנית בין צנרת חשמל לצנרת תקשורת.
התוואי יכלול  2צינורות שרשורים דו-שכבתיים בקוטר  75מ"מ לפחות (כמות
קנים בהתאם לתכנון החשמל) ותאים עגולים בקוטר  80ס"מ או  100ס"מ
(בהתאם לעומק התאים ).
המרחק בין התאים יהיה מקסימום כל  70מ' .במקביל לצנרת חשמל יותקן
מוליך הארקה מנחושת ,גלוי,שזור בחתך  35ממ"ר .ליד כל אלמנט של מערכת
בקרת תנועה יותקנו תאי מעבר לחשמל ולתקשורת .במרחק של כ 100-מטר
מגשר שילוט האלקטרוני יותקן זוג תאי המעבר נוסף ( לחשמל ולתקשורת ).
התאים יהיו עם מכסים מסוג  D400בקוטר  60ס"מ ,מיציקת פלדה.
 )21תשתיות למסחר
לאורך כביש מס'  1בתחום הפרויקט תבוצע תשתית תקשורת למטרות מסחר.
התשתית תבוצע בצמוד שוליים הימניים ,בתחום רוחב פעיל של מעקה בטיחות,
בשני צידי הכביש ,כדלקמן:
תוואי התשתית יכלול  4קנים מסוג י.ק.ע  13.5בקוטר  63מ"מ  .לאורך התוואי
יותקנו תאי בקרה במרחק של עד  500מטר  .לאורך הכביש יהיו התאים בקוטר
 125ס"מ ,בהסתעפויות וחיבורים יהיו התאים מסג  2Aדגם בזק .התאים יסופקו
עם מכסים מסוג  D400מיציקת פלדה בנויים משלושה חלקים ננעלים .כל כ1-
ק"מ לאורך התוואי יבוצעו חציות הכביש עם  3צינורות  P.V.Cקשיח או
פוליאתילן תקניים ,דרג  12.5בקוטר  110מ"מ .התוואי יחבר גם כבישים
החוצים.
תשתיות לתקשורת בקרת תנועה ומסחרית יבוצעו בחפירה משותפת .התאים
יהיו נפרדים.
)22

תאור מרכיבי העבודה – חשמל  ,תאורה ותשתיות תקשורת
להלן תיאור מרכיבי מתקן החשמל  ,התאורה ותשתיות תקשורת בתחום
הפרויקט שמוגדר ע"י גבולות ביצוע בתכניות.
מתקן החשמל והתאורה כולל את המרכיבים הבאים:
-

עמודי תאורה עגולים קונים מפלדה בגובה  15מ' על יסודות משולבים
בקירות תומכים ,תעלות ניקוז ,גשרים ועל יסודות באדמה במדרון משני
צידי הכביש.

-

עמודי תאורה עגולים קונים מפלדה בגובה  18מ' על יסודות משולבים
בקירות תומכים ,תעלות ניקוז ,גשרים בשני צידי הכביש וברמפות.

-

עמודי תאורה עגולים קונים מפלדה בגובה  12מ' בצידי כבישים משניים.
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-

עמודי תאורה גבוהים ( )H.Mבגובה  35-45מ' עם מערכת להעלאת
והורדת פנסים.

-

בדיקה ושינויים הנדרשים להתאמת מתקן התאורה הקיים במחלף שער
הגיא לדרישות תקן ישראלי לתאורת דרכים.

-

תאורה מתחת למעבר בעלי חיים.

-

השלמת מתקן תאורה קיים בהרחבת גשר שער הגיא.

-

הארקות יסוד לגשרים ,מעברים ,קירות תומכים ותעלות ניקוז מבטון.

-

פירוק מתקני תאורה הקיימים בתחום הפרויקט כולל כל הציוד והובלתם
למחסני המזמין.

-

הכנות לתאורה גשרי שילוט.

-

מרכזיות תאורה.

-

הכנת ללוחות חשמל של בקרת התנועה

-

תאורה זמנית לשלבי ביצוע באמצעות עמודי עץ .

-

צנרת ותאים לתשתית תקשורת מסחרית

-

צנרת ותאים למערכת בקרת תנועה (לחשמל ולתקשורת).

-

הזנות חשמל לתאורה ,למערכת השקיה ולכל המערכות הנלוות ,תאום
הזנות חשמל למערכות בקרת תנועה.

-

ביצוע קווי הזנת חשמל החדשים לעמודי תאורה הקיימים בתחום מחלף
שער הגיא המוזנים ממרכזיית התאורה הקיימת בתחנת דלק פז.

-

פירוק מרכזיות תאורה הקיימות בתחום הפרויקט.

-

התקנת מרכזיות תאורה החדשות במקום מרכזיות הקיימות .
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 .13מטרדים ותשתיות נוספות:
 13.1תאור כללי מטרדים:
להלן טבלת פירוט המטרדים והתשתיות הקיימות כפי שידועות למזמין ,בשלב הכנת
המכרז:
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טבלת פירוט מערכות תשתית קיימות :
מס'

תאור תשתית מיקום קיים

1

בזק

2

הוט

מיקום מתוכנן/תוואי מתוכנן

א .שני קנים '' 4בעומק כ  1.2מטר עוברים בסמוך
א .באזור תחנת הדלק הקיימת.
לכביש  1ובמקביל בצד דרומי בין חתכים ;67-113
בחציית כביש  1ממזרח לת .הדלק הקיימת -פז.
ב .קו בזק חוצה באזור חתך  111613שמסומן
ב .חצייה מתואמת מול בזק יש
בתוכניות תאום תשתיות גיליון מס' .1
לבצע בהתאם להנחיות
ג .קו תקשורת/בזק עילי קיים באזור צומת הכניסה
המפורטות ולהנחיות הבזק
לחוות שער הגיא  .קו עילי קיים על עמודי עץ
ג .הקו מתוכנן להעתקה לתוואי
שנמצא  600-608בכניסה לחוות שער הגיא .על
חדש לאורך כביש הכניסה לחוות
הקבלן לתאם עבודתו עם בזק להעתקת עמודים
שער הגיא.
והזזת הקו או הטמנתו בקרקע לטובת השלמת
עבודות הסדרה של צומת הכניסה לחוות שער
הגיא.
(לפי מידע שיש בידי המזמין)
אין

טיפול נדרש – סטטוס

משרד שטיפל מטעם
המזמין בתכנון המוקדם

העתקה/הגנה על קו קיים.
בתיאום פרטני ואשור חברת בזק
מחוז ירושלים.

רפי כהן מהנדסים ויועצים חשמל
ואוטומציה.

לא

רפי כהן מהנדסים ויועצים חשמל
ואוטומציה
רפי כהן מהנדסים ויועצים חשמל
ואוטומציה
רפי כהן מהנדסים ויועצים חשמל
ואוטומציה

3

סלקום

אין

(לפי מידע שיש בידי המזמין)

לא

4

פרטנר

5

תשתית מסחרית

אנטנה ואתר קיים.
בקרבת חתך  219באתר מקורות קיים.
ומול תחנת הדלק בצד דרום של כביש 1
תשתית קימת בכביש  1בפאתי מחלף שורש בצד
הדרומי.

אין דרישה להעתקה או טיפול.

לא

6

קווי חשמל עילים
מ''ג

שמונה קנים '' 2מתוכננים בצד צפוני של הכביש 1
ברוחב פעיל כפי שמסומן בחתכים של תאום
תשתיות ,כולל חבור לתשתית קיימת בפאתי מחלף
שורש.
א .קו חשמל מתוכנן ליד ובמקביל לכביש 1
בצד דרומי בין חתכים . 234-256
ב .קו חשמל הקיים בין חתכים  234-259ליד
כביש  1בצד דרומי מתוכנן לביטול לאחר
הפעלת קטע קו המתוכנן.

נדרש תכנון מפורט התאמה
וחיבור לקטע במחלף שורש.
ראה פרוט בפרק  12בחוברת זו.

משרד יוסי אהרוני

7

קו חשמל עילי
מתח עליון

א.בדיקת ואישור מול ח"ח של
כל חציות החשמל ביחס
למפלס כביש  1שיתוכנן ע"י
הקבלן.
ב.העתקה עמודים וקוים מ"ג
לתוואי חדש בין חתכים
 234-256ע"י ח"ח בתאום עם
הקבלן ,עלות ההעתקה ישולם
על''י המזמין לחברת חשמל לפי
הזמנה מס' . 11311602
ג .ביצוע תשתיות להזנת חשמל
חילופית למרכזיות התאורה
הקיימות .
חציה ביחס למפלס כביש 1
המתוכנן ע"י המזמין אושרה ע"י
ח"ח.
בדיקה ואישור ח"חי לחציה ביחס
למפלס כביש  1שיתוכנן ע"י
הקבלן.

חברת חשמל בתיאום עם משרד
יוסי אהרוני

א.
ב.
ג.
ד.

קו חוצה את כביש  1ב נק'  108ממשיך
בצד צפוני עד לחתך  101וממשיך צפונה.
קו עובר בסמוך ובמקביל לכביש  1בצד
דרומי בין חתכים .224-360
קו מסתעף באזור חתך  262וחוצה לצד
צפוני.
קו עובר בתחום כביש המתוכנן בין
חתכים  234-256ומיועד להעתקה.

חוצה את כביש  1באזור חתך 104

ללא שינוי.
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משרד יוסי אהרוני מול חח''י

טבלת פירוט מערכות תשתית קיימות :
מס'

תאור תשתית מיקום קיים

8

מתקני תאורת
הכביש

קיימים משני צידי הכביש הקיים מעבר למעקה
בטיחות קיים

9

קווי מים
מקומיים

10

אתרי מורשת
שונים :שיירת
משוריינים

א .קו מים קיים בסמוך ובמקביל לכביש 1
בצד צפוני בין חתכים .104-109
ב .קו מים קיים בסמוך ובמקביל לכביש 1
בצד דרומי בין חתכים .218-219
קו מים קיים בסמוך ובמקביל
ג.
לכביש  1בין חתכים .220-223
בין חתכים ( 232-235באזור הפיצול הקיים של
כביש .)1

11

קווי מקורות

א.

בחתך  103-104קיים קו מקורות מים
שפירים " φ 30החוצה את הכביש
מדרום לצפון – הטיפול בקו יבוצע
כקידום תשתיות ע"י מקורות ותה"ל.

12

מתקני מקורות

א.

אתר מקורות נמצא בסמוך לכביש בצד
דרומי בין חתכים  218-220כמסומן.
באזור חתך  253קיים מפרט לא פעיל על
קו מנדטורי מבוטל מעבר לכך לא ידוע
על מטרדי מים וביוב.

13

קווי ביוב

מיקום מתוכנן/תוואי מתוכנן

טיפול נדרש – סטטוס

משרד שטיפל מטעם
המזמין בתכנון המוקדם

בשלב סופי יש לתכנן ולבצע מתקן תאורה חדש עם
עמודים ומרכזיות התאורה החדשים.
המתקן הקיים יפורק.

מתקני תאורה קיימים ישמשו
לשלבי ביצוע ,ויפורקו במהלך
הבצוע ובהתאם לתכנון מפורט
שיוכן ע"י הקבלן.
א .על הקבלן לבצע בדיקה
פרטנית מול מקורות והרשות
המקומית ,לצורך בדיקת
הימצאות קווי מים או ביוב
בקטע הנידון כולל לטפל בהם
במידה ודרוש.

משרד יוסי אהרוני

ד .כל מערכות המים הקיימות (השקייה) מחוץ
לכביש ,לרבות מפרט השקייה קיים יטופלו
ע"י המתכנן מטעם הקבלן ,לרבות תכנון
וביצוע של מערכות השקייה חדשות
באחריות הקבלן.
ה .לא ידוע למזמין על קווי מים פרטיים בקטע זה.
ייקבע בתיאום מול המזמין והרשויות הנוגעות לדבר.
באחריות הקבלן לטפל.
א.
ב.
ג.
ד.

ב.

באזור תחנת הדלק.

א.

קו מקורות שחוצים את הכביש.
קווי מקורות לטיפול מתוכננים ע"י חב' תה"ל.
לפי הזמנה של מקורות .
באחריות הקבלן לתאם את כל הדרוש עם
מקורות ותה"ל.
בחתך  – 101מתוכנן קו עתידי אשתאול שער
הגיא  ,כחלק מתכנון קו חמישי לירושלים ,
קטע מערבי במסגרת תת"ל  .24הקו מתוכנן
מצינורות פלדה " 80ותפקידו להעביר את המים
מתחנת כפר אוריה החדשה  ,על צומת מגופים ,
על הקו הרביעי לירושלים באזור מחלף שער
הגיא ומשם ליניקת תחנת שער הגיא המתוכננת
בראש קו חמישי לירושלים.
תיאום תיכנון וביצוע פרטני של כל עבודות
הכביש,ע"י הקבלן מול חברת מקורות וחברת
תה"ל.
קיימים מתקנים של חברת מקורות שאינם
פעילים ,יש לתאם ביצוע העבודה עם מנהל
אזור (מחוז מרכז).

מערכת הביוב של התחנה מבוססת על מיכל שאיבה
קיים ע"י מיכלית -ביצוע שאיבה כל מספר ימים.
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העתקת משוריינים לרבות תיכנון
וטיפול בהעתקת התשתיות
הנלוות שלהם .בתאום ואישור
מול רט"ג.
תיאום מול חברת מקורות ע''י
הקבלן ,במידה וידרש העמקת
הקו ,העלות תשולם ע''י המזמין
לחברת מקורות.
התאום באחריות הקבלן מול
חברת מקורות.

א .תיאום תכנון כביש מול חברת
מקורות -מהנדס המחוז ומול
חברת תה"ל.
ב .קיימים מתקנים של חברת
מקורות שאינם פעילים ,יש
לתאם ביצוע העבודה עם מנהל
אזור (מחוז מרכז).
לא מפריע לכביש מתוכנן.
באחריות הקבלן לתאם את
התכנון שלו מול המזמין ומול
הבעלים של תחנת הדלק במידה
ויידרש לכך.

גרונר ד.א.ל

משרד לביא נטיף מהנדסים

משרד גרונר ד.א.ל 6 .אדריכל נוף

פרשה טכנית

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש
 13.1.1תשתיות תקשורת קיימות ומתוכננות:
א.

העתקת וטיפול בתשתיות תקשורת :
כדי לפנות את שטח האתר לעבודה ,ידאג הקבלן לתיאום וטיפול בתשתיות חדשות
של קווי תקשורת קיימים ( בזק) .לצורך העבודה תיאם צוות התכנון מטעם המזמין
את הפתרון המוסכם מול כל אחד מבעלי התשתית (מצ"ב פירוט בתוכניות תכנון
מוקדם של המזמין) .כמו כן  ,באחריות הקבלן לדאוג לתיאום מול בעלי התשתית
לקבלת פיקוח של בעלי התשתיות.
לאחר ביצוע התשתיות ,ידאג הקבלן להזמין את החברה הנ"ל  ,להשחלה וכבילה
הנדרשים.עם השלמת העבודות ,ניתן יהיה לפרק את המערכות הקיימות
שמתבטלות ולהשלים ביצוע הכביש.
העבודות כוללות הקמת מחנה ההתארגנות בשטח הפרויקט לגופים אלו ובמידת
הצורך ,וכל התשתיות הדרושות לביצוע התשתית המתוכננת ,עד לשלב ההשחלות.

ב.

להלן טבלת תאור ,ריכוז תשתיות ומערכות :

מס' תאור
תשתית
1

בזק

מיקום קיים

פתרון מוצע
א.

א.
ב.

קו בזק חוצה באזור חתך
112כפי שמסומן בתוכניות
תאום תשתיות .
קו בזק עילי (עמודי טלפון )
לאורך כביש כניסה לחוות
שער הגיא.
ב.

נדרש טיפול

העתקה/הגנה על קו
על הקבלן לבדוק את עומק
תשתית בזק העוברת בחציית קיים  .ביצוע תשתית
חדשה לקו בזק בתוואי
הכביש .אם תעלת ניקוז
מתוכננת תפגע בתשתית קיימת חדש .לבדיקה ואשור
חברת בזק ירושלים
על הקבלן לבצע שוחות בזק
חדשות בין מעקה הבטיחות
לתעלה ולחברה בצנרת לשוחה
קיימת ומצידה השני לתוואי
הקיים  .ראה תוכניות מצורפות.
העתקת הקו לתוואי חדש.

2

הוט

אין

לא

3

סלקום

אין

לא

4

פרטנר

אנטנה פרטנר קיימת מעבר לכביש בצד דרומי
בקרבת חתך  219באתר מקורות ,ובקרבת מחלף שער הגיא

ג.

תיאום ואשור מול חברת
פרטנר

תשתיות בזק :

באחריות הקבלן ,לתכנן ולבצע תשתיות אלה בהסתמך על טיוטת התכנון מטעם
המזמין הכוללת תכנון ראשוני של העתקת תשתיות ותאום ראשוני מול חברת בזק.
כמו כן יש לבצע את כל התאומים הנדרשים לפני הביצוע מול החברות לעיל.
בשטח זוהו תשתיות פעילות של החברות כדלקמן :
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קטע 1

בזק

6

אורנג'

6

יש לקבל אישור לביצוע העתקה ו/או שינוי תוואי אצל כל חברה לפני הביצוע.
מערכות תקשורת מתוכננות :
צנרת בזק חדשה תתוכנן " ,4X4מצינורות  PVCומרילין.
וצנרת פרטנר  4Xø50פוליאתילן דגם פרטנר יק"ע .11
התאים עבור בזק יהיו מדגם  A401 ,A2ו A5 -בהתאם למיקום שיקבע.
הגנה על צנרת קיימת תבוצע בהתאם להנחיות חברות התקשורת ע"י הגנת בטון לפי
פרט תקני ,או שרוול בעזרת שני חצאי צינורות פלדה בקוטר מתאים בהתאם לפרט
התקני של החברות.
ד.

הנחיות כלליות לתכנון וביצוע מערכות תשתית תקשורת שונות:
 .1המפרטים המחייבים את הקבלן בנוסף הינם מפרטי חברות התקשורת השונות.

 .2התכנון יבוצע בהתאם להנחיות חברות התקשורת  ,המפרטים והתאמות למצב
הקיים והמתוכנן.
 .3על הקבלן לקחת בחשבון שיש דרישה כללית של חברות התקשורת לביצוע דרכי
גישה לתאי התקשורת כאשר הדרכים יהיו בתוך רצועת מעצ או לחילופין
בשטחים ציבוריים כך שתהיה גישה לתאים.הדרישה לגישה לתאים הינה הן
לשלב הזמני של העבודות והן לשלב הסופי.יש לקחת בחשבון את דרישות
הבטיחות של מעצ ו/או כל גורם רשמי אחר בתכנון הגישה לתאים.
 .4על הקבלן לקחת בחשבון כי לאחר מסירת הצנרת החדשה לחברת
התקשורת ועד להשלמת השחלת הכבלים וחיבורם יש תקופת המתנה שיכולה
להמשך זמן מה ,תקופה בה חברות התקשורת מבצעות את העתקת הכבלים .
 .5על הקבלן המבצע לקבל היתר מחברות התקשורת השונות הן לביצוע הצנרת
החליפית/טיפול בצנרת קימת ,והן לביצוע מערכות הכביש השונות.
 .6כל העבודות תבוצענה לאחר קבלת היתר מחברות התקשורת תוך ליווי ופיקוח
של נציגי החברות.על הקבלן להישמע להוראות פיקוח החברות.
 .7מכסים לתאים של חברת הבזק יש לרכוש מחברת הבזק או בהתאם להנחיות
נציג בזק.
 .8ידוע ומוסכם על הקבלן הזוכה כי יתכן וכל עבודות התקשורת או חלקן תבוצענה
על ידי החברות השונות או חלק מהן .
 .9הקבלן הראשי יחויב בהעסקת קבלני משנה מאושרים לביצוע ע"י חברות
התקשורת השונות.
 .10תנאי למסירת הצנרת הינה הגשת תוכניות עדות לאחר הביצוע  ,בהתאם
לסטנדרט החברות השונות.
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לתשומת לב הקבלן ,תיאור מרכיבי התשתית והעבודות הינו תיאור כללי בלבד
ויתכן כי יהיו מרכיבים נוספים או חלקים נוספים במתקן התקשורת שאינם
מפורטים או שמפורטים באופן חלקי בלבד ,וכולם באחריותו של הקבלן ,והוא
מחויב לבצעם.
עבודות ביצוע תשתית הצנרת והתאים תבוצע באמצעות קבלן משנה הכלול ברשימת
הקבלנים של חברת התקשורת .רשימה זו מתעדכנת מעת לעת .כמו כן  ,ידאג הקבלן
להזמין פיקוח של חברת התקשורת .התשלום בעבור הפיקוח יהיה ע"י הקבלן
ישירות לחברת התקשורת.

 13.1.2מים ביוב וקוי מקורות
 .1בקטע כביש מס'  1שער הגיא  -קטע שורש ,ישנם מספר קוי מקורות שחוצים את
הכביש .קוי מקורות מתוכננים יהיו על ידי משרד תה"ל לפי הזמנה של חברת
מקורות ישירות מולם.
משרד תה"ל מכין תוכנית להעתקה והגנה על הקווים.
הביצוע יהיה ע"י מקורות במימון מעצ.
 .2מצורפות תוכניות בתיכנון מוקדם של המזמין ובהם תאור הקווים הקיימים כלול
בטבלת התשתיות המצורפת לפרק זה.
 13.1.3תשתיות חברת חשמל מתח גבוה /מתח עליון
א.

לאורך תוואי הפרויקט קימיים קווי מתח גבוה עיליים כמפורט בטבלה
בפרק זה.במסגרת קידום הזמינות לעבודות נשוא מכרז/הסכם זה שומר
המזמין על זכותו להורות על ביצוע העתקת קו או חלקו בין חתכים .234-256
העתקת הקו תבוצע בהתאם להזמנה מס'  11311602ותוכנית חח"י מס'
י-ם  .10532במסגרת העתקת קו עילי של ח"ח יבוצע שינוי מקור הזנה
למרכזיית תאורה קיימת בחתך  .249על הקבלן לבצע חפירה ,קידוח אופקי
מתחת לכביש  1והתקנת צינורות וכבל הזנה מעמוד ח"ח המתוכנן
מס'  .U/230-1זכותה של חברת החשמל לשנות מיקום מונה של המרכזייה
הקיימת ולמקמו ליד העמוד מס'  .U/230 -1על הקבלן לבצע תאום וביצוע
הזנת חשמל למרכזייה מול חברת החשמל.
ביצוע קו הזנה החילופי מעמוד ח"ח המתוכנן ,עד המרכזיה הקיימת הינו
באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
הורה כן המזמין בטרם כניסת הקבלן לביצוע העבודות ,יתייחס הקבלן
לתשתית חברת חשמל כתשתית קיימת .במקרה דנן ,ינהג הקבלן בתשתית
האמורה כתשתית של צד שלישי ועליו החובה לפעול במסגרת התכנון
לשימור התשתית או במידה ולא ניתן לשמר את התשתית לתכנן ולבצע את
ההגנה על התשתית /העתקת התשתית.
אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתאם את כל פעולות העתקת
התשתית עם כל גורמי התשתית ,לאחר מתן הודעה על זכייה במכרז .בכל
מקרה לא יחול שינוי בתמורה ו/או בלוח הזמנים בגין כל עניין הקשור
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בתשתית האמורה .עבודות העתקת תשתית חח"י אשר תבוצענה ע"י חח"י
הינן ע"ח המזמין ,על בסיס התחשבנות ישירה עם חברת חשמל .למען הסר
ספק ,על הקבלן לסלק ו/או לפרק את היסודות הקימיים של העמודים
המיועדים לפירוק /להעתקה ,בלא תמורה נוספת ו/או שינוי בלוח הזמנים של
הפרויקט .על הקבלן חלה החובה לתאם את עבודותיו עם עבודות חברת
חשמל .תאום לוח הזמנים לביצוע העבודות הן באחריותו הבלעדית של
הקבלן ועליו לעשות ככל שיידרש כדי לעמוד ביעדים הקבועים בפרויקט.
עבור הנ"ל לא תשולם כל תוספת לקבלן .מובהר ,כי משך ביצוע עבודות אלה,
לא יהווה עילה לעיכוב בלוח הזמנים של הקבלן ו/או בסיס לתביעה כלשהיא
מצד הקבלן.
עבודות הנדסה מוקדמות (כגון קירות תומכים) הנדרשות לביצוע עבודות
חשמל בהתאם לתכנון המפורט שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין בוצעו
ע"י הקבלן ועל חשבונו .הנ"ל לא יזכה את הקבלן בשינוי לוחות הזמנים של
הפרויקט ולא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.
ב .קו חברת חשמל מתח גבוה תת קרקעי מתוכנן
במסגרת הפרויקט יתכנן ויבצע הקבלן תשתיות לשם התקנת כבל חשמל
מתח גבוה תת קרקעי המיועד לשימוש חברת החשמל .במסגרת תכנון
המדינה תואם תוואי עקרוני לקו של חברת החשמל מתח גבוה תת-קרקעי
בצידו הצפוני של כביש מס'  1וכן חציית כביש מס'  . 1התוואי מתוכנן
בצמוד לתעלת ניקוז ברצועה ברוחב של  1מטר .הקבלן יבצע חפירת תעלה
וריפוד חול בהתאם לדרישות ופרטי חברת חשמל ,וכן מילוי התעלה לאחר
התקנת כבל מתח גבוה .התקנת הכבל תבוצע ע"י חברת החשמל .מילוי
התעלה יבוצע בשכבות חול מהודקות בהרטבה ,אדמה מנוקה מאבנים או/ו
שכבות מתוכננות של אדמת גן .בחציית כביש מס'  1לטובת כבלים תת
קרקעיים ,יתקין הקבלן צינורות בקוטר " 8שיסופקו ע"י חברת החשמל.
החצייה תבוצע במקום שיקבע ע"י חברת החשמל.
על הקבלן חלה חובה לתאם את תכנון וביצוע עבודות התשתית לכבלי מתח
גבוה תת קרקעיים עם מח' תכנון חברת החשמל.
כל העבודות הקשורות להכנת תשתיות לכבלי מתח גבוה של חברת החשמל
הינם באחריות הקבלן ויבוצעו על חשבון הקבלן.
כל העבודות הקשורות להכנת תשתיות עבור חברת החשמל יבוצעו בפיקוח
צמוד של נציגי חברת החשמל.
תאום לוח הזמנים לביצוע העבודות הן באחריותו הבלעדית של הקבלן ועליו
לעשות ככל שיידרש כדי לעמוד ביעדים הקבועים בפרויקט.
עבור הנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית .מובהר ,כי משך ביצוע עבודות
אלה ,לא יהווה עילה לעיכוב בלוח הזמנים של הקבלן ו/או לתביעה כלשהיא
מצד הקבלן.
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ג .קווי מתח עליון
באזור תחנת הדלק פז קיים קו מתח עליון בחציית כביש  1באחריות הקבלן
לתאם את עבודתו עם חברת החשמל בהתאם להנחיות ולנהלים הקיימים
של חח"י והמזמין.
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 13.2קו השקיה מתוכנן
לאורך כל כביש  1וברמפות יתוכנן קו מים להשקיה שיספק מים לגינון של הכביש.
הקו יונח במקביל לכביש ומעבר לתעלת הכביש בשטח המגונן.
הקו יהיה בקוטר של ".6" – 12
לקו יהיו מספר חיבורי צרכן לאורכו.
חיבור צרכן  K1 – H1יהיה במחלף שער הגיא ויספק מים עד לראש השקיה מס' .6
חיבור צרכן  K1 - H2יהיה בחוות שער הגיא .נדרש הנחת קו השקיה באורך כ100 -
מ' מחוץ לקו הכחול של הכביש .תכנון ומדידה באחריות הקבלן.
החיבור יספק מים לראשי השקייה .7 – 12
ספיקה מכסימאלית אפשרית לחיבור  40מק"ש .יש לתכנן את מערך ההשקיה
בהתאם.
חיבור צרכן  K1 – H3יהיה במחלף נווה אילן.
קו מנווה אילן עובר בדרכו בקטע  .2בקטע זה יונח הקו על ידי קבלן אחר .במידה
ויהיה הפרשי זמן בין הנחת הקו בקטע  2לקטע  ,1על הקבלן לדאוג להשקיה זמנית
למשך שנתיים עד לחיבור הקו.
הקו יחובר לראשי המערכת שיתוכננו על ידי מתכנני הנוף.
הקו יהיה קו פלדה עטוף פנימי בטון וחיצוני טריו דרג .3
הקו יתוכנן ויונח לפי כל הסטנדרטים המתאימים.
היכן שצריך הקו יחצה את הכביש המתוכנן לצידו השני בשרוול ו/או באמצעות
קידוח אופקי .הקידוח והשרוול יהיו לפי דרג מתאים לקידוח.
לחצים דרושים בראש כל מערכת  40מטר.
ספיקה דרושה בכל ראש מערכת  10מ"ק/שעה.
על הקבלן להגיש תכנון הגנה קטודית באמצעות מתכנן מורשה ולהגישו לאישור
ותאום עם מקורות.

 13.3הנחיות תכנון
 13.3.1תכנון שהוכן ע"י המזמין
א .תוכניות
התוכניות כוללות :
פתרון עקרוני לתשתיות קיימות כולל מיקום מוצע לתשתיות חלופיות
חדשות .מיקום מוצע לשוחות ולארונות שונים במידת הצורך.
ב .רשימת תוכניות מצורפות
רשימת תוכניות מערכות התשתית בתיכנון מוקדם שהוכנו מטעם המזמין ראה
בחוברת זו.
 13.3.2דרישות ממתכנן התשתית של הקבלן לצורך השלמת התכנון המוקדם והמפורט:
מבלי לגרוע מההנחיות המפורטות במגדיר משימות התכנון של מעצ ,ולצורך השלמת
תכנון מערכות התקשורת  ,על הקבלן לבצע ולהגיש לעיון והתייחסות המזמין:
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 13.3.2.1תוכניות
 תוכניות צבעוניות המגדירות את מהות ההטיה הנדרשות בהתאםלאזורים השונים בפרויקט בקנ"מ .1:2,500
 תוכניות מפורטות בקנ"מ  1:500הכוללת סימון תשתיות קיימותומתוכננות  ,סימון כל הכבלים בתוואי ,תאי מעבר ,חציות  /קידוחים
וכו' .
 חתכים לרוחב בקנ"מ  1:100עם מיקום תשתיות קיימות ומתוכננות. פרטים מפורטים.13.3.2.2

מפרטים

 על הקבלן להכין מפרט מיוחד לביצוע כולל כל מרכיבי המתקן שיסופקו על ידולרבות:
 תשתיות צנרת. חפירה. חפירה מעל מכשול (מטרדים). בטונים. תאי בקרה ומכסים. ארונות תקשורת (במידת וצריך). וכל ציוד אחר שיסופק.דרישות נוספות
13.3.2.3
 טיפול של הקבלן בפניות ותשלום לחברות התקשורת עבור תשתית מתוכננת,ימי פיקוח וכו'.
 כל המפורט לעיל יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין ,ולתיאום מול הרשויותהשונות כגון :עיריות ,חברת בזק  ,פרטנר,מקורות וכו'.
 13.3.3מפרטים ותקנים מחייבים:
בנוסף ,להלן רשימה של מסמכים נוספים המחייבים את הקבלן:
 מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק  – 08מתקני חשמל ובקרה,
בהוצאת מעצ.
 מפרט כללי למתקני חשמל – פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל
הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי.
 חוק הבזק והתקשורת.
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 .14בטיחות
הערה :פרק זה מתייחס לכל העבודות בפרויקט.
 14.1כללי
מבלי לגרוע מכלליות הוראות ההסכם ומהיקף אחריות הקבלן בפרויקט ,הקבלן
יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה ובתנועה בפרויקט
זה ,במשך כל תקופת ההסכם.
מסמכי -הבטיחות
מסמכי הבטיחות המחייבים את הקבלן  ,כוללים ,בין היתר ,את המסמכים
הבאים:

14.2



כלל החוקים ,התקנים והתקנות של מדינת-ישראל לנושא בטיחות וגהות.



כלל החוקים ,התקנים והתקנות של מדינת-ישראל לנושא בטיחות בדרכים.



חוק התכנון והבניה ותקנותיו.



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)  1970ותקנותיה.



חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.



חוקי-עזר והוראות של הרשויות המקומיות.



ת"י  5435מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע :דרישות בטיחות אש.



טיוטת תקן  - 5567הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מינהור.



נוהל הסדרי-תנועה זמניים של מעצ בע"מ בגרסתו העדכנית.



תכנית הבטיחות על כל נהליו ונספחיו שיוכן על-ידי הקבלן (לרבות נוהל בטיחות ונוהל
בטיחות בתנועה) ולאחר שיאושר על-ידי המזמין.



מפרטים כלליים ומפרטים מיוחדים.

יש לראות במסמכים הרשומים לעיל כמשלימים זה את זה לכל נושאי הבטיחות בעבודה
ובתנועה .במקרה של סתירה בין הוראות ודרישות המסמכים ,תקבע ההוראה והדרישה
המחמירה ביותר.
14.3

צוותי הבטיחות ותפקידיהם
בעלי התפקידים של הקבלן בתחום הבטיחות ,כפי שיוגדרו להלן ,צריכים להיות
מטעם הקבלן ולא מטעם קבלני המשנה.

 14.3.1צוותי הבטיחות
לצורך ההתארגנות ובמהלך הקמת הפרויקט ימנה הקבלן שני צוותים לפחות,
צוות בטיחות בעבודה וצוות בטיחות בתנועה .צוותים אלו יהיו יעודיים מטעמו,
שיועסקו בכל משך הקמת הפרויקט.
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בראש צוות הבטיחות בעבודה יעמוד הממונה על הבטיחות בעבודה ,אשר הכשרתו
והשכלתו הינם על-פי חוק תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)
.1996
הממונה על הבטיחות בעבודה יפעל כמנהל בטיחות מטעם הקבלן באופן עצמאי
מצוות הביצוע של הקבלן (או מטעמו) ויהיה כפוף ישירות רק למנהל הפרויקט
מטעם הקבלן.
באחריות הממונה על הבטיחות בעבודה להכין את תכנית הבטיחות הן של הקבלן
והן של קבלני המשנה עם התאמות לעבודות הקמת הפרויקט.
הממונה על הבטיחות בעבודה יאושר על-ידי המזמין בהתאם להשכלתו והכשרתו לתפקיד.
תפקידיו של הממונה על הבטיחות בעבודה מפורטים להלן על-פי המופיע בחוק,
אך אינם מוגבלים רק לכך.
בנוסף לממונה הבטיחות בעבודה יהיו בצוות הבטיחות לפחות בקר בטיחות נוסף
המנוסה בתחום עבודות המבנים (גשרים ומתקנים) ובתחום הסלילה .צוות הבטיחות
והיקף כ"א שבו יאושרו על-ידי המזמין.
בנוסף לצוות הבטיחות בעבודה הנ"ל ימנה הקבלן ממונה בטיחות בתנועה מטעמו,
אשר יהיה אחראי על הפעלתה של חברה מקצועית ומנוסה העוסקת בתחום
הבטיחות בתנועה ,הסדרי-תנועה ,אביזרי-בטיחות בתנועה קבועים וזמניים וכד'.
ממונה הבטיחות בתנועה והחברה אשר תועסק לצורך כך על-ידי הקבלן יאושרו
טרם הפעלתם על-ידי המזמין.
 14.3.2עיקרי התפקידים והסמכויות של ממונה הבטיחות בעבודה
מבלי לגרוע מכלליות הוראות כל דין בהקשר זה ומבלי לגרוע
.1
מכלליות נהלי הבטיחות של הקבלן כפי שיוגשו להתייחסות
המזמין ,מתפקידו של הממונה על הבטיחות ואנשי צוותו לייעץ

.2
.3
.4

.5

.6
.7

לקבלן בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות ,גהות,
הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים בפרויקט ולקדם
את התודעה ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
לאתר באתרי העבודה מפגעי בטיחות וגהות ולהודיע
עליהם למנהל.
לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים באתרי העבודה.
לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים באתרי העבודה,
בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים בציוד ובחומרים ובכל
שינוי בהם.
לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת
מידע והדרכת עובדים) ,התשמ"ד  ,1984 -ולהכנת תכנית להדרכת
עובדים.
להכין תכנית בטיחות ונהלים ועדכונם כנדרש בתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) ,התשמ"ד .1984 -
לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה והכללת דרישות
בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש ,הפעלה ,תחזוקה,
אחסון בטוח של ציוד ,של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
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לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות ,במגמה
.8
להפיק לקחים ,לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים
ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות,
לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע
והלקחים שהופקו.
לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות
מקצוע שאירעו באתרי העבודות.
לוודא סימון חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת
שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות
וגהות ,ציוד מגן אישי.
לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים בפרויקט ,החשופים
לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

.9
.10
.11
.12

לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על-ידי מעבדות מוסמכות,
כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות ,לתעד את

.13

ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את
השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים
בהעסקתם של קבלני-משנה.
לשתף פעולה עם גורמי-הבטיחות של המזמין ולמסור להם את
כל המידע הנדרש לפעילותם השוטפת.
להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או
בריאותו של עובד ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום-

.14
.15
.16

.17
.18
.19

.20
.21

העבודה.
לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי-חרום.
לדווח למפקח עבודה אזורי ,על-פי דרישתו ,על פעולותיו להעלאת רמת
הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים באתרי העבודה.
הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום באתר
העבודה שבו מועסקים עובדים ,לבדוק את סידורי
הבטיחות והגהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך
מילוי תפקידו ,כאמור בסעיף משנה א' לעיל.
באחריות ממונה הבטיחות לקיים סיור יומי בכל אתר העבודה.
הגשת דו"חות למנהל הפרויקט תעשה בהתאם לאמור בפרק 16
למבוא זה.

 14.3.3עיקרי תפקידים וסמכויות של ממונה בטיחות בתנועה
()1

הכנת נהלים והוראות לנושא הבטיחות בתנועה.לנהלים יהיו כפופים
הקבלן וקבלני המשנה .נהלים אלה יהוו חלק מתוכנית הבטיחות של
הקבלן ויועברו לעיון והתייחסות המזמין.

()2

הפעלת החברה המקצועית לנושא בטיחות בתנועה.
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()3

לוודא ,בעזרת החברה הנ"ל ,קיום יום-יומי של כל הנהלים וההוראות
שנדרשו בנושא הבטיחות בתנועה.

()4

ביצוע ביקורות שוטפות יום-יומיות על הסדרי תנועה פעילים ,מתן
התרעה על ליקויים ווידוא תיקונם לרבות הפצת דו"ח ליקויים יומי
למנהל הפרויקט והקבלן הראשי.

()5

בקרה על אופן ,רמת הביצוע ומעקב על תפקודם ושרידותם של כל מרכיבי
הסדרי תנועה ,לרבות אך לא רק בתחום התמרור ,שילוט ,מעקות
בטיחות ,סימוני כביש ומחיקתם.

()6

ממונה הבטיחות בתנועה יהיה אמון על התאמות תשלום לקבלני
הבטיחות ככל שיידרש ובידו תהיה הסמכות להורות על החלפתו של
קבלן בטיחות ככל שיידרש.

()7

ממונה הבטיחות בתנועה יוודא קיום נהלי מעצ בכל הנוגע לביצוע עבודות
בכבישים קיימים (ועבודות לילה בפרט) והעברות תנועה.

()8

ממונה הבטיחות בתנועה יוודא ויתעד ביצוע תדריכים ע"י גורמים
מוסמכים בטרם כל עבודה בכבישים קיימים או קרבתם.

()9

ממונה הבטיחות בתנועה ירכז ויוודא נוכחות של נציג הקבלן בכל עת
ביצוע הסדרי תנועה ו/או הסטות תנועה זמניות וינהל את הממשק
הנדרש מול הגורמים הנדרשים ,לרבות :מנהל הפרויקט ,מוקד מעצ,
משטרת ישראל וכיוב' .באחריות ממונה הבטיחות בתנועה להיות
נוכח בכל זמן ביצוע הסדרי תנועה זמניים ,פריסתם וקיפולם ,לרבות
בהעברות תנועה .ממונה הבטיחות רשאי למנות מטעמו בקרים לצורך
ביצוע מטלה זו ,ובלבד שבקרים אלו יהיו בוגרי קורס בטיחות

בתנועה של מעצ ,ויועסקו ע"י הקבלן ולא ע"י קבלני המשנה.
( )10להורות לקבלן ולקבלן המשנה על שיפור אמצעי הבטיחות בתנועה
ותיקון כל הליקויים בהתאם לדוחות יומיים שיוציא ממונה הבטיחות .
.14.4

נספח בטיחות
נספח הבטיחות המצורף להסכם כולל את :
 4.4.1נספח הבטיחות של מעצ בגרסתו העדכנית ,על שני פרקיו:
א .בטיחות בתנועה
ב .בטיחות בעבודה
כחלק מתוכנית הבטיחות ,לפני תחילת העבודות נדרש הקבלן להכין נספח בטיחות
לעבודות המשלב את הוראות הבטיחות של מעצ ולהגיש אותו להתייחסות
המזמין.
במקרה של אי התאמה  /סתירה בדרישות הבטיחות תחייב ההנחיה המחמירה.
נספח הבטיחות שלמזמין לא היו הערות לגביו יחייב את הקבלן בביצוע כל העבודות בפרויקט.
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תכנית הבטיחות של הקבלן
נושאים עיקריים לתכנית הבטיחות
לפני תחילת העבודות ,הקבלן נדרש להכין תכנית בטיחות בעבודה ובתנועה,
הכוללת בין היתר את הנושאים שלהלן:
עיקרי מדיניות הבטיחות של הקבלן.
מבנה ארגוני של צוותי הבטיחות בעבודה והבטיחות
בתנועה.
תיאור התחומים העיקריים בנושא בטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה.
נהלי בטיחות בעבודה ,בהתאם למפורט בפרק זה ,למגוון
נושאי הבטיחות ,כגון :ציוד הרמה ושינוע ,לבוש ,טיפול

-

-

בחומרים ,חומרי-נפץ ,עבודה בגבהים ,כלי-עבודה
חשמליים ,ציוד מכני כבד ,פיגומים ,עבודה בלילה ועוד.
נהלי בטיחות בתנועה ,כולל בנושאי בטיחות בתנועה,
כגון:ציוד ואביזרי בטיחות בתנועה ,מעקות בטיחות
ארעיים ,חסימת דרכים ,תיאומים עם משטרת-ישראל
ועוד.
טפסי מעקב ובקרה לתחומי הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה.
תכנית הדרכה לנושאי הבטיחות בעבודה ובטיחות
בתנועה.

 14.5.2תכנית הבטיחות

14.6


תוכנית הבטיחות תוגש להתייחסות המזמין .למען הסר ספק מובהר בזה כי
תוכנית הבטיחות מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לקבלת הרשאה
לתחילת ביצוע עבודות ,כמפורט בהסכם.
הסדרי תנועה
הקבלן אינו רשות תמרור מקומית ולכן כל הסדרי התנועה יאושרו כדין ברשות
תמרור מקומית מוסמכת ועפ"י דרישותיה.



הקבלן מחויב בביצוע סיור ביקורת יומי על הסדרי התנועה והפצת דו"ח ליקויים
יומי למנהל הפרויקט שיכלול לו"ז לתיקון הליקויים.



הליך אישור הסדרי התנועה הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן כאשר למזמין
קיימת הזכות להעביר הערותיו לתוכניות.



בעת ביצוע הסדרי תנועה יעמיד הקבלן מטעמו מפקח שעבר קורס מתאים במעצ וקיבל
תעודה.



התייעצות עם המשטרה בנושא הסדרי התנועה תעשה ע"י הקבלן ,תהיה באחריותו ותחול
עליו.
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 14.7מפקחים ,שוטרים ונציגי צד ג' במהלך תקופת ההתקשרות


האחריות על הזמנת שוטרים ומפקחים על הסדרי תנועה ,שלבי ביצוע ו/או כל
נושא אחר הנדרש עפ"י תכולת העבודה יהיה באחריות הקבלן ויחול עליו.



נציגות /פיקוח של גורמי צד ג' בזמן ביצוע העבודות הינה באחריותו הבלעדית של
הקבלן לרבות :התאום ,התשלום ,קבלת האישורים הנדרשים וכו'.
נציגות ופיקוח של גורמי צד ג' נדרשת במגוון רחב של פעילות לאורך תקופת הביצוע לרבות:
נציגות רשות הנחל.
נציגות גורמי התשתית בזמן בטיפול בקווים.
נציגות קק"ל בזמן עבודות העתקה וכריתה של עצים לאורך התוואי ו/או
עבודות באזורים מיוערים.
נציגות רשות הניקוז.
נציגות מועצה אזורית מטה יהודה.

 14.8מניעת מפגעי החלקה בכבישים
לכל משך החורף ובעת עבודה עם חומרי מילוי רטובים יפעיל הקבלן עמדה
לשטיפת גלגלי הרכבים שבאתר מהצטברות בוץ וקרקע בכל יציאה מאתר העבודה
לכביש.
השטיפה תתבצע באמצעות מכשיר להתזת מים בלחץ או כל אמצעי אחר אשר
יבטיח כי לא יוותרו סימנים במסלולי הכבישים הסמוכים לאתר העבודה.
בגין כל מקרה של אי-עמידה בהנחיה זו ישלם הקבלן סכומים כספיים בהתאם
לאמור בסעיף  17ללוח הניכויים המצורף לנספח הבטיחות של מעצ וכן יהיה
מחויב לבצוע ניקוי יסודי של הכביש באמצעות מטאטא מכני ו/או שטיפה בתוך 24
שעות ממועד ידיעתו על הליקוי ,הכל בהתאם להנחיות הבטיחות ולשביעות רצונו
של הממונה על הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן ומנהל הפרויקט.

בכל מקרה של גילוי שאריות קרקע ,פסולת מכל סוג ,כתמי שמן וכדומה בכבישים
הסמוכים לאתר העבודה ,יהיה הקבלן מחויב לטפל במפגע בתוך  24שעות כאמור
לעיל.
 14.9מנגנון קנסות על ליקויי בטיחות
על הקבלן יחולו קנסות על ליקויי בטיחות ,בהתאם למפורט במסמכי החוזה של
מעצ.
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15.1

פרשה טכנית

מערכת בקרת תנועה
מבוא

 15.1.1תאור הפרויקט
מערכת בקרת התנועה הארצית מורכבת מהציוד שבמרכז בקרת התנועה ומציוד
שטח המוצב לאורך רשת הכבישים בישראל .מערכת זו הינה מערכת לניטור
התנועה ,טיפול באירועי תנועה ,שיפור זרימת התנועה והפחתת העומסים.
המערכת עושה שימוש במערכות אוטומטיות והתקני שטח הפזורים לאורך
הדרכים .התקנים אלה מספקים מידע למערכת הממוחשבת אשר מנטרת נתונים
אלה ומתריעה על אירועים .את האירועים מנטרים ,מנתחים ומנהלים בקרי
התנועה על ידי שימוש בהתקנים הפזורים בשטח כגון מצלמות על מנת לאמת את
האירועים (תאונות ,עומסים וכו') .ושליחת מסרים למשתמשי הדרך ורשויות
שונות על ידי שילוט מתחלף ,שליחת מסרונים ,פקס ,רדיו וכו'.
מערכת הבקרה הארצית תותקן במהלך השנים הקרובות במספר דרכים
בינעירוניות ראשיות ,בין היתר גם על דרך  ,1בקטע שבין מחלף קיבוץ גלויות
לגינות סחרוב .קטע הדרך בין שער הגיא ועד הכניסה לירושלים חולק למספר
פרויקטים (מספר קטעי עבודה) .התשתיות עבור אמצעי בקרת התנועה והתקשורת
ייושמו במסגרת פרויקטים אלו ,כאשר פרשה טכנית זו מתייחסת לתשתיות
הנדרשות עבור מערכת בקרת תנועה לאורך דרך  , 1בקטע מס'  ,1ממחלף שער
הגיא ועד מחלף שורש.
להלן תתי המערכות וההתקנים אשר מתוכננים להיות מיושמים בעתיד ע"י גורם
אחר ואשר יהיה צורך בהקמת תמיכה תשתיתית עבורם במסגרת פרויקט זה:
 תחנות זיהוי כלי רכב
 טלוויזיה במעגל סגור (.)CCTV
 שילוט הודעות מתחלפות (.)VMS
 ארונות .)CAB( TMS
 תקשורת ).(COMM
התקנת כל הציוד המשלים כגון :התקנת החיישנים עבור זיהוי כלי רכב ,התקנת
גשרי השילוט והשלטים האלקטרונים עצמם ,התקנת עמודי המצלמות והמצלמות
עצמן ,הקמת יסודות לארונות  TMSוהארונות עצמם ,השחלת סיבים אופטיים
והקמת רשת תקשורת וכדומה תושלם בעתיד על ידי גורם אחר במסגרת פרויקט
מערכת בקרת התנועה הארצית .בעקבות הגדרת תהליך פרויקטלי שכזה מחויב
המציע לרמת איכות ת כנון וביצוע גבוהים ותיעוד מושלם על מנת לצור מצב של
כניסת הגורם העתידי בצורה חלקה ובמינימום תקלות.
הקבלן נדרש לתאם את פרמטרי התכנון עם הגורם המקצועי מטעם המזמין.
033

פרשה טכנית
כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש
כל מרכיבי המערכת יידרשו תמיכה תשתיתית כדי לאפשר את התפקוד המלא של
מערכת בקרת התנועה .לצורך הבהרה ,באחריות קבלן זה להקים את התשתיות
התת-קרקעיות בלבד עבור המערכת הארצית במקטע שלו.
פירוט תשתיות החשמל בפרויקט ,כולל תשתיות החשמל עבור מערכות בקרת
התנועה ,יפורטו בפרק החשמל אשר בפרשה הטכנית הכללית.
הגדרות ומונחים

15.2

קיצור

תיאור

VDS

תחנות זיהוי כלי רכב Vehicle Detection Stations -

CCTV

מצלמה במעגל סגור – Closed Circuit Television

VMS

שילוט אלקטרוני מתחלף – Variable Message Signs

TMS

מערכת בקרת תנועה Traffic Management System-

COMM

תקשורת Communication -

CAB

ארון – Cabinet

הקף העבודה

 15.2.1הגדרה כללית לתכולת העבודה
 15.2.1.1תכנון
על הקבלן לתכנן את כל מיקומי אמצעי הבקרה כולל התשתיות עבור מערכת
בקרת התנועה המוגדרים בפרשה הטכנית ,בהתאם להנחיות וקריטריונים
המפורטים להלן .התכנון יבוצע עד לרמה של תכנון מפורט .
לצורך תכנון זה ,הקבלן נדרש להציג למזמין מתכנן בקרת תנועה ולקבל
אישור מאגף ניהול ובקרת תנועה למומחה זה
בשלב ראשון ,הקבלן יגיש למזמין תכנון מוקדם לצורך קבלת אישור .לאחר
קבלת האישור יחל בתכנון מפורט ותאום תשתיות במקביל .התכנון המפורט
יוגש לאישור לאחר שנלקחו בחשבון כל התשתיות המתוכננות.
15.2.1.2

ביצוע

הקבלן נדרש לבצע תשתיות למערכת בקרת התנועה בהתאם לתכנון אשר יוכן
על ידו ויאושר ע"י המזמין כאמור בסעיף  2.1.1לעיל ובהתאם להוראות
והנחיות ההסכם.
מבלי להמעיט באמור במסמכי המכרז ובפרשה הטכנית ,במסגרת פרויקט זה
יבצע הקבלן ,בין היתר את העבודות הבאות:


הקמת תשתית תת קרקעית הכוללת ,בין היתר:

 צנרת בקרה עבור חיבור בין התקני בקרת התנועה לבין השוחות וארונות
הבקרה.
 צנרת תקשורת רציפה עבור העברת סיב אופטי לתקשורת לאורך קטע
הדרך הנדון ,וצנרת המתחברת לנקודות הממשק הפיזיות בין התשתיות
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של קטע זה ולתשתיות אחרות של מעצ – בנקודת החיבור במחלף שער
הגיא ובמחלף שורש.
 צנרת חשמל עבור הספקת חשמל להתקני בקרת התנועה.
 שוחות עבור כל התקני מערכת בקרה התנועה.
 שוחות עבור מערכת החשמל והתקשורת.


מערכת חשמל
 ביצוע של צנרת ושוחות בלבד (למען הסר ספק ,על הקבלן לתכנן את כל
מערכת החשמל הדרושה למערכת בקרת התנועה בהתאם להנחיות
והקריטריונים שיפורטו בהמשך).



מבנים
 יסודות וקלונסאות עבור  , VMSוהגנתם.
 יסודות וקלונסאות עבור עמודי מצלמות ,והגנתם.
הערה :עבור חיישני גלאי זיהוי הרכב – יש למקם רק שוחות (בהתאם
לקריטריוני התכנון) ,גם אם נבחר למקם חיישן על גבי עמוד יעודי .העמוד
היעודי כולל הביסוס ייבנה ע"י קבלן אחר (במסגרת פרויקט אחר).

15.3

תכנון

 15.3.1תאור התוכניות


על הקבלן לסמן את ההתקנים המתוכננים על גבי התוכניות ,כגון :התקני בקרת
התנועה ,החשמל ,המבנים וכל התקן נוסף שמתוכנן במסגרת הפרויקט על סמך
שיטת הסימון בהתאם למקרא של התוכניות והתוויות המפורט בנספח א'.

 15.3.2תכנון מוקדם
התכנון המוקדם יעשה בהתאם לקריטריונים המוצגים בהמשך .תוכניות הבסיס
יכללו תוכניות תנועה ושילוט ,תאורה וחשמל וכל תכנון אחר אשר עשוי להשפיע
על מיקום האמצעים.
הדיוק הנדרש לתכנון זה הוא 10 -/6מ' מהמיקום הסופי.
תוצרי התכנון המוקדם:
 תוכניות מיקום אמצעי בקרת תנועה ותשתיות  .הקבלן יגיש לאגף ניהול
ובקרת תנועה תוכניות לאישור בקנ"מ . 1:2500
 תוכנית כיסוי מצלמות לבקרת תנועה בקנ"מ .1:10,000
 כתב כמויות
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 15.3.3קריטריונים לתכנון
הקריטריונים לתכנון התקני הקצה של מערכת ניהול התנועה הינם קוים מנחים
לתכנון יחידות בקרת התנועה ונדרש לשלב בתוכם היבטים של תכנון תנועתי,
בטיחותי ותחבורתי על סמך הממצאים הקיימים בשטח.
להלן הקריטריונים לתכנון אמצעי הבקרה:
15.3.3.1

תחנות זיהוי כלי-רכב
טכנולוגיה
הטכנולוגיה לזיהוי כלי-רכב שתותקן בעתיד ע"י המזמין במסגרת
מכרז  /הסכם אחר הינה טכנולוגיה לא חודרנית .הדרישות הבאות
הינן דרישות כלליות ורלבנטיות לטכנולוגית אמצעי הגילוי
הדרושים לקבלן לצורך התכנון המפורט של תשתיות מערכת בקרת
התנועה.
תחנות זיהוי על הנתיבים הראשים
 תחנות למדידת מהירות ,נפח ,וצפיפות התנועה;
 מיקום התחנות יהיה באזור בו אין שינוי במספר ובתצורת
הנתיבים.
 מרחק מינימאלי בין שתי תחנות הנו כ 400-מטר ,והמרחק
המקסימאלי הנו כ 600-מטר.
 את התחנות בכניסה לדרך הראשית יש למקם כ 50-עד 100
מטר במעלה הזרם מנקודת התמזגות הנתיבים (האף הצבוע).
זאת בכדי לאפשר מדידה של נפחי התנועה במעלה הזרם.
 תחנות ביציאה מהדרך הראשית יש למקם במעלה הזרם מהאף
הפיזי (בצד של האף הצבוע).
 מיקום תחנות בנתיבים מתמשכים בין כניסה ליציאה.
תחנות זיהוי רכב על רמפות
 מיקום תחנות ברמפות יציאה ימוקמו בנתיבי הנסיעה באזור
האף הפיזי מול הדרך הראשית או היכן שהאף הצבוע מספיק
רחב למנוע מעבר רכבים מהדרך הראשית ליציאה ולהיפך.
 על התחנה לנטר את כל הנתיבים ברמפות.
 תחנות ברמפות היציאה יכללו אזור גילוי בודד בכל נתיב.
 מיקום התחנה ברמפת יציאה ע"י חלוקת המרווחים בין תחנות
ברמפה ל 2-עד  4חלקים שווים (מהתחנה הקרובה ליציאה עד
קו העצירה) .מיקום התחנה הקרובה ליציאה לא יהיה במעלה
הזרם מנקודת ההחלטה האחרונה ליציאה.
 תכנון התחנות בדרכי שירות יהיה זהה לתכנון בדרך ראשית.
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 מיקום התחנות ברמפת הכניסה יהיה  50-100מטר במעלה
הזרם מהאף הפיזי.
בחירת עמודים להתקנת החיישן
להלן סדר העדיפויות בבחירת העמוד עליו יותקן החיישן:
 .1עמוד תאורה קיים בצידי הדרך
 .2מיקום על גבי מבנים קיימים של שלטים ,עמוד מצלמה,
קיר אקוסטי ,קיר תומך וכיו"ב
 .3עמוד חדש
 .4עמוד תאורה הממוקם במפרדה
 15.3.3.2מצלמות במעגל סגור – CCTV


בדרכים ראשיות יספקו המצלמות כיסוי

תאורטי של  100אחוז.

המרחק בין המצלמות יהיה בין  1000ל 2000-מטר .אתרי המצלמות
יבחרו כך שיהיה מספר מינימאלי של הפרעות חזותיות הנגרמות ע"י
גשרים ,שלטים ,עצים ,קירות אקוסטיים וכו' (לא יותר מ 250-מ' בתוך
טווח הראיה של כל מצלמה) .בדרכים משניות המצלמות ימוקמו בכל
הצמתים הראשיים המרומזרים כך שיספקו כיסוי נקי לכל הגישות אל
ומחוץ לצומת .בנוסף ימוקמו מצלמות בדרכים משניות באזורים
מועדפים שאינם נמצאים בצמתים.


מומלץ למקם את המצלמות באותו צד של הדרך ,כדי לשמור על
עקביות.



קביעת מיקום מדויק של המצלמה וקביעת הגובה המדוייק של עמוד
המצלמה ייקבעו סופית לאחר בדיקה באמצעות הדמייה ממחושבת,
אשר תאפשר לוודא קווי ראייה מהגובה הרצוי ובמיקום המדויק לכל
מצלמה.



יש למקם את המצלמה בנקודה גבוהה במחלפים בכדי שתספק קו
ראייה לכל הרמפות ,הצמתים והדרכים הראשיות.

 15.3.3.3שילוט אלקטרוני מתחלף – VMS
 בדרך כלל מיקום השלט יהיה בין  750ל 1,250-מטר במעלה הזרם
מנקודת הסטייה ליציאה מהדרך.
 מיקום השלט יהיה לפחות  250מטר במעלה או במורד הזרם משילוט
סטטי עילי הקיים לפני המחלף.
 באזורים בהם צפוי להיות עומס מסרים גבוה ,השלט לא ימוקם בנוסף
לשלטים קבועים עיליים .לעולם לא ימוקם  VMSבאותו גשר עם שלט
קבוע.
 מיקום השלט יהיה באזורים בהם הסטייה וההשתזרות של התנועה הם
מינימליים.
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 על הקבלן למקם את השילוט בקטע אופקי וישר ,ככל שניתן.
 קווים מנחים למיקום ה VMS-ביחס לנתיבי הנסיעה והמסיעה:
 .1בכל מקרה הגשר והשלט לא יעברו את הקצה השמאלי של המסעה
ויבלטו לכוון המסלול הנגדי.
 .2יש למקם את שלט ה VMS-כך שמרכז ה VMS-יהיה מעל מרכז
נתיבי הנסיעה ,במידה ודבר זה אינו מתאפשר יש למקם את השלט
על סמך הנחיות  3ו 4-להלן.
 .3במידה ומסלול הנסיעה כולל  2נתיבי נסיעה ,על השלט להיות מעל
לפחות  1 1/3מנתיבי נסיעה.
 .4במידה ומסלול הנסיעה כולל  3או  4נתיבים ,על השלט להיות מעל 2
נתיבי הנסיעה החיצוניים לפחות.
 .5על הקבלן לאפשר גמישות הזזת השלט על גבי הקונזולה בהתאם
לשינוי במספר הנתיבים אשר יתכן ויהיה במהלך השנים.
 15.3.3.4מיקום ארונות עבור מערכת בקרת תנועה
 הקריטריונים למיקום ארונות הבקרה תלויים באמצעי הבקרה ומגבלות
הטכנולוגיה .למען הסר ספק ,הקריטריונים שמוצגים בהמשך הינם
דרישות פונקציונאליות למיקום הארונות שעל הקבלן לתכנן לפיהם את
התשתיות של מערכת בקרת התנועה .הקבלן אחראי למקם את השוחה
שתתחבר בעתיד לארון הבקרה (שיסופק בעתיד ע"י המזמין במסגרת
מכרז  /הסכם אחר -הקבלן לא אחראי לאספקה והתקנה של הארונות
עצמם).
 ארון בקרה ימוקם לפי הקריטריונים הבאים:
 במרחק שלא עולה על  10מ' מעמוד מצלמה
 60-100 מטר במעלה הזרם ממבנה של שלט מתחלף
 עבור גלאים לזיהוי רכב – הארון ימוקם על גבי המבנה עצמו (יתכן
עמוד תאורה ,עמוד שילוט סטטי ,עמוד חדש לייעוד זה וכו').


ארון הבקרה ימוקם בתוך זכות הדרך (שטח הפרויקט) מאחורי מעקה
בטיחות ומעבר למרחק הדינמי של המעקה.
הערה כללית למיקום יסודות לעמודים (שלט ,מצלמה ,גלאי):
בשום אופן ,לא ימוקם עמוד מכל סוג במיפרדה.

15.3.4

תכנון מפורט
תכנון מפורט של מיקום יחידות בקרת התנועה יבוצע על ידי קבלן/המציע ויכלול
מיקום מדויק של יחידות הבקרה והקישוריות בין היחידות הנ"ל .על התכנון
להתבסס על הקווים המנחים והקריטריונים המפורטים במסמך הפרשה זה ושאר
מסמכי המכרז.
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במידה ובשלב התכנון המפורט נמצא ע"י המציע כי בכדי להגיע לכיסוי מלא נדרש
להוסיף/לגרוע מצלמות מהתכנון הראשוני ,על המציע לעשות כך ובלבד שהציג את
הנושא אל מול המזמין וקיבל את אישורו.
על המציע לתאם בתכנון המפורט את מיקום כל אמצעי הבקרה עם שאר
האלמנטים הקיימים בתוואי הפרויקט והמתוכננים בכל הפרויקט (לדוגמה:
קירות ,עמודי תאורה ,שילוט סטטי וכו') .כמו כן על המציע לבדוק במהלך התכנון
המפורט את כל התשתיות התת קרקעיות ולוודא כי הן מאפשרות התקנת
תשתיות על פי התכנון.
תוצרי התכנון המפורט יכללו את התוכניות הבאות:


מיקום התקני בקרת תנועה – מיקום אמצעי הבקרה בהתאם
לאישור שניתן בשלב התכנון המוקדם .התוכניות תכלולנה
חיבוריות בין התקני בקרת התנועה לבין ארונות הבקרה (איזה
התקן מחובר לאיזה ארון) .תוכניות המיקום יהיו מבוססת על
מפת בסיס מעודכנת הכוללת את כל הגורמים העשויים להשפיע
על תכנון מערכת בקרת התנועה כגון :תשתיות חשמל קיימות
ומתוכננות ,תשתיות תת קרקעיות מתוכננות וקיימות ,שילוט
סטטי ,מעקות בטיחות ,תחום הדרך וכו' .קנ"מ התוכניות יהיה
 1:500לפחות או שילוב של מספר סוגי תוכניות כפי שיקבע על ידי
המזמין.



חתך רוחבי ותנוחה של מיקום עמודי השלטים ,המבנים
והשלטים האלקטרונים לאורך ולרוחב המסלול ,תוכנית העמדת
השלט לרוחב נתיבי הנסיעה .על התוכנית לכלול אלמנטים
העלולים להשפיע על תפקוד השלט כגון עמודי תאורה ,שילוט
סטטי ,גשרים ,תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות ומתוכננות
וכו' .קנ"מ יהיה  1:250לפחות.



חתך רוחבי ותנוחה של מיקום עמודי המצלמה ,תוכנית העמדת
המצלמה הכוללת תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות
ומתוכננות .על התוכנית לכלול אלמנטים העלולים להשפיע על
תפקוד המצלמה ,כגון :עמודי תאורה ,שילוט סטטי ,גשרים וכו'.
קנ"מ יהיה  1:250לפחות.



תוכניות כיסוי מצלמות  -התוכנית תתבסס על סקר מנוף
שיתבצע על ידי הקבלן או באמצעי אחר שיהיה מקובל על
המזמין .על התוכניות להציג את טווח הכיסוי של כל מצלמה
בכביש הראשי ,רמפות ,כבישים משניים ,צמתים ,רמזורים וכל
הקשור לניהול ובקרת תנועה .הקנ"מ יהיה לפחות  1:5,000או כל
קנ"מ אחר שיקבע המזמין.



תוכניות פרטים סטנדרטים בקנה מידה שיקבע על ידי המזמין.

039

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש
15.3.5

פרשה טכנית

העתקת אמצעי בקרת תנועה קיימים
בקטע דרך זה ייתכנו אמצעי בקרה קיימים ,כגון עמודי מצלמות (ומצלמות)
וקונזולות שילוט מתחלף .נדרש לסמן אמצעים אלו על גבי התוכניות כהתקן
להעתקה.
הקבלן נדרש לתאם את כל שלבי העבודה של העתקת האמצעי מול אגף ניהול
ובקרת תנועה  .חודשיים לפני מועד משוער של ההעתקה הקבלן נדרש לתאם
ולהפגש עם האגף בכל הנוגע לארגון שלבי העתקת האמצעי.
למען הסר ספק ,הקבלן יהיה אחראי להעתקה מלאה של האמצעי (כולל המבנה)
ועל חשבונו.

15.4

תשתיות

15.4.1

תשתיות תת קרקעיות
 15.4.1.1כללי
צנרת הבקרה מיועדות לשימוש עבור אלמנטים שונים כגון ,שילוט
אלקטרוני מתחלף ,מצלמות ,תחנות זיהוי כלי-רכב ,וארונות בקרה
למערכת.
תוכניות התשתיות התת-קרקעיות יכללו התייחסות של יועץ הקרקע.
התכנון יאושר גם ע"י יועץ הקרקע.
על הקבלן להמשיך את כל התשתיות עד גבולות הפרויקט ולבצע שוחות
במיקומים אלו ,כולל ברמפות .הקבלן יסיים תשתית עם גוב  2Aובתאום
עם התשתיות הקיימות של מעצ.
אם הפרויקט כולל צומת מרומזר ,המציע נדרש להכין תשתית בכל אחת
מארבעת הפינות של כל צומת בפרויקט כך שתהיה רציפות בצנרת מכל
אחת מפינות הצומת אל תשתית הכביש הראשי .כמו כן נדרש המציע
להמשיך תשתית זו בכבישים החוצים עד לגבולות הביצוע של הפרויקט
כמתואר באיור שלהלן :
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איור מס'  : 1תכנון תשתית בצומת ועד גבול ביצוע

 15.4.1.2צנרת עבור תקשורת ומערכת הבקרה
 מספר הצינורות המינימאלי לאורך הכביש יהיה:
 1 קנה עם קוטר חיצוני של  75מ"מ למערכת הבקרה;
 2 קנים עם קוטר חיצוני של  50מ"מ לסיבים אופטיים;
 הצנרת תהיה מסוג י.ק.ע  13.5לקטרים של עד  75מ"מ.
 הצנרת תהיה מסוג המאושר ע"י חברת חשמל ובזק.
 הצנרת תכלול חוטי משיכה (חוט בקוטר  8מ"מ) ,אטמים (מכסים רב
שימושיים ,לא עשויים מקצף) ,מסתמים ,פקקים ,זוויות ,פניות,
כיפופים וכל האביזרים הנדרשים לביצוע התשתית.
 צנרת י.ק.ע תבוצע כך שתאפשר העברת כבלים גם בנשיפה.
 חציות כביש או מסילת רכבת יבצעו ע"י קידוח אופקי גמיש בלבד
ותכלול לפחות:
 צינור אחד בקוטר  75מ"מ למערכת התקשורת
 צינור אחד בקוטר  110מ"מ למערכת הבקרה
 בצומת מרומזר ,בהתאם לאיור מס'  ,1נדרש  1קנה בקוטר חיצוני של
 75מ"מ.
 לקטרים של  110מ"מ בקטעים ישרים תהיה צנרת מסוג .PVC
בקטעים לא ישרים תהיה צנרת שרשורית  100מ"מ בעלת דופן כפולה
חלקה מבפנים "קוברה".
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 תכנון וביצוע התחברות לתשתיות קיימות (תקשורת וחשמל) בגבולות
הפרויקט/מקטע.
 15.4.1.3תאי בקרה (שוחות)
 לאורך התוואי ימוקמו תאי בקרה במקומות בהם הסיב משנה
כיוון/מנח .מידות התאים יהיו בהתאם למתבקש על פי רדיוס כיפוף
הכבל  /סיב כולל קליטת עודף של  10מטר כבל.
 תאי בקרה (שוחות) למערכת הבקרה יותקנו בסמוך לכל התקן.
 גובי הבקרה והחשמל ימוקמו בצמוד למיקום המוצע של ארון הבקרה
עם חיבורים.
 על הקבלן לתכנן תאים נפרדים עבור מערכת החשמל ועבור מערכת
הבקרה.
 לכל תאי הבקרה המשמשים את מערכת הבקרה תבוצע הארקת יסוד
ממנה יצא קוץ עם ברזל מגולבן שיחובר לפס הארקה ,הארקה זו
תשמש את מערכת התקשורת והבקרה.
 בצומת מרומזר ,גודל השוחה יהיה בקוטר חיצוני של  60ס"מ ,בהתאם
לאיור מס' .1
 עבור שוחות בעומק העולה על  80ס"מ נדרש סולם בשוחה עצמה.
 15.4.1.4מכסים לשוחות
 מכסים עבור שוחות המותקנות בתחומי האספלט ובשוליים יהיו על פי
עומס מותר של .D400
 מכסים עבור שוחות המותקנות מחוץ לשולי הדרך יהיו על פי עומס
מותר של .B250
 כל השוחות המותקנות בתחום האספלט ויתאימו לדרישות העומס
בכביש.
 מכסי השוחות יהיו אטומים לכניסת מים.
 מכסים עם יכולת נעילה.

 15.4.1.5סימון תשתיות
כל צינור יסומן בפס צבע ספציפי לאורך כל תוואי הפרויקט .צבע הצנרת
יתואם מול אגף ניהול ובקרת תנועה לצורך שמירה על אחידות בצנרת הבקרה
והחשמל בכל פרויקטי החברה הלאומית לדרכים.
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פרשה טכנית

מערכת החשמל
 15.4.2.1כללי
להלן דרישות איכות מינימליות למתקן החשמל.
 דרישות האיכות שיוצגו במסמך זה קובעות סף איכות של המתקן
הנדרש מעבר לנדרש במפרט הכללי .עבור ציודים או מתקנים שאין
תאור מפורט לגביהם במסמך זה ,הדרישות יהיו כמוגדר במפרט
הכללי.
 על הקבלן לבצע את התשתיות תת קרקעיות בלבד עבור תכנון של
מערכות חשמל ותשתיות תקשורת ובקרה התומכות בכל מרכיבי
מערכת בקרת התנועה
 תכנון מוקדם ,מפורט ותאום מערכות יהיה בהתאם לדרישות
המרחקים בין מערכות כמוגדר בחוק החשמל ,ותקנות משרד
התקשורת.
 15.4.2.2דרישות עבור מערכת החשמל שמזינה את ציוד בקרת התנועה
הנתונים הבאים מפרטים את צריכת החשמל המשוערת עבור ציוד בקרת
תנועה .נתון זה מסופק אך ורק לידיעה לצרכי תכנון מערכת בקרת החשמל
הכללית :
VDS 
 אספקת מתחVAC 220 :
 צריכת חשמל 40 :וואט
 שילוט מתחלף
 אספקת מתחVAC 220 :
 צריכת חשמל 5500 :וואט
 מצלמות
 אספקת מתחVAC 220 :
 צריכת חשמל 40 :וואט
 ארונות בקרה ותקשורת
 אספקת מתחVAC 220 :
 צריכת חשמל 600 :וואט
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להלן טבלת ריכוז שוחות התקשורת והחשמל:

פרשה טכנית

טבלה מס'  - 1טבלת ריכוז שוחות התקשורת והחשמל

השם בתוכנית

סוג האלמנט
טכנולוגית זיהוי
כלי רכב (חיישנים)
שלט הודעות
מתחלף ( Variable
)Message Sign
שלט הודעות
מתחלף ( Variable
)Message Sign

סוג השוחה/גוב
תקשורת  /מתח
נמוך
תקשורת  /מתח
נמוך

VDS
VMS

חשמל
VMS

מצלמה ) ) CCTV

CCTV

מצלמה ) ) CCTV

CCTV

צומת מרומזר

רמזור

תקשורת  /מתח
נמוך
חשמל

גודל השוחה/גוב
(ס"מ)

מיקום
השוחה/גוב

2A

ליד המבנה עליו
מותקן החיישן

2A

ליד בסיס עמוד
השלט

יקבע ע"י מתכנן
התשתית

ליד בסיס עמוד
השלט

2A

ליד בסיס עמוד
המצלמה

יקבע ע"י מתכנן
התשתית

ליד בסיס עמוד
המצלמה

בקרה

15.4.3

60

ראה איור 1

מבנים
 15.4.3.1כללי
להלן מתוארות הדרישות הפונקציונאליות עבור המבנים של אמצעי הבקרה
בלבד .הקבלן נדרש לתכנן בהתאם לדרישות המופיעות במסמך זה ,ובנוסף
בהתאם לכל שאר הדרישות הכלליות כגון אדריכלות נוף ,ביסוס ,מבנים,
תאום תשתיות וכיו"ב המופיעות במסמכי המכרז האחרים.
15.4.3.2

מידות כלליות מחייבות

 מבלי להמעיט מהאמור בפרשה הטכנית ,המידות הכלליות
המינימאליות המחייבות מבחינת מערכת בקרת התנועה (למען הסר
ספק יובהר כי הדרישה המחמירה היא הקובעת) הן כדלקמן:
 מבנה מעל כביש – גובה  5.5מ' נטו בין מפלס האספלט עד לפן
התחתון ביותר של השלט .דהיינו מינימום גבריט נטו של  5.5מ'
בכל שטח הגשר מעל הכבישים והשוליים המתוכננים .הגבריט של
כל מבנה יאושר בנפרד בהתאם לדרישת הרשויות השונות.
 מרחקים אופקיים מינימאליים לנציבי המבנה מכבישים יהיה
עפ"י דרישות משרד התחבורה ו/או המזמין.


מודגש בזאת שהגבריטים האנכיים והאופקיים הנדרשים ייבחנו עבור
כל אחד מהמבנים באופן פרטני וזאת בתאום עם המזמין ,וייתכנו
שינויים במידות הנ"ל עפ"י דרישת הרשות הרלוונטית.
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15.4.3.3

פרשה טכנית

עומסים ייעודיים

VMS 
 משקל –  2טון
 גודל שלט –  11.2/2.5מטרים
 אורך – משתנה בהתאם לחתך.
 תורן למצלמה כולל מתקן הורדה
 תורן פלדה בשלושה אורכים/גבהים ( 15,18,20מטרים).
 התזוזה האופקית בראש התורן כ 125 -מ"מ כאשר מהירות הרוח
 145קמ"ש.
 משקל המצלמה לא כולל המנגנון  15ק"ג.
 משקל מנגנון המצלמה כ 20-ק"ג
 אורך זרוע מתקן ההורדה הינו כ 100-ס"מ .
15.4.3.4

יסודות ובסיסים
 לכל היסודות תבוצע הארקת יסוד בהתאם לחוק ותקנות החשמל
(הארקת יסוד) .הי ציאה מהיסוד תתבצע בעזרת פס ברזל מגולוון
שיותקן בתוך קופסא אטומה בדרגה  ip65שאליה יחובר כל הציוד
המתכתי.
 התקנת כל היסודות (לעמודי שלטים ומצלמות ומבנים אחרים
נדרשים) צריכה להיעשות על פי הנחיות מעצ בנוגע להצבת
אלמנטים בכביש (לדוגמא ,מרחק מינימאלי מותר ממעקה
הבטיחות) ,ועל פי שאר הדרישות הטכניות הכלולות בשאר מסמכי
המכרז.
 התקנת כל היסודות צריכה להיעשות על פי הנחיות חברת החשמל
לישראל בנוגע להצבת אלמנטים בקרבת כבלי מתח עליון (לדוגמא,
מרחק מינימאלי מותר מקו מתח עליון)
 ביסוס המבנים (כגון:הגשרים/קונזולות ועמודי המצלמה) יהיה
בעיקרון מכלונסאות ויסתיים בהצבת הכלונס ללא התקנת ראש
כלונס.
 תכנון הביסוס לכל מבנה ומבנה יבוצע על סמך הנחיות הביסוס
אשר יינתנו ע"י יועץ הביסוס .סוג הביסוס המדויק ,מידותיו
הגיאומטריות והחומרים הכלולים בכל אלמנט מתוכנן בפרויקט,
יקבעו עפ"י בדיקות קרקע ותכנון ביסוס מפורט של המציע,
שיאושרו מראש ע"י מתכנני המזמין והוא באחריותו המלאה
והבלעדית של המציע.
 על המציע לתכנן פתרון להגנה מקסימאלית על קלונסאות אלו על
מנת שניתן יהיה להגן עליהם ולשמור אותם במצב תקין ומוכן
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לשימוש עבור קבלן אחר שיתקין את המבנים (גשרי השילוט,
עמודי המצלמות והציוד האלקטרוני עצמו) .הפתרון צריך
להתחשב בהגנה מפני תנאי מזג אויר ,מזיקים למיניהם ,ונדליזם,
חלודה ,קורוזיה וכדומה .על המציע לאשר את התכנון אצל
המזמין.
 בשלב זה לא יוקמו בסיסים עבור ארונות התקשורת והבקרה.
במיקומים אלה על המציע לסיים את התשתית בשלוש שוחות
לידי המקום בו אמור להיות מותקן הארון :


שוחת תקשורת.



שוחת חשמל.



שוחת הארקה.

הבסיסים לארונות הבקרה יבוצעו בשלב עתידי ע"י קבלן אחר עם
תחילת עבודה של הקמת המערכת הארצית .
 המציע יביא בחשבון את מיקום היסודות ,התעלות השוחות
והקידוחים האופקיים המתוכננים ,והמגבלות הקיימות באתר
במיקומים אלו לצורך הערכת אפשריות הביצוע והציוד הנדרש.
 15.4.4תפעול ותחזוקה
 המציע צריך לקחת בחשבון כי כל אלמנטי בקרת התנועה הינם
אלמנטים הדורשים תחזוקה .על מנת שניתן יהיה לבצע עבודות
תחזוקה יש לתכנן מפרצי שירות עבור עצירת רכב צוות התחזוקה
(כדוגמת מפרצי השרות בדרך .) 431
 בשל תנאי השטח ייתכן כי יתגלו קשיים בתכנון מפרצי שירות אך
המציע חייב לעשות כל מאמץ נדרש לתכנן מפרצים אלה במקומות
שניתן .במקומות שלא ניתן לתכנן מפרצים ,המציע נדרש להציג
פתרון חלופי המקובל על מעצ (כדוגמת מפרץ שירות מרוחק עם
דרך גישה להתקן).
 עבור כל אלמנט הדורש טיפול ותחזוקה נדרש המציע לתכנן
משטח גישה לצורך עבודה נוחה של צוות התחזוקה .משטח זה
יהיה מבטון וישמש מקום עליו יכול לעמוד צוות התחזוקה.
הקבלן לא נדרש לבצע משטחים אלו.
 על מנת ליצור סדר בתכנון ואף בשלב תפעול ותחזוקת הכביש
נדרש המציע למספר את כל גובי האדם ( )A2מבפנים כך שיהיה
תואם לתוכניות העדות.
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15.5

בדיקות קבלה ומסירה

15.5.1

כללי


פרשה טכנית

מבלי להמעיט מהאמור במבוא להנדסה ובהסכם ,בדיקות הקבלה והמסירה
יהיו בהתאם לנהלים הקבועים בחברה הלאומית לדרכים ,כולל נוהל תיאום
הביצוע עם בקרת תנועה (.)ITS



במהלך קבלת המערכות ישתתף נציג מקצועי מאגף בקרת תנועה .נציג זה
יוכל להשתתף גם במהלך הבדיקות.



האישור הסופי למערכות בקרת התנועה והתשתיות הרלבנטיות לאחר
אישור מנה"פ ,יינתן ע"י הגורם המקצועי באגף ניהול ובקרת תנועה.



בנוסף לכתוב בנהלי החברה הלאומית לדרכים ,תוכנית הבדיקות תכלול,
לפחות:
 רשימת תקנים שהתוצרים עומדים בהם
 בדיקות להוכחת פונקציונאליות של התוצרים (כגון" :צנרת תיבדק
באמצעות מנדריל")
 בדיקות בלתי תלויות לביצוע באתר (כגון :בדיקות קבלה ע"י
חשמלאי בלתי תלוי)

 15.5.2תיעוד


בנוסף לדרישות בנהלי מעצ ,הקבלן נדרש לספק למזמין לפחות  3סטים של
תוכניות ו CD 3-הכוללים בין היתר:
 תוכניות עדות
 תוצאות בדיקות איכות
 תצלומי אתר
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פרשה טכנית

נספח א '
מ קרא של התוכניות והתוויות
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התקני הקצה מאופיינים ע"י תווית המציגה את מאפייני ההתקן .להלן תאור מאפייני
התווית:
AAA m

XXXY -### D-KKK.KK
שדה 1

מספר ארון

BBB m



נ .צ

שדה  – 1סוג ההתקן
 – CAB oארון בקרה.
 – VDS oתחנת גלאים.
 – CCTV oמצלמה במעגל סגור.
 – VMS oשילוט אלקטרוני מתחלף



 – XXXמאפיין את סוג ההתקן בדומה לשדה .1



 – Yמאפיין את מיקום ההתקן:
 – M oדרך ראשית.
 – S oדרך שירות.
 – X oיציאה מדרך ראשית.
 – E oכניסה לדרך ראשית.



 - ###מספר הדרך



 – Dכיוון המסלול עליו מותקן ההתקן:
 – S oמסלול דרומי
 – N oמסלול צפוני
 – W oמסלול מערבי
 – E oמסלול מזרחי



 – KKK.KKמיקום הגלאי עפ"י מס' חתך.



נ.צ – נקודת הציון בה ממוקם ההתקן.



מספר ארון – מספר הארון אליו מחובר ההתקן.



 - AAA mהמרחק במטרים מתחנת ה  VDSהבאה.



 – BBB mהמרחק במטרים מתחנת ה  VDSהקודמת.
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פרשה טכנית

לדוגמא התווית הבאה מציינת התקן מסוג תחנת גלאים ( )VDSהממוקם על
הדרך הראשית ( )Mבדרך  (022) 22במסלול הדרומי ( )Sבחתך  .138התקן זה
מחובר לארון מספר .CABM-022N-149.00
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פרשה טכנית

נספח ב '
דוגמאות לקריטריונים למיקום
אמצעי בקרת תנועה
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פרשה טכנית

 .16ארכיאולוגיה:
16.1

מבוא – פרק ארכיאולוגיה:
פרויקט מס'  ,1קטע שער הגיא – צומת שורש עובר בתחום אתרי עתיקות
מוכרזים:
 .1ח' זנקלה (דרום ) .634200-634300 207300-207700 -
 .2ח' אל זעתר .634300-634900 205500-206500 -
 .3שמורת השירות .634400-634800 204800-205400 -
 .4חוות שער הגיא .634100-634800 204200-204800 -
 .5ח' חרסיס (דרום) .635800-635900 202300-202900 -
 .6ח' חרסיס .635900-636200 202300-202500 -
במסגרת הטיפול באתרי העתיקות ביצעה רשות העתיקות סקר ארכיאולוגי לאורך
תוואי הדרך .במסגרת הסקר מופו חמישה אתרי עתיקות ,שלשה אתרים ידועים
ושניים נמצאו בסקר .שנים נוספים נמצאו בשלבים מאוחרים יותר.
רשות העתיקות לא ביצעה חיתוכי בדיקה מכיוון שבחלק מהאתרים אין צורך
בחיתוכי בדיקה ובחלק אחר אין גישה לאתרים עם כלי מכני.
כמו כן ,רשות העתיקות לא ביצעה חפירות בדיקה מכיוון שבחלק מהאתרים אין
צורך ובחלק אחר אין גישה לאתרים לצורך ביצוע החפירות.
במידה ויהיה צורך בביצוע חפירות הצלה הן יבוצעו לאחר קבלת תוצאות חפירות
הבדיקה ,ע"י רשות העתיקות או גופים מאושרים ע"י הרשות במימון המזמין.
רשימת אתרים ארכיאולוגים
סקר
ארכיאולוגי

חיתוכי
בדיקה
בוצעו

חפירת
בדיקה
לא בוצע
אין
התחייבות

חפירת
הצלה
לא צריך –
"כיסוי
לדורות"

שם האתר
אתר ברזלי
(מתק'
 1המלוכה)

מיקום האתר
(חתכים)
אזור ריכוז
תוצרי חציבה
(התארגנות ?)

בוצע

לא בוצע ,אין
גישה לכלי
מכני

לא בוצע
אין
התחייבות

עפ"י
חפירת
הבדיקה

 2אתר ישוב

מזרחית לתחנת
דלק "פז".

בוצע

חאן שער
 3הגיא

בוצע

קבר שייח
 4עלי

בוצע

מערת
מגורים
 5ממז' לדרך
מערה –
מפחמה
 6אתר מס' 23
מערת
מגורים
 7אתר מס' 24

שוחרר בתנאי
שתכנון לא
"יגע" בחאן
שוחרר בתנאי
שתכנון לא
"יגע" בקבר

בוצע

לא בוצע ,אין
גישה לכלי
מכני

לא בוצע,
אין גישה
לכלי מכני

בוצע
ושוחרר
בשנת
2004
עפ"י
חפירת
הבדיקה

בוצע

לא בוצע ,אין
גישה לכלי
מכני

לא בוצע,
אין גישה
לכלי מכני

עפ"י
חפירת
הבדיקה

054

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

פרשה טכנית



בוצע סקר בתוואי.



יש להשלים ביצוע חתכי בדיקה במידת הצורך .הקבלן יתאם את ביצוע חיתוכי
הבדיקה עם רשות העתיקות ברגע שתתאפשר כניסה לתא שטח הבדיקה .הקבלן
ייתן כל סיוע נדרש לרשות העתיקות.

 חפירות בדיקה והצלה יבוצעו על פי כל דין .הקבלן יתאם את ביצוע החפירות עם
רשות העתיקות ברגע שתתאפשר כניסה לתא שטח החפירות .הקבלן ייתן כל סיוע
נדרש לרשות העתיקות.
16.2

תכנון מפורט
הקבלן ישלים את התכנון המפורט תוך התחשבות באתרים שרשות העתיקות
דרשה לא לבצע כל חפירה בסמוך להם (חאן שער הגיא וקבר שייח עלי).
הקבלן יאשר את התכנון שיבוצע על ידו ברשות העתיקות ויבצע את כל העבודות
תחת פיקוח צמוד של רשות העתיקות למשך כל תקופת החפירות לצורך פיתוח בעת
הביצוע בקטעים המוכרזים ועל פי הנחיותיהם.
שינויי תכנון וביצוע שיבוצעו ע"י הקבלן בקטע זה הינם על חשבונו של הקבלן
לרבות עלויות חפירות ארכיאולוגיות נוספות במידה וידרשו ,כתוצאה מביצוע
שינויי תכנון אלו.
 16.2.1מסמכים מצורפים
 דו"ח סקר ארכיאולוגי שביצעה רשות העתיקות. נספחים לנושא הארכיאולוגיה שבו מצורפים סיכומי דיונים וישיבות,מכתבים ומסמכים נוספים המפרטים את התאום האחרון שנעשה בנושא מול
רשות העתיקות.
 המסמכים מצורפים למסמכי ההסכם והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 16.2.2פיקוח בזמן ביצוע
למען הסר ספק ,ביצוע פיקוח צמוד ע"י רשות העתיקות באזורים המוכרזים בזמן
העבודות לביצוע הדרך ,ובכל אזור אחר שיידרש ,ייעשה באחריות מלאה של
הקבלן ועל חשבונו.
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מקרא תוויות שם התוכנית
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מס"ד

מס' תוכנית

1
2
3
4

GDL-TR-001-00000001-DD-0301
GDL-TR-001-00000001-DD-0302
GDL-TR-001-00000001-DD-0303
GDL-TR-001-00000001-DD-0304

5

GDL-TR-001-00000001-DD-4001

6
7
8
9

GDL-TR-001-00000001-DD-4002
GDL-TR-001-00000001-DD-5001
GDL-TR-001-00000001-DD-5002
GDL-TR-001-00000001-DD-5003

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GDL-TR-001-00000001-DD-5004
GDL-TR-001-00000001-DD-1310
GDL-TR-001-00000001-DD-1210
GDL-TR-001-00000001-DD-300-S02
GDL-TR-001-00000001-DD-300-S03
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1011
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1012
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1013
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1014
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1015
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1016
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1017

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

שלב ביצוע  -1תנוחה
שלב ביצוע  -2תנוחה
שלב ביצוע  -3תנוחה
שלב ביצוע  -4תנוחה
שלבי ביצוע  1-4חתכים משולבים עקרוניים עם שלב סופי מס'
1
שלבי ביצוע  1-4חתכים משולבים עקרוניים עם שלב סופי מס'
2
חתכים טיפוסיים 200,335,255
חתך טיפוסי בנק'  88בגשר שער הגיא
חתך טיפוסי חתך  224חוות שער הגיא
חתכים טיפוסיים לשלבי ביצוע במעבר חקלאי במחלף שער
הגיא
תנוחה לשלבי ביצוע בצומת כניסה לחוות שער הגיא
תנוחות לשלבי ביצוע חיבור רמפה  R4לכביש 1
שלב ביצוע  2חתך לאורך
שלב ביצוע  3חתך לאורך
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 2
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 3
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 4
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 5
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 6
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 7

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:2500
1:2500
1:2500
1:2500

1
1
1
1

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

למכרז

1:200

1

31/01/2012

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:200
1:200
1:200
1:200

1
1
1
1

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:200
1:500
1:1000
1:500/5000
1:500/5000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

1
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
05/07/2011
31/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
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מס"ד
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

מס' תוכנית
GDL-TR-001-00000001-DD-1021
GDL-TR-001-00000001-DD-1022
GDL-TR-001-00000001-DD-1023
GDL-TR-001-00000001-DD-1024
GDL-TR-001-00000001-DD-1025
GDL-TR-001-00000001-DD-1026
GDL-TR-001-00000001-DD-1027
GDL-TR-001-00000001-DD-401
GDL-TR-001-00000001-DD-402
GDL-TR-001-00000001-DD-403
GDL-TR-001-00000001-DD-404
GDL-TR-001-00000001-DD-405
GDL-TR-001-00000001-DD-406
GDL-TR-001-00000001-DD-407
GDL-TR-001-00000001-DD-408
GDL-TR-001-00000001-DD-409
GDL-TR-001-00000001-DD-410
GDL-TR-001-00000001-DD-411
GDL-TR-001-00000001-DD-412
GDL-TR-001-00000001-DD-413
GDL-TR-001-00000001-DD-414
GDL-TR-001-00000001-DD-415
GDL-TR-001-00000001-DD-416
GDL-TR-001-00000001-DD-417

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 1
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 2
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 3
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 4
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 5
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 6
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 7
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 1
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 2
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 3
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 4
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 5
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 6
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 7
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 8
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 9
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 10
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 11
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 12
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 13
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 14
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 15
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 16
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 17

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
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מס"ד
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

מס' תוכנית
GDL-TR-001-00000001-DD-418
GDL-TR-001-00000001-DD-419
GDL-TR-001-00000001-DD-420
GDL-TR-001-00000001-DD-421
GDL-TR-001-00000001-DD-422
GDL-TR-001-00000001-DD-7001
GDL-TR-001-00000001-DD-7002
GDL-TR-001-00000001-DD-1301
GDL-TR-001-00000001-DD-1302
GDL-TR-001-00000001-DD-1303
GDL-TR-001-00000001-DD-1304
GDL-TR-001-00000001-DD-1305
GDL-TR-001-00000001-DD-1306
GDL-TR-001-00000001-DD-1307
GDL-TR-001-00000001-DD-1308
GDL-TR-001-00000001-DD-1309
GDL-TR-001-00000001-DD-1310
GDL-TR-001-00000001-DD-1311
GDL-TR-001-00000001-DD-1312
GDL-TR-001-00000001-DD-1313
GDL-TR-001-00000001-DD-1314
GDL-TR-001-00000001-DD-0302
GDL-SN-001-00000001-DD-0303
GDL-TR-001-00000001-DD-0202

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 18
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 19
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 20
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 21
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 22
קיר זמני לשלבי ביצוע -פריסת קירות גליון מס' 1
קיר זמני לשלבי ביצוע -פריסת קירות גליון מס' 2
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 1
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 2
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 3
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 4
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 5
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 6
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 7
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 8
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 9
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 10
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 11
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 12
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 13
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 14
תנוחה כללית עם נפחי תנועה ,תחזיות תנועה
תוכנית שילוט מצב קיים
תוכנית שילוט מתוכנן גליון מס' 1

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
כמסומן
כמסומן
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:2500
1:2500
1:5000

1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1

17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
31/01/2012
31/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
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מס"ד
70

מס' תוכנית

פרשה טכנית

שם תוכנית

 GDL-TR-001-00000001-DD-0203תוכנית שילוט מתוכנן גליון מס' 2

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

למכרז

1:5000

1

31/01/2012

תנועה ושלבי ביצוע
מס"ד

מס' תוכנית

1
2
3
4

GDL-TR-001-00000001-DD-0301
GDL-TR-001-00000001-DD-0302
GDL-TR-001-00000001-DD-0303
GDL-TR-001-00000001-DD-0304

5

GDL-TR-001-00000001-DD-4001

6
7
8
9

GDL-TR-001-00000001-DD-4002
GDL-TR-001-00000001-DD-5001
GDL-TR-001-00000001-DD-5002
GDL-TR-001-00000001-DD-5003

10
11
12
13
14
15

GDL-TR-001-00000001-DD-5004
GDL-TR-001-00000001-DD-1310
GDL-TR-001-00000001-DD-1210
GDL-TR-001-00000001-DD-300-S02
GDL-TR-001-00000001-DD-300-S03
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1011

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

שלב ביצוע  -1תנוחה
שלב ביצוע  -2תנוחה
שלב ביצוע  -3תנוחה
שלב ביצוע  -4תנוחה
שלבי ביצוע  1-4חתכים משולבים עקרוניים עם שלב סופי מס'
1
שלבי ביצוע  1-4חתכים משולבים עקרוניים עם שלב סופי מס'
2
חתכים טיפוסיים 200,335,255
חתך טיפוסי בנק'  88בגשר שער הגיא
חתך טיפוסי חתך  224חוות שער הגיא
חתכים טיפוסיים לשלבי ביצוע במעבר חקלאי במחלף שער
הגיא
תנוחה לשלבי ביצוע בצומת כניסה לחוות שער הגיא
תנוחות לשלבי ביצוע חיבור רמפה  R4לכביש 1
שלב ביצוע  2חתך לאורך
שלב ביצוע  3חתך לאורך
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע  1גליון מס' 1

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:2500
1:2500
1:2500
1:2500

1
1
1
1

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

למכרז

1:200

1

31/01/2012

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:200
1:200
1:200
1:200

1
1
1
1

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:200
1:500
1:1000
1:500/5000
1:500/5000
1:1000

1
2
2
1
1
3

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
05/07/2011
31/01/2012
16/01/2012

064
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מס"ד

מס' תוכנית

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1012
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1013
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1014
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1015
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1016
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1017
GDL-TR-001-00000001-DD-1021
GDL-TR-001-00000001-DD-1022
GDL-TR-001-00000001-DD-1023
GDL-TR-001-00000001-DD-1024
GDL-TR-001-00000001-DD-1025
GDL-TR-001-00000001-DD-1026
GDL-TR-001-00000001-DD-1027
GDL-TR-001-00000001-DD-401
GDL-TR-001-00000001-DD-402
GDL-TR-001-00000001-DD-403
GDL-TR-001-00000001-DD-404
GDL-TR-001-00000001-DD-405
GDL-TR-001-00000001-DD-406
GDL-TR-001-00000001-DD-407
GDL-TR-001-00000001-DD-408
GDL-TR-001-00000001-DD-409
GDL-TR-001-00000001-DD-410

פרשה טכנית

שם תוכנית
גליון מס' 2
גליון מס' 3
גליון מס' 4
גליון מס' 5
גליון מס' 6
גליון מס' 7

שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  2תנוחה מסמכי חבילת ביצוע 1
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 1
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 2
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 3
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 4
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 5
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 6
שלב ביצוע  3תנוחה ורומים גליון מס' 7
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 1
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 2
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 3
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 4
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 5
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 6
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 7
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 8
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 9
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 10

065

מטרה

קנ"מ

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

מס'
מהדורה
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

תאריך
מהדורה
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

מס"ד
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

מס' תוכנית
GDL-TR-001-00000001-DD-411
GDL-TR-001-00000001-DD-412
GDL-TR-001-00000001-DD-413
GDL-TR-001-00000001-DD-414
GDL-TR-001-00000001-DD-415
GDL-TR-001-00000001-DD-416
GDL-TR-001-00000001-DD-417
GDL-TR-001-00000001-DD-418
GDL-TR-001-00000001-DD-419
GDL-TR-001-00000001-DD-420
GDL-TR-001-00000001-DD-421
GDL-TR-001-00000001-DD-422
GDL-TR-001-00000001-DD-7001
GDL-TR-001-00000001-DD-7002
GDL-TR-001-00000001-DD-1301
GDL-TR-001-00000001-DD-1302
GDL-TR-001-00000001-DD-1303
GDL-TR-001-00000001-DD-1304
GDL-TR-001-00000001-DD-1305
GDL-TR-001-00000001-DD-1306
GDL-TR-001-00000001-DD-1307
GDL-TR-001-00000001-DD-1308
GDL-TR-001-00000001-DD-1309

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 11
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 12
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 13
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 14
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 15
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 16
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 17
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 18
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 19
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 20
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 21
חתכים לרוחב משולבים שלב  61שלב סופי גליון מס' 22
קיר זמני לשלבי ביצוע -פריסת קירות גליון מס' 1
קיר זמני לשלבי ביצוע -פריסת קירות גליון מס' 2
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 1
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 2
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 3
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 4
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 5
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 6
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 7
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 8
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 9

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
כמסומן
כמסומן
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

066

מס'
מהדורה
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

תאריך
מהדורה
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
31/01/2012
31/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

מס"ד
62
63
64
65
66
67
68
69
70

מס' תוכנית
GDL-TR-001-00000001-DD-1310
GDL-TR-001-00000001-DD-1311
GDL-TR-001-00000001-DD-1312
GDL-TR-001-00000001-DD-1313
GDL-TR-001-00000001-DD-1314
GDL-TR-001-00000001-DD-0302
GDL-SN-001-00000001-DD-0303
GDL-TR-001-00000001-DD-0202
GDL-TR-001-00000001-DD-0203

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 10
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 11
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 12
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 13
תנועה הסדרי תנועה ותמרור גליון 14
תנוחה כללית עם נפחי תנועה ,תחזיות תנועה
תוכנית שילוט מצב קיים
תוכנית שילוט מתוכנן גליון מס' 1
תוכנית שילוט מתוכנן גליון מס' 2

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:2500
1:2500
1:5000
1:5000

מס'
מהדורה
3
3
3
3
3
1
1
1
1

תאריך
מהדורה
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

ניקוז
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9

מס' תוכנית
GDL-DR-00000001-DD-1001
GDL-DR-00000001-DD-1002
GDL-DR-00000001-DD-1003
GDL-DR-00000001-DD-1004
GDL-DR-00000001-DD-0401
GDL-DR-00000001-DD-0402
GDL-DR-00000001-DD-0403
GDL-DR-00000001-DD-0404
GDL-DR-00000001-DD-6001

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

תנוחה כללית כיווני זרימה גליון מס' 1
תנוחה כללית כיווני זרימה גליון מס' 2
תנוחה כללית כיווני זרימה גליון מס' 3
תנוחה כללית כיווני זרימה גליון מס' 4
תנוחה וחתך לאורך מעביר מים מס' 1,4
תנוחה וחתך לאורך מעביר מים מס' 2,3
תנוחה וחתך לאורך מעביר מים מס' 5
תנוחה וחתך לאורך מעביר מים מס' 6,7
פרט מוצא למעביר מים 0.80 ,1.00 ,1.25

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
כמסומן
כמסומן
כמסומן
כמסומן
כמסומן

1
1
1
1
1
1
1
1
1

30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
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10
11
12
13
14

GDL-DR-00000001-DD-6002
GDL-DR-00000001-DD-6003
GDL-DR-00000001-DD-6004
GDL-DR-00000001-DD-6005
GDL-DR-00000001-DD-6006

פרשה טכנית

פרט מתקן לניקוז שוליים
פרטי תעלות
פרטי ייצוב ודיפון תעלות
פרט שוחת שצ"פ
פרטים זיקוז ע"י קולטנים בסמוך למעקה בטון

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

כמסומן
כמסומן
כמסומן
כמסומן
כמסומן

1
1
1
1
1

30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
30/01/2012

תשתיות

מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

מס' תוכנית
GDL-UT-00000001-0301
GDL-UT-00000001-1001
GDL-UT-00000001-1002
GDL-UT-00000001-1003
GDL-UT-00000001-1004
GDL-UT-00000001-1005
GDL-UT-00000001-1006
GDL-UT-00000001-1007
GDL-UT-00000001-5001
GDL-UT-00000001-7001
GDL-UT-00000001-7002

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

תוכנית תשתיות כללית
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 1
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 2
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 3
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 4
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 5
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 6
תאום תשתיות ומטרדים גליון מס' 7
חתכים טיפוסיים בשילוב תשתיות 253 ,219 ,105
תנוחה ורומים קו חשמל מתח גבוה מתוכנן
חתך לאורך קו חשמל מתח גבוה מתוכנן

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:2500
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:100
1:500
1:200/1000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
13/06/2011
19/06/2011
19/06/2011
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פרשה טכנית

קונסטרוקציות ומבנים
קנ"מ

מס'
מהדו
רה

1
2

 YSS-ST-001-0RD1_BR1-DD-5001-03גשר אקולוגי בחתכים  ,336-339חתכים טיפוסיים
 YSS-ST-001-0RD1_BR1-DD-5002-01גשר אקולוגי  -שלבי ביצוע

למכרז
למכרז

1:100
1:100

3
1

04/01/2012
11/10/2001

3

 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3001-00קיר תומך זמני פריסה בין חתכים 142-161
קיר תומך זמני פריסה בין חתכים 161-176

למכרז

1:100

0

26/07/2011

4

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3002-00

למכרז

1:100

0

26/07/2011

5

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3003-00

למכרז

1:100

0

26/07/2011

6

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3004-00

למכרז

1:100

0

26/07/2011

7

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3005-00

למכרז

1:100

0

26/07/2011

8

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3006-00

למכרז

1:100

0

26/07/2011

9
10
11

מס"ד

שם תוכנית

מס' תוכנית

קיר תומך זמני
פריסה בין חתכים 176-191
קיר תומך זמני
פריסה בין חתכים 191-206
קיר תומך זמני
פריסה בין חתכים 206-225
קיר תומך זמני
פריסה בין חתכים
247-252 ,230-240 ,225-228

מטרה

תאריך מהדורה

קיר תומך זמני
פריסה בין חתכים
260-269 ,252-256 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3007-00
קיר תומך זמני
 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3008-00פריסה בין חתכים 269-284

למכרז

1:100

0

26/07/2011

למכרז

1:100

0

26/07/2011

 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3009-00קיר תומך זמני

למכרז

1:100

0

26/07/2011
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מס"ד

מס' תוכנית

פרשה טכנית

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדו
רה

תאריך מהדורה

פריסה בין חתכים 289-297 ,284-285
12
13

 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3010-00קיר תומך זמניפריסה בין חתכים 292-309
קיר תומך זמני
 YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-3011-00פריסה בין חתכים 309-315
קיר ק 2-קיר בין חתכים  - 213-225פריסה
קיר  A2 ,2בין חתכים
 - 226-234פריסה
קיר ק - A2 , 2-חתכים
קיר ק 4-בין חתכים
 - 295-302פריסה ןחתך
קירות תמך זמניים
חתכים טיפוסיים לרוחב
מעביר מים מס'  1בקוטר 1מ' בחתך -90חתכים
ופרטים
מעביר מים מס'  2בקוטר 1.8מ' בחתך -112
חתכים ופרטים
מעביר מים מס'  3בקוטר 1.8מ' בחתך -114חתכים
ופרטים
מעביר מים מס'  4בקוטר 1.5מ' בחתך -106201
חתכים ופרטים
מעביר מים מס'  5בקוטר 1מ' בחתך -2001610חתכים
ופרטים

14

YSS-ST-001-00RD1_RW-DD-3101-02

15
16

YSS-ST-001-00RD1_RW-DD-3102-02
YSS-ST-001-00RD1_RW-DD-3103-02

17

YSS-ST-001-00RD1_RW-DD-3104-02

18

YSS-ST-001-0RD1_RW1-DD-4001-04

19

YSS-ST-001-0RD1_DC1-DD-0410-00

20

YSS-ST-001-0RD1_DC2-DD-0412-00

21

YSS-ST-001-0RD1_DC3-DD-0414-00

22

YSS-ST-001-0RD1_DC4-DD-0416-01

23

YSS-ST-001-0RD1_DC5-DD-0418-00

24

 YSS-ST-001-0RD1_DC6-DD-0420-02מעביר מים ארגזי מס'  6בחתך -226חתכים ופרטים
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למכרז

1:100

0

26/07/2011

למכרז

1:100

0

26/07/2011

למכרז

1:100

2

12/01/2012

למכרז
למכרז

1:100
1:25

2
2

12/01/2012
12/01/2012

למכרז

1:100

2

12/01/2012

למכרז

1:25

4

04/01/2012

למכרז

1:50

0

12/01/2012

למכרז

1:50

0

12/01/2012

למכרז

1:50

0

12/01/2012

למכרז

1:50

1

12/01/2012

למכרז

1:50

0

12/01/2012

למכרז

1:50

2

12/01/2012

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

מס"ד
25
26
27
28
29
30

מס' תוכנית

2
3

שם תוכנית

YSS-ST-001-0RD1_DC7-DD-0422-00
YSS-ST-001-00RD1_DC-DD-5050-01
YSS-ST-001-00RD1_RW-DD-7110-01
YSS-ST-001-00RD1_SG-DD-7120-00
YSS-ST-001-00RD1_SG-DD-7121-00
YSS-ST-001-00RD1_SG-DD-7122-00

מס"ד מס' תוכנית
1

פרשה טכנית

מעביר מים מס' 7בקוטר 1מ' בחתך -90חתכים
ופרטים
חתכים טיפוסיים בתעלות בטון.
פרטי מעקות  -חתכים טיפוסיים
גשר שילוט בחתך  - 118חתך טיפוסי
גשר שילוט בחתך  - 133חתך טיפוסי
גשר שילוט בחתך  - 158חתך טיפוסי

מטרה

שם תוכנית

הרחבת גשר שער הגיא  -תוכנית כללית ,חזית
 GRE-ST-01-00000001-DD-7000-01דרומית ,חתכים
הרחבת גשר שער הגיא  -תוכנית כללית ,פרט תפר
 GRE-ST-01-00000001-DD-7001-01התפשטות
הרחבת גשר שער הגיא  -מעבר חקלאי ,תוכנית
 GRE-ST-01-00000001-DD-7002-01כללית  6חתכים

070

מטרה

קנ"מ

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:25
1:25

משתנה
1:50
1:50
1:50

מס'
מהדו
רה
0
1
1
0
0
0

מס'
מהדורה

קנ"מ

תאריך מהדורה
12/01/2012
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

תאריך מהדורה

למכרז

1:100,1:20

01

30/10/2011

למכרז

1:100,1:10

01

30/10/2011

למכרז

1:100

01

30/10/2011

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

פרשה טכנית

מים ביוב והשקייה
מס"ד
1
2
3
4
5
6

מס' תוכנית
LAV-WS-001-00000001-DD-1001-01
LAV-WS-001-00000001-DD-1002-01
LAV-WS-001-00000001-DD-1003-01
LAV-WS-001-00000001-DD-1004-01
LAV-WS-001-00000001-DD-1005-01
LAV-WS-001-00000001-DD-1006-01

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 1
העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 2
העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 3
העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 4
העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 5
העתקת תשתיות מים וביוב גליון מס' 6

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

1
1
1
1
1
1

תאריך
מהדורה
2/2/2012
2/2/2012
2/2/2012
2/2/2012
2/2/2012
2/2/2012

תאורה וחשמל
מטרה

קנ"מ

מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

1

 AEE-EL-001-00000001-PD-1011-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

2

 AEE-EL-001-00000001-PD-1012-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

3

 AEE-EL-001-00000001-PD-1013-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

4

 AEE-EL-001-00000001-PD-1014--05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת
 AEE-EL-001-00000001-PD-1015-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

6

 AEE-EL-001-00000001-PD-1016-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת
 AEE-EL-001-00000001-PD-1017-05תכנית חשמל,תאורה ותשתיות תקשורת

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

מכרז

1:1000

6

29/01/2012

מס"ד

5

7

מס' תוכנית

שם' תוכנית
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פרשה טכנית

אדריכלות נוף
מס' תוכנית

מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SAA-LA-001-00000RD1-DD-1001
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1002
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1003
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1004
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1005
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1006
SAA-LA-001-00000RD1-DD-1007
SAA-LA-001-00000RD1-DD-5001
SAA-LA-001-00000RD1-DD-351
SAA-LA-001-00000RD1-DD-352

11
12
13
14

SAA-LA-001-00000RD1-DD-2801
SAA-LA-001-00000RD1-DD-2802
SAA-LA-001-00000RD1-DD-2803
SAA-LA-001-00000RD1-DD-6001

שם' תוכנית
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
תכנית פיתוח ושיקום נופי
חתכים טיפוסיים
תכנית אב להשקיה
תכנית אב להשקיה
שילוב נופי למבנה דרך-מעבר חקלאי תת
קרקעי שער הגיא
שילוב נופי למבנה דרך -גשר שער הגיא
שילוב נופי למבנה דרך -מעבר אקולוגי
פרטים

מטרה
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז
מכרז

38
38
38
38
38
38
38
34
44
44

קנ"מ

מס'
מהדורה

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:500
1:2500
1:2500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

תאריך
מהדורה
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-

משתנה
משתנה
משתנה
משתנה

0
0
0
0

נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-
נובמבר11-

תשתיות תקשורת
מטרה

קנ"מ
1:500
1:250

מס' תכנית

שם תכנית

1

RCO-TC-001-0000001-DD-1012-01

שינויים בתשתיות בזק

למכרז

2

RCO-TC-001-0000001-PD-4001-01

חתך 112

למכרז

מס"ד
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פרשה טכנית

גיאוטכניקה
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8

מס' תוכנית
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.1-0AS-MADE
1.2.2-0AS-MADE
1.2.3-0AS-MADE
1.2.4-0AS-MADE

שם תוכנית

מטרה

קנ"מ

תוכנית קידוחים ובורות לביצוע גליון 1
תוכנית קידוחים ובורות לביצוע גליון 2
תוכנית קידוחים ובורות לביצוע גליון 3
תוכנית קידוחים ובורות לביצוע גליון 4
תוכנית קידוחים סימון נקודות קידוח שבוצעו גליון 1
תוכנית קידוחים סימון נקודות קידוח שבוצעו גליון 2
תוכנית קידוחים סימון נקודות קידוח שבוצעו גליון 3
תוכנית קידוחים סימון נקודות קידוח שבוצעו גליון 4

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
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מס'
מהדורה

תאריך
מהדורה

1
1
1
1
1
1
1

29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010

1

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

נספח 1.2A
רשימת תוכניות חבילת ביצוע I

פרשה טכנית

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

מס'
GDL-HW-001-00000001-PD-413
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1011
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1012
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1013
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1014
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1015
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1016
GDL-TR-001-00000001-DD-S02-1017
GDL-TR-001-00000001-DD-300-S02
GDL-TR-001-00000001-DD-5001-02
GDL-TR-001-00000001-DD-401
GDL-TR-001-00000001-DD-402
GDL-TR-001-00000001-DD-403
GDL-TR-001-00000001-DD-404
GDL-TR-001-00000001-DD-405
GDL-TR-001-00000001-DD-406
GDL-TR-001-00000001-DD-407
GDL-TR-001-00000001-DD-408
GDL-TR-001-00000001-DD-409
GDL-TR-001-00000001-DD-410
GDL-TR-001-00000001-DD-411

פרשה טכנית

תאור
תוכנית תנוחה ע"ר תצ"א
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 67-97
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 148-98
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 197-
147
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 248-
197
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 300-
249
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 348-
300
שלב ביצוע  1תנוחה -מסמכי חבילת ביצוע  1חתכים 362-
347
שלב ביצוע  2חתכים לאורך
שלבי ביצוע חתכים טיפוסיים 200 ,255 ,338
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 1
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 2
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 3
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 4
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 5
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 6
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 7
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 8
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 9
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 10
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 11

1 :2500
1 :1000
1 :1000

תאריך
25/11/2010
17/11/2011
17/11/2011

קנ"מ

1 :1000

17/11/2011

1 :1000

17/11/2011

1 :1000

17/11/2011

1 :1000

17/11/2011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17/11/2011
05/07/2011
26/06/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011

:1000
:500/5000
:200
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

מס'
GDL-TR-001-00000001-DD-412
GDL-TR-001-00000001-DD-413
GDL-TR-001-00000001-DD-414
GDL-TR-001-00000001-DD-415
GDL-TR-001-00000001-DD-416
GDL-TR-001-00000001-DD-417
GDL-TR-001-00000001-DD-418
GDL-TR-001-00000001-DD-419
GDL-TR-001-00000001-DD-420
GDL-TR-001-00000001-DD-421
GDL-TR-001-00000001-DD-422

פרשה טכנית

תאור
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 12
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 13
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 14
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 15
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 16
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 17
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 18
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 19
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 20
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 21
שלב ביצוע  1חתכים לרוחב משולבים עם שלב סופי גליון 22

077

קנ"מ
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500
:500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

תאריך
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011

פרשה טכנית

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

נספח 1.3
רשימת יועצים ,צוות תיכנון מוקדם ואנשי קשר

פרשה טכנית

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

תפקיד

שם משרד

כתובת

טלפון

פקס

שם אחראי

מזמין מעצ

מנהל אגף
הנדסה וסביבה

מזמין מעצ

ס /מנהל אגף
הנדסה וסביבה
שרון איצקוביץ
קואורדינטור

יהדות קנדה 29
ת.ד 1021 .אור יהודה 60371
MiriS@iroads.co.il
adolfov@iroads.co.il
NirK@iroads.co.il

03-7355913
03-7355440

03-7355727

אדולפו וורוביוף
054-3200334

03-7355944

03-7355727

מזמין מעצ

גיא יצחק
מנהל מח'
סטנדרטיזציה
גרונר ד.א.ל
מהנדסים

ניר קוגל
054-3200425
טל שלום רוזן
054-3200273
שרון איצקוביץ
054-3200328
גיא יצחק
054-3200330
גל גרונר
050-5213945
אביב בן-שלמה
050-2183648
משה פלוס
052-3961250

מזמין מעצ

TalSr@iroads.co.il

03-7355829/840
ורד

Sharoni@iroads.co.il

תנועה ,ניקוז,
הידרולוגיה ,כבישים,
הסדרי תנועה ושילוט
ומטרדים
מודד

הפקעות
נוף

הלפרין פלוס

GaiI@iRoads.co.il

03-7355836

רח' היוזמה  2טירת כרמל  30200ת"ד
85
gal@grdel.co.il
aviv@grdel.co.il
הכשרת הישוב  10א.ת .ח .ראשל"צ
75652
mail@hf-mapping.co.il
moshe@hf-mapping.co.il

04-8559111

04-8559100

03-9627082

03-9626874

yoav@hf-mapping.co.il

ברברה
אהרונסון

רח' עין כרם מבוא השער ( 4קומה )2
ת"ד  3685ירושלים 91036

02-6419143
02-6418342

02-6436825

aronson@s-aronson.co.il

יואב קולר
050-6218226
ברברה אהרונסון
054-7606332
לילך אביטל ,אלון

barbara@s-aronson.co.il
lilach@s-aronson.co.il
תסקיר

לשם שפר
איכות סביבה
בע"מ

הנטקה  34ת.ד 3694.ירושלים 91036

eshl@eshl.co.il
liat@shl.co.il

02-6427684

02-6427103

רון לשם
052-2603802
ליאת דופור
052-4467722
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פרשה טכנית

אקוסטיקה

דוד אפשטיין

ת.ד 3804 .ירושלים19035 ,

02-6427729

02-6427103

קונס'

חשמל תאורה

ירון שמעוני
שחם
מהנדסים
יועצים בע"מ
יוסי אהרוני

ת.ד 57047 .המסגר  38קומה ד'
office@yss.co.il
riki@yss.co.il

03-5374844

03-5374065

קונס' גישור
שער הגיא

גרושקו
מהנדסי מבנים

רח' יהודה נחתום  4באר שבע84311 ,
yossi@y-aharoni.co.il
orit@y-aharoni.co.il
yulia@y-aharoni.co.il
רח' מרכוס  6ירושלים

08-6238774

08-6238776

02-5612463

02-5612459

גאולוגיה

משה לוין

yoel@grouchko-eng.com
office@grouchko-eng.com
miryam@grouchko-eng.com
יובלים  244ד.נ .משגב

04-9990559

04-9990173

mlevin@ggs-geo.com

דוד אפשטיין
052-2600265
דני שחם
050-5211513
אריאל בבג'נוב
050-6341325
יוסי אהרוני
050-5219038
אורית פברמן
050-8555081
יעקב גרושקו
052-3461381
יואל גרושקו
052-3461382
מיכאל קפלן
משה לוין
054-5775925

orly@ggs-geo.com
תפקיד

שם משרד

כתובת

טלפון

פקס

שם אחראי

תכן מבנה

יריב הנדסה-
יצחק
ברימברג
א.א .הנדסה

רח' חיי אדם  ,9תל אביב 67449
yariv@yariv-eng.co.il

03-6965885

03-6965329

יצחק ברימברג
052-3950616

אבני נזר  ,46מודיעין עילית
ת.ד 4129 .מיקוד 71919
mining@barak.net.il

08-9220057/56

03-5422561

08-9761347

08-9762702

אלכס קורן
052-3740326
זאב פרבר
054-9509630
אמיר פלדשטיין
050-8711153
ז'אן מארק
054-5341513
חובב אלגביש

קרקע וביסוס

ארכיאולוג

אמיר
פלדשטיין
ז'אן מארק

מים וביוב

לביא נטיף

אקולוג

כפר רות 73196

safaf@bezeqint.net
רח' שחר  ,1ירושלים
jmdd@netvision.net.il
רח' השקמה  ,3א .ת .אזור
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03-6523963

03-6523963

03-5584506

03-5584524
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תפקיד

פרשה טכנית

טלפון

שם משרד

כתובת

מהנדסים

hovav@lavi-natif.co.il
ronit@lavi-natif.co.il

פקס

03-5584505

שם אחראי
050-5313988
אלה מורדכוביץ

אגרונום
הידרוגיאולוג
בזק ,תקשורת וטל"כ

יו"מ הפקעות

דר' ישעיהו
גרייצר
רפי כהן
מהנדסים
חשמל
ואוטומציה
בלטר -גוט -
אלוני עו"ד

רח' צייטלין  ,18ת"א 64955
Shaya-1@zahav.net.il
רח' מנחם בגין  42רמת גן 52462
yosef@rcohen.com
רח' יגאל אלון  ,96ת"א

03-6124888

03-6124999

יוסי -שלוחה 201
03-6246000

עו"ד טלי ענבר גולן
054-5965496

03-5111111

tali-i@bgalaw.co.il
הרברט סמואל  40חדרה 38362
Noy-aaa@zahav.net.il

04-6345132

04-6336603

פנינה נוי
050-5475520

09-9566800
09-8350202

09-8856677

מיקי אדלשטיין
054-8082474

09-7716677

09-7716677

תומר פרג'ון
050-2807018
ואדים זמוירו
050-7534712
מיקי אלישע
ערן ליברמן
050-7571644
איתן
קורי בינהקר

bgalaw@ bgalaw.co.il

שמאי הפקעות

פנינה נוי
אדר' שמאית
מקרקעין
מיקי
אדלשטיין

אנילביץ  10ת.ד 5521 .הרצליה
miki@mikied.co.il

יועץ לעניני ח"ח

תומר פרג'ון

רח' קצין  5רעננה

מקורות

ואדים זמוירו
מהנדס קווים
ומבנים

תכנון תב"ע
תת"ל 16

ד.א.ל .ת"א

בקרת תנועה מטעם
מעצ

קבוצת IBIB

יועץ הפקעות

03-6919033

03-6917145

ישעיהו גרייצר
052-2740458
יוסי ג'רסי
054-4331500

tryy40@gmail.com

א.ת .רמלה ת.ד72100 56 .
vzmoiro@mekorot.co.il

08-9271591

08-9271547

03-6366444

03-6366440

02-6230803

02-6230806

o-yarens@mekorot.co.il

יגאל אלון  ,55ת"א
eranl@del.co.il
eitan@del.co.il
המלך דוד  ,8ירושלים
cbeinhaker@IBIGroup.com
dtraub-werner@IBIGroup.com
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052-6532551

דויד טראוב -ורנר
052-6532549
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פרשה טכנית

תפקיד

שם משרד

מנהל פרויקט

א .גולן
מהנדסים

מנהל פרויקט /מלווה
זמני

איתן עמיר

טלפון

כתובת

פקס

talia.yehudai@IBIGroup.com
כורזין  ,1גבעתיים
ntf-eng@zahav.net.il

082

שם אחראי
טליה יהודאי
052-6532546

03-5714014

03-5714015

אודי גולן
אורי פרידלנדר
054-4249746
איתן עמיר
054-2131200

פרשה טכנית
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נספח 1.4
הנחיות סביבתיות ונופיות להקמת הפרויקט
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פרשה טכנית

הנחיות סביבתיות ונופיות להקמת הפרויקט
הוראות למניעת מפגעים ולהכנת תכנית סביבתית לזמן הביצוע
הוראות בסעיף זה מחייבות את הקבלן ואת כל קבלני המשנה מטעמו .הנחיות אלו אינן
באות במקום החוקים והתקנות בנושאי איכות הסביבה ,והנחיות סטאטוטוריות אשר
הקבלן מחויב לפעול על פיהם.
לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע הפעולות והעבודות המתוארות בפרק זה או בגין עיכוב
בלוחות הזמנים והתשלום עבורם יהיה כלול במחירי היחידה של ביצוע עבודות העפר
והסלילה .הקבלן וקבלני המשנה מטעמו יהיו אחראים לעמוד בהנחיות ולבצע כל הפעולות
המפורטות להלן,לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים.
אם במסגרת מסמכי המכרז ידרש הקבלן להגיש תכנית סביבתית מפורטת להתנהלות
באתר  ,תכנית זו תכלול את הנושאים והפעילויות הבאות תוך התאמתן לתנאי האתר.
מספר נושא
מינוי אחראי
1.1
לאיכות סביבה

1.2

הגנה על קווי
דלק

1.3

תאורה

1.4

ארכיאולוגיה

פעולות (מחייב)
 .1על הקבלן למנות "אחראי לנושאי איכות הסביבה" מטעם הקבלן אשר
יהיה אחראי לתאום ולפיקוח על כל נושאי איכות הסביבה במהלך
הביצוע.
 .2האחראי חייב לקבל את אישור המזמין לצורך העסקתו בפרויקט.
 :3אחראי סביבה יכין תכנית איכות סביבה שתאושר על ידי מנהל
הפרויקט ותכלול את כל הנושאים המפורטים להלן במסמך זה ואת
האופן שבו תבוצע הבקרה על ידי הקבלן על נושאים אלה:
 .1ככל שעל הקבלן למגן  /להעתיק /לעבוד בקרבת קווים אלו – מתקיים
חשש לזליגת תזקיקים ודלקים לגרימת זיהום קרקע ומים ואף להצתה.
על הקבלן לסמן קווים אלו על מנת לא לפגוע בהם בעת ביצוע העבודות
ולנקוט בכל נוהל ואמצעי זהירות נדרשים בעת העבודות .במהלך
עבודות ההעתקה שבאחריותו לרבות פינוי קרקע מזוהמת לאתר סילוק
מאושר כחוק .
 .2תאורת אתרי התארגנות ועבודה תכוון בזווית חדה ככל האפשר כלפי
הקרקע למניעת פיזור אור ומניעת זיהום אור בשטחים הגובלים.
 .3בשטחים בעלי רגישות סביבתית/אקולוגית/שטחים פתוחים יש עדיפות
לשימוש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ( .)cut offיש להקפיד שגוף
התאורה יותקן בזוית של  90מעלות כדי למנוע 'זליגת אור' כלפי
השמיים.
 .4תאורת לילה תופעל רק באזורים המיועדים לפעילות.
סימון כל האתרים הארכיאולוגיים שבאתר על התכניות המפורטות
.1
(ועל גבי האורתופוטו בקנ"מ  )1:10,000ליישום .אורתופוטו יסופק על
ידי המזמין.
גידור אתרים ארכיאולוגיים הסמוכים לאתר העבודה.
.2
תיאום פיקוח עם רשות העתיקות –  3שבועות לפני תחילת
.3
העבודות (הפיקוח ימומן על ידי המזמין).
אסורה עבודה באתר ארכיאולוגי ללא פיקוח רשות העתיקות.
.4
עבודה בשטחי עתיקות מוכרזים תבוצע לפי חוק העתיקות התשל"ח-
1978
לעבודה מחוץ לגבולות העבודה באתר ארכיאולוגי נדרש אישור
.5
בכתב מרשות העתיקות.
במקרה שממצאים ארכיאולוגיים נצפו או נחשפו יש להפסיק את
.6
העבודה לאלתר ולהודיע לרשות העתיקות ,למנהל הפרויקט ולגורמים
אחרים כנדרש.
בתום עבודות חציבה וחפירה יבקש הקבלן את סיומו של הפיקוח
.7
מטעם רשות העתיקות.
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הפחתת אבק
 .1באחריות הקבלן למנוע באופן שוטף יצירת מטרדי אבק מדרכי הגישה
ומהמתקנים באתר (מגרסות ,מערומי עפר ,הרטבה וכו').
 .2יש להרטיב דרכי עפר ,המשמשות למעבר כלי רכב .הרטבה ליד אזורים
בעלי רגישות – ישובים ,כבישים בין עירוניים סמוכים ,שדות חקלאיים.
וכן ,דרכים המצויות במרחק הקטן מ 100 -מ' מערכי טבע מוגנים ו/או
מאזורים בעלי רגישות אקולוגית או נופית וכן מעיבודי קרקע רגישים.
ההרטבה תיעשה מדי יום בכל תקופת העבודות (למעט ימים גשומים)
וכל זמן שתהיינה עבודות עפר או פעולות בנייה העלולות לגרום לאבק.
 .3הרטבה במים מלוחים אסורה.
 .4הרטבה במים מושבים מותרת רק באישור בכתב של משרד
הבריאות.
 .5יבוצע כיסוי משאיות ביריעות שלמות של משאיות הנושאות
חומר הגורם להרחפת אבק .יש לוודא כי היריעות נופלות
מהצדדים לרוחב של לפחות חצי מטר ,מתוחות ומהודקות.
בחורף יוקפד על ניקיון הכבישים הראשיים מבוץ.
 .6עבודות קידוח כלונסאות יעשו בהרטבה רציפה וכיסוי פתח
פליטת החומר באמצעות ברזנט ושימוש במכונות קידוח
מצוידות בקולטי אבק.
 .7אזורים להצבת מגרסות -יש לקבוע ,בתיאום עם איגוד ערים לאיכות
סביבה ומנהל הפרויקט ,אזורים להצבת מגרסות ניידות והגבלות כגון
איסור גריסת פסולת אסבסט ,איסור הכנסת חומרים שמקורם לא
באתר העבודות .יש לקבוע הנחיות לאחסון הולם של חומר הגריסה
וחומר הגלם למניעת פליטת אבק לסביבה ,איסור ביצוע פעולות סיכה
ותחזוקה של כלי הרכב ,נהלים לטיפול במכלי דלק (אחסון ,מאצרה
תקנית ותפעול שלה) ,נקיטת אמצעים לזיהום אויר וכיו"ב.
מזעור
מידת  .1מפלס הרעש המרבי המותר בקרבה לאזור מגורים בהפעלת
רעש
ציוד הבניה שיעשה בו שימוש יעמוד בדרישות החוק למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) ,תשל"ט1979 -
ותקנותיו.
 .2שעות העבודה באתר ייקבעו בהתאם להנחיות והחוק למניעת
מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ב –  1992ותקנותיו.
 .3תנועת צמ"ה תוגבל לדרכים קיימות ,כולל דרכי עפר ודרכים
חקלאיות .לא יותר ,ככל הניתן במגבלות תנאי השטח ,מעבר
משאיות ורכב כבד בדרכים שאינן ראשיות.
 .4מפלס הרעידות מהבנייה לא יעלה על הדרישות המפורטות
בתקן גרמני .DIN-4150
 .5על הקבלן לנקוט באמצעים לצמצום רמת הרעש מגנרטור
בהתאם לדרישות החוק.
 .6מפעילי האתר יימנעו מיצירת כל רעש שאינו תוצאה בלתי
נמנעת של הקמת האתר ,כגון שימוש ברמקולים ,אמצעי
הגברה וכו'.
 .7ניטור רעש ורעידות במרחק קטן מ 100 -מ' משימושים
רגישים -יבוצע על פי הוראות התכנית.
פרשה טכנית

1.5

1.6
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תכנית לטיפול
 .1באתרי העבודה ימצאו מיכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי
בפסולת
פסולת ,שאינה עודפי חציבה.
קרקע
מוצקה,
 .2הפסולת לסוגיה תפונה לאתרים מורשים בלבד.
מזוהמת ,מים
 .3אסורה שריפת פסולת כולל באתר העבודה.
מזוהמים
 .4הגדר סביב המחנה תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה
עליה.
 .5יש לוודא איסוף מיידי של כל פסולת מעבר לגבול התכנית,
למניעת פיזורה על-ידי הרוח .איסוף אשפה יעשה לפחים
המונעים גישה לחיות בר.
 .6פסולת בעלת אופי מיוחד וחומרים מסוכנים יפונו עפ"י הנחיות
המשרד לאיכות הסביבה .ההובלה תעשה תוך שמירת חוקי
התעבורה והבטיחות  1493ותוך תאום עם משטרת ישראל.
 .7הגדר סביב המחנה תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה
עליה.
 .8במידה ובמהלך עבודות ההקמה יתגלו חומרים מסוכנים
,חמרי נפץ או כל אשפה מיוחדת אחרת ’יזעיק הקבלן את
צה"ל והמשרד להגנת הסביבה על פי העניין ויפעל ע" פ
הנחיותיהם בלבד.
 .9במידה ומתגלה קרקע מזוהמת יש לעצור את העבודה במקום
ולהודיע למנהל הפרויקט ולאחראי איכות הסביבה .העבודה
תחודש על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .הטיפול בקרקע
ייעשה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובאתר שייקבע
למטרה זו.
 .10תוקם פינת אחסנה למצברים משומשים עד לסילוקם מהשטח.
המצברים יאוחסנו במאצרה עשויה פוליאתילן ויוחזרו לספק
המצברים .חל איסור מוחלט על השלכת מצברים משומשים
בשטח .אין לנקז לסביבה מים שהצטברו במאצרה.
 .11מים מזוהמים – מידה ומתגלים מים מזוהמים הם יוזרמו
למתקן טיפול שיותקן בתוך מכולה שתוצב באתר ההתארגנות.
המים המטוהרים יוזרמו למערכות ניקוז קיימות בהתאם
לאיכותם ובכפוף לאישורים מתאימים מהגורמים הרלוונטים.
 .1חומרי בניין יאוחסנו באופן מסודר ובבטיחות מירבית .יש
חומרי בניין
למנוע מטרדי אבק וריחות משטחי האחסון .אין לאחסן
ופסולת בניין,
במחנה הקבלן ציוד וחומרים שאינם קשורים לעבודות נשוא
שפיכת בטון
התכנית.
ושטיפת כלים
ושוקת
 .2פסולת בניין תיאסף במכולות ותפונה לאתר מורשה בלבד.
פסולת בנייה (בטונים וכיו"ב) ,צמיגים וכיו"ב חמרים ברי
מחזור יועברו על ידי הקבלן למחזור באתר מורשה על ידי
המשרד להגנת הסביבה .לא תאושר הטמנה בקרקע של פסולת
או עודפים מכל סוג.
 .3אתר לשפיכת בטון ושטיפת שוקת  -יוגדרו עמדות שפיכה
משולטות של עודפי בטון במיקסרים ,ונקודות שטיפה
למיקסרים ושקתות מערבלים .אסורה לחלוטין שפיכת בטון
בכל תחום העבודה למעט במקומות אלו .באזורי שטיפת צמ"ה
תוצבנה מאצרות שתרוקנה מעת לעת משאריות בטון וחומרי
בנייה ומליטה אחרים.
מיחזור שמן
 .1שמן משומש ייאסף ,יאוחסן ויועבר לאתר מיחזור .הטיפול בשמנים
משומשים יהיה לפי תקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג
.1993
 .2שמן ייאסף גם מפילטרים .מסנני שמן משומשים יאספו ויועברו לאתר
מאושר לטיפול במסננים.
 .3קבלן המפעיל ציוד מכני יחזיק בתחום העבודה מכל-חצי חבית עם
ידיות אחיזה ("אוזניים") בצדדים לקליטת שמן במקרה של תקלה
בציוד (התפוצצות צינור שמן הידראולי וכד') .השמן הנאסף יפונה למכל
האצירה המרכזי.
פרשה טכנית
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דלק  .1מיכלי דלק יותקנו בתוך מאצרות שנפחן  110%מנפח המיכל
)
נייחים
(
עצמו.
דלק
מיכלי
 .2עמדת גנרטור תגובה במאצרה מתאימה.
(ניידים)
 .3תבוצע בקרה לאביזרי תדלוק על ידי מפעיל האביזרים למניעת
גלישת עודפים.
 .4תבוצע בקרה זהירה וצמודה של דליפות כולל מצינורות
ומרזבים .כל דליפה אסורה.
 .5מילוי האביזרים תבוצע עם סגירה אוטומטית של המרזבים.
 .6אין לנקז את המאצרה החוצה לשטח אלא לשאוב את תכולתה
לחביות ולשלוח אותם עם השמנים למחזור.
 .7מאצרות מלאות בנוזלים יפונו על ידי שאיבת קבלן מוסמך
בחומרים סופגים ופינויים לאתרי סילוק מאושרים.
 .8תדלוק הציוד המכני ייעשה בערנות ובהקפדה למניעת גלישה
מהמיכל.
אחסון צמיגים  .1אין לפזר בשטח הפתוח צמיגים משומשים .יש לפנותם מאתר
העבודה תוך מספר ימים מיום החלפתם.
משומשים
 .2אחסון צמיגים משומשים ייעשה ע"ג משטח מיוחד ומיועד לכך
כולל שילוט מתאים .הצמיגים יכוסו למניעת הצטברות נוזלים
בתוכם והפיכתם למקור לדגירת יתושים.
מתקני
 .1יחוברו לקו ביוב קיים (בתאום עם הרשות המקומית) או למיכל איסוף
שירותים
או ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים ובלבד שלא יסולק
ביוב לבורות ספיגה.
 .2אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא לנחלים וערוצי ניקוז.
 .3אסורה גלישת ביוב ודליפה תת קרקעית של ביוב.
 .4בשירותים נשטפים יותקן מיכל תת קרקעי של  10מ"ק לפחות.
 .5ביובית תשאב ותפנה את הביוב למכון טיהור מאושר.
במקרה של התפשטות יתושים על הקבלן ליצור קשר עם מדביר
שליטה
יתושים מורשה ולבצע את הטיפול באופן מיידי,על חשבונו
במקורות
ובאחריותו המלאה
להתרבות
יתושים
אש
 .1הדלקת אש בתחום רצועת העבודה אסורה בהחלט .כולל סילוק
צמחיה ,ושריפת פסולת בתחום אתר העבודה.
 .2מדורות או חימום על ידי הבערת צמחיה מקומית – עצים ,שיחים,
עשבייה וכו' – אסורה.
 .3הבערת מדורות בקרבת עצים בתוך ו/או בסמוך לאתר העבודה אסורה.
ניקוז אתר התארגנות יבוצע באופן שתמנע זרימת מים מזוהמים לשטחים
ניקוז אתר
רגישים.
התארגנות
 .1תמנע זרימה של מים עכורים ובנטונייט לנחלים או לשטחים
שימוש
רגישים.
בבנטונייט
 .2טרם ביצוע הקידוח יבוצע בור איסוף מיוחד (כ 1מ"ק)
ביציקת
בסמיכות לקידוח ,אשר יאפשר ניקוז הבנטונייט מבור הקידוח.
כלונסאות
תבוצע הקפדה יתרה על שיפו מתאים לכוון בור איסוף/ניקוז
הבנטונייט למניעת אפשרות של הזרמת עודפים לאפיק נחל או
צירי ניקוז טבעיים.
חסכון באנרגיה על הקבלן להציג תכנית לחסכון באנרגיה ובמים באתרי
ההתארגנות שתכלול אמצעים המיועדים לכך כגון:
ובמים באתרי
 .1שעון הקצבת זמן ("שעון שבת") ,שילוט תזכורת לכיבוי
התארגנות
מכשירים צורכי אנרגיה בגמר יום עבודה וסגירת חלונות
ודלתות בעת פעולת מזגן.
 .2דרישה לדומם מנוע בכלי רכב שאינו בנסיעה.
 .3אמצעים לחסכון במים בברזים במחנה קבלן (מכלי הדחה
חסכוניים ,חסכמים ,ברזי לחיצה ,ברזים קוצבי מים וכד').
 .3בקרת מערכת אספקת המים לאתר בכל זמן ולתקן באופן
מיידי כל פריצה בצינור למניעת אובדן מים.
לא תורשה החזקת כלבים וחתולים במתחם.
בעלי חיים
הערה חשובה:
מסמך זה אינו פוטר את הקבלן מהכנת הנספח ביצוע למניעת מפגעים בעת ההקמה.
פרשה טכנית
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פרשה טכנית

מעצ -החברה הלאומית לדרכים
תכנון-ביצוע ( ) Design build

כביש מס' 1
קטע  1שער הגיא – שורש
כרך ב'-הכרך ההנדסי

חלק ו' – סטטוטוריקה והפקעות

תת"ל  – 16על כל מסמכיה והנספחים הכלולים בה
(דיסק מצורף למסמכי המכרז).
הפקעות -תוכנית וסטטוס הפקעות כפי שנמצאים בידי המזמין ,ומצורפים
למסמכי המיכרז.
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פרשה טכנית

מעצ -החברה הלאומית לדרכים
תכנון-ביצוע ( ) Design build

כביש מס' 1
קטע  1שער הגיא – שורש
כרך ב'-הכרך ההנדסי

חלק ז' – מסמכי רקע

089

כביש מס' - 0קטע  0שער הגיא – שורש

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

פרשה טכנית

רשימת מסמכים ודוחות שכלולים בחומר המיכרז:
דוח תכן מבנה מיסעה
דו"ח גיאוהנדסי סיכום ממצאי חקירה
סקר גיאוהנדסי לשלב התכנון המוקדם
דו"ח הידרולוגי ותכנון מוקדם
סקר הידרוגיאולוגי ראשוני לאורך תוואי כביש  ,1לירושלים
חוות דעת הידרוגיאולוגית ראשונית בנושא מעבר תת"ק
בדרך חקלאית.

שם היועץ
יריב הנדסה אזרחית
מ .לוין -סקרים גיאולוגיים בע"מ
ע .ישראלי -גיאולוגיה להנדסה בע"מ
גרונר ד.א.ל
ד"ר ישעיהו גרייצר
ד"ר ישעיהו גרייצר
א.א .הנדסה ותכנון מדרונות בע"מ
א.א .הנדסה ותכנון מדרונות בע"מ

המלצות לביסוס וייצוב מדרונות דו"ח סופי
המלצות לביסוס מבנה גשר אקולוגי דו"ח סופי
המלצות לביסוס קירות תמך מעברי מים ותעלות ניקוז-דו"ח
א.א .הנדסה ותכנון מדרונות בע"מ
סופי
ד"ר ז'אן-מארק דופור -דרור
סקר גיאופיטים
אשל סביבה
סקר עצים
כללי
תאומי רשויות ותשתיות -מסמכים שונים
המבדקה
סקר קרקע קדוחי נסיון ובדיקות מעבדה
מפרט מיוחד לתכנון ,ייצור וסלילה של תערובת אספלט
מסוג תאמ"א  12.5ש'.

15

בקרה והבטחת איכות

16

רשימת תוכניות

מעצ
מעצ
צוות מתכננים

דיסק מצורף למסמכי המכרז.
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