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1 - INTRODUCTION 
 

The main purpose was to perform a review on a portion of the submittal of PDF (DW) files belonging to    

Section 02.15 Ha-Rosmarin Portal and Underpass Park & Ride of the Blue Line. 

This review was based on the packages and drawings submitted by ZAMIR-GATT by email from the beginning 
of August through the end of October 2021 

  

On 17th June 2021 Egis received another email. This review is based on a list of PDFs drawings 
submitted by DEL. The file is named is named: “Copy of 2021.06.16 - בקרת תכנון חניון רוזמרין “.   

The list of PDF drawings in this package (approved on Mezzoteam) that we refer to in this document 
were sent as separate links and not as expected to be in one package with linked PDFs. 

On 2nd September 2020 Egis received an email from DEL with link to the deliverables package. It 
covered Ha-Rosamarin Portal. 

Egis performed a quality check review on the submittal which can be  found in Mezzoteam under the 
link: 

B K1000_DD_02.15X000_ERA_DRS_03040_A TECHNICAL & QUALITY REPORT BLUE LINE 02.15 HA 
ROSMARIN PORTAL INFRA1 (B_ERA03040_A) 
 

On 25th April 2021 Egis received an email from the PM with an attached list of files.  

The file name is:  25.4.2021רשימת תוכניות חניון 

 

The initial Preliminary Check on the package received on 25th April 2021 was done and may be 
reviewed on Mezzoteam: 

B K1000_DD_02.15X000_ERA_DRS_03213_A PRELIMINARY REPORT BLUE LINE 02.15 HA ROSMARIN 
PARK & RIDE DD INFRA1 (B_ERA03213_A) 
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2 - QUALITY CHECK REVIEW 
 This submittal did not undergo a quality check. 

 

 

On the 17th April 2021 Egis received a list of drawings for the Blue Line Subsection 02.15 Ha-Rosmarin 
Park & Ride Detail Design INFRA 1 submittal via email. 

But the files do not meet any of the quality requirements for the Blue Line standards: 

 Not submitted as a package 
 Drawing list uploaded as a PDF file instead of attached to package 

 
 Mezzoteam titles should be in English: INFRA # - DISCIPLINE – DRAWING TYPE 
 No indication of INFRA in Mezzoteam title 
 No indication of discipline in Mezzoteam title 

 
 B-L drawing template not used 
 Some drawings with text entirely in Hebrew and no translation. Minimum title block strip must 

be all  in English 
 

 Phase to be corrected from CN to DD 
 Sheet 103 to be changed to Frame and added to Mezzoteam code. Use for plans only. 
 Use uniform Key Plan for all drawings 

 

 

This was a general quality check on the files. 
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3 - BUILDING WORKS REVIEW 
 

The civil excel file is attached to this document under the Mezzo code: 

B K1000_DD_02.15X000_ERA_DRS_03040_D TECHNICAL & QUALITY REPORT BLUE LINE 02.15 HA ROSMARIN 
PORTAL INFRA1 (B_ERA03040_D) 

Designers are requested to respond within the excel sheet. 
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב 
לטיפול בשלב 

כללי
3.1
3.224 08 2021

3.3
הערות לתכניות

3.4B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 
SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

ההערה אינה מובנת22.06.2021 קווי הגובה ברחוב ובתוך הפורטל אינם מותאימים לאבני השפה. קשה לקרוא איפה המיסעות ואיפה המדרכות
ישלחו תכניות אחרונות של הפורטל למזוטים

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01-08-2021ייטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
3.5B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

לא מופיעה חזית הכניסה לאזור המקורה ( פורטל ) . ממה עשוי המעקה שם ואיך הוא מתחבר לצדדים? אי מאוד מציע 
לא לעשות פורטל מעוגל במקום כזה צר אלא פורטל ישר ניצב לכיוון הנסיעה. כך נושא החיבור בין החומרים השונים לא 

יהיה יהיה רלוונטי. כמו כן הערוגה מאחורי ה"מצח" תהיה מרובעת ופשוטה יותר. בכל מקרה יש לעצב את הכניסה 
למינהור. פורטלים עגולים הם שפה של כניסת מנהרות לצדדי הר וכאן הגיאומטריה העגולה רק מזיקה.

מעקה הפורטל הוא מעקה נגד רכב מהצד הדרומי של הפורטל 22.06.2021
ומעקה להולכי רגל מהצד השני של הפורטל לכיוון צפון 

 לא מובן הערוגה מאחורי ה"מצח" בפורטל

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01-08-2021ייבדק ע"י האדריכל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
3.6B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)

B_MIC03023-4

מדרכת מילוט מדרום לפורטל למעלה-לא לקטוע עבור הערוגה אלא להמשיך אותה עד ההתחברות עם הערוגה בהמשך 
מערבה.

ישנה ערוגת נטיעה רק בצפון הפורטל למעלה. 22.06.2021
 יש להסתכל בתכנון החדש לערוגות אלו. התוכניות יועלו למזוטים

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01-08-2021ייטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
3.7B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

חיפוי הקירות בפנלים אינו מופיע בחזיתות השיקוע. איך תהיה שם החלוקה ? איך ניתן יהיה להתגבר על השיפועים 
למעלה ולמטה. יש להראות פרט בחזית. האם יש ניקוז קירות ?

חיפוי הקירות כן מופיע בחזית השיקוע. החלוקה של חיפוי הקירות 22.06.2021
יהיה מ ULMA בחיבור של זנב דג. יש פרט לקיר זה

לטיפול לשלב 04.07.2021
הביצוע

3.8B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 
SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

חיפוי הקירות בפנלים אינו מופיע בחזיתות השיקוע ולא ברור מה קורה בהמשך בתוך החלק המקורה. איך יראה חיפוי 
האבן בפנים לעומת הפנלים בחוץ ? אולי יותר הגיוני אבן בחוץ ופנלים בפנים ?

04.07.2021במנהרה אין חיפוי22.06.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
3.9B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

04.07.2021פתרון לתאורה ולשאר התשתיות במנהרה ובשיקוע - בעבודה22.06.2021יש להראות פתרון תאורה בשיקוע ובאזור המקורה.

#VALUE!MEZZOTEAM-01-08-2021הוצג ומוסכם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
3.10B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

חתך 5-5 אינו מופיע בתכנית כך שלא ברור היכן הוא ולא ברור למה יש זיז מחופה אבן עם חלל לא נעים מתחתיו. יש 
להראות חזית לקיר זה. יש לתת מידות לאבנים ובמיוחד לאבני הקופינג.

חתך 5-5 מופיע בתכנית. אנו נבדוק את מספורי החתכים.22.06.2021
 אנו אחראיים על פיתוח הנוף של הפורטל ונושא חיפוי הפורטל 

והשיקוע. כל העבודה על הפורטל היא קונסטרוקטיבית והחתכים 
לפי תכנון הפורטל והמנהרה.

 בתכניות החדשות שיועלו למזוטים ניתן לראות את מידות האבנים 
והקופינג.

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01-08-2021הוצג ומוסכם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
3.11B T5700_CN_02.15F000000_MIC_DW_03023_D_04 

SECTION 10_HAROSMARIN_INFRA1_PORTAL_PLANS+SEC 
(B_MIC03023-4)B_MIC03023-4

יש שילוט עם מיקומים. מיקום השילוט נמצא בתכניות החדשות 22.06.2021האם יש שילוט בכניסה לשיקוע ו/או לפורטל ? יש להראות מיקומים וגדלים לשילוט
שיעלו למזוטים

04.07.2021

#VALUE!

MEZZOTEAM-01-08-2021ייטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Landscape

תאריך 
התיחסות 
המתכנן

התייחסות מתכנן תאריך בדיקת 
הבודק

בתאריך 17/8/21 התקבלו תוכניות חדשות לבקרה
שלום רב,

מצ"ב על פי בקשתכם סיכום הליך בדיקת תוכניות האדריכלות של הפרויקט הנדון והמסקנות שלנו.
לאחר השלמת 3 סבבים של בדיקת התוכניות וכן מספר פגישות זום שנערכו ביחד עם אדריכלי הפרויקט ומנה"פ, ומילוי מס' דו"חות בקרה לאורך התקדמות התכנון, הגענו למסקנה שבדיקה מעמיקה של מסמכי התכנון ניתן לעשות אך ורק על גבי סטים 

.PDF מודפסים ולא ע"י בדיקת קבצי
• קיבלנו לבדיקה 56 גיליונות של תוכניות ופרטי אדריכלות, וכן 3 חוברות של רשימות. סידור התוכניות ואיתורן ערכו זמן רב.

• כל התוכניות נבדקו וסומנו. על כ"א מהגיליונות והחוברות רשמנו הערות / שאלות לאדריכלי הבניין. חלק מהבדיקה נעשתה בפגישה פיזית במשרדנו לבקשתנו עם מנה"פ ברק + אדריכלי הבניין שהצטרפו בזום כדי להבהיר ולהסביר סוגיות עיקריות הנוגעות 
לתכנון, כגון תיאור של התאום שנעשה מול מתכנני קונסט' ומערכות, איטום, בטיחות, וכן התייחסות לחומרי בנייה כגון בטון חשף / פריקסטים וכד' שלהם יש השפעה רבה, הן על הל תכנון והן על ביצוע הפרויקט.

נתבקשנו להתמקד בשאלה האם התוכניות מוכנות למכרז. 
לדעתנו התכניות לא מוכנות למכרז- הבניין מוכן באופן כללי אבל ישנם נושאים תכנוניים / גראפיים וכן נושאים טכניים שאינם סגורים, שגם נדונו בפגישה עם אדריכלי הפרויקט, וגם סומנו ע"ג התוכניות לבדיקה והשלמה ע"י האדריכלים. להערכתנו רמת הפירוט 

הנוכחית של התכניות אינו מספק.
להלן ריכוז של ההערות העיקריות שלגביהן נדרשות השלמות ותאומים נוספים:

1. ככלל קשה מאוד להבין את התוכניות ולהתמצא בכמות הגדולה של המסמכים. המלצתינו היא לעבור על כל הגיליונות ולסדר אותם גראפית, ברמה של קווים שאינם נפגשים בין בטונים ובחומרי גמר, עוביי קוים לא נכונים, הוספת מפלסים בבניין ובפיתוח סביב 
הבניין, הוספה והשלמה של האצ'ים כדי להבדיל בין חומרים שונים כגון בטון גלוי, ריצוף אבן / חזיתות מחומרים שונים, והוספת טקסטים הנדרשים לצורך קריאת התוכניות והכוונה, כגון סימונים של "פתוח ללמטה" ו"פתוח למעלה" וכו', טקסטים קטנים מידי 

לקריאה וכיוצ"ב.
2. יש להשלים את כל ההפניות לפרטים ולחתכים אחרים, לתוכניות מוגדלות ולהוסיף הפניות איפה שחסרות וזאת- בגראפיקה ברורה.

3. יש להוסיף הרבה מאוד מלל והסברים כתובים. למשל, יש יותר מידי פרטים לא סגורים, כגון בנושא האיטום, שיכולים לדעתנו אף להשפיע על הגיאומטריה / מפלסי קירות של הבניין, ואם לא נעשה תאום מול יועץ איטום או יועצים אחרים, יש להוסיף לפחות 
הערות ברורות בכתב, כגון "תכנון עקרוני בלבד.. פרטים ייקבעו בתאום עם יועץ...".

4. פרטי השלד המיוחדים ( מסגרות סביב פתחים, זיזים וכו' ) משורטטים בחלקם בצורה סכמתית בלבד, ולדעתנו אינם ישימים כפי שהם מופיעים בגיליונות. ראו גיליונות פרטי השלד:
 .T580/00/02.15F000/000/MIC/DW/03198/C/03    T580/00/02.15F000/000/MIC/DW/03212/B/02 וכן   T580/00/02.15F000/000/MIC/DW/03306-03309/C/03

5. חיפוי קירות בבטונים – על פי הפרטים וגם לאחר בירור בע"פ עם האדריכלים, עדיין לא ידוע עם חלקים כגון קרניזים וקורות חיפוי מבטון אדריכלי בחזיתות וגגות הבניין יבוצעו בשיטה של יציקה בתבניות במקום או בשיטה של פריקסטים. לנ"ל עשויה להיות 
השפעה על קונסט', איטום ואף על הגיאומטריה של הבניין. 

6. מערכת האיטום סביב השלד אינה ברורה.
7. תאום והטמעת הנחיות נגישות – יש לבדוק הכוונות לנכים, פרטי מעקות / מדרגות / מאחזי יד ורוחב מעברים בעיקר במדרגות מול יועץ נגישות. 

8. יש להשלים תוכניות תקרה מפורטות כולל כל המערכות, בעיקר בתקרות המונמכות. זה כולל בין היתר מתזים, תאורה, רמקולים וכד'. יש לבדוק גובה תקרות בכל מקום כדי לוודא שישנו מספיק מקום למעבר כל המערכות. למשל האם יש קורות מונמכות 
בבניין ? אם יש- וקשה לראות בתכניות -איך המערכות עוקפות אותן ?

9. רשימות - הרשימות מאוד סכמטיות. בחלק מהשרטוטים חסר למשל תיאור כתוב, ויש להשלים את כל הרשימות, ברמה המספקת לפחות למכרז.
10. יש לבדוק תוכניות מול יועץ בטיחות – למשל בדיקה האם נדרשות הפרדות אש אנכיות בין קומות בחזיתות הבניין היכן שמתוכננים למשל תריסים וקירות מסך.

אלו רק חלק מההערות, ויש לקרוא את ההערות המסומנות ע"ג הגיליונות. חלק גדול ההערות הן שאלות למתכננים וגם עצות לבדיקה.
לצורך הבהרה, משרדנו ביצע בדיקה של תוכניות הבניין בלבד, ואילו תוכניות גינון השקיה ופיתוח נוף לא נבדקו בסבב זה-כולל כל נושא מגרשי הספורט על הגג. יחד עם זאת המלצנו על פתרונות ביצוע לגג מבחינת איטום.

כדי להעריך את מידת המוכנות התכנונית של הבניין מעבר לנושא האדריכלי אנו ממליצים לקבל ממנה"פ או מהאדריכל מסמך המפרט איזה תאומים נעשו-אדריכלות מול כל המקצועות, איזה תאומים חסרים וכיוצ"ב. למשל: האם נעשה תיאום כל מערכות עם 
שלד המבנה ? שמנו לב למשל שרצפות השלד בשירותים אינם מונמכות: אם יהיה מקום למערכות התברואה והאיטום שם?  

הערה בודק ID מס' תכנית/ דוח סעיף מס'

אדריכלות נוף
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סיכום
סגור/ מוסכם
לטיפול לשלב 
לטיפול בשלב 

ביסוס
כללי
27-06-2021בקרה זו איננה עוסקת במנהור14.1
28.7.21יצורף לדו"ח המתוקן27-06-2021נבקש לקבל את נספח קידוחי הניסיון ובדיקות המעבדה14.2

10-08-2021התקבל מענה בדוח המעודכן יולי 2021
28.7.21יצורף לדו"ח המתוקן27-06-2021נבקש להציג את הליתולוגיה המוערכת על גבי תכניות החפירה ודיפון14.3

10-08-2021לא התקבל אך ההערה איננה רלוונטית אחרי הצגת הלוגים האחידים
קידוחי הניסיון לוו על צידי גיאולוג הנדסי, אשר כלל את התיאור הגיאולוגי בלוגים 27-06-2021נבקש להציג דוח גיאולוגי לפרויקט14.4

שהוצאו על ידו - מצורפים לדו"ח
28.7.21

הערות לדוח קרקע
תחום התוצאות תוקן, דובר בטעות הקלדה אולם הסעיף הורחב להבהרת דרך קביעת 27-06-2021תחום תוצאות עד 24 ממוצע 74?סעיף 2

הערכים
28.7.21

הגישה הכללית לא כל כך ברורה ונשמח להבהרות, כלונסאות ריסון בעומק 6 מ' סעיף 14.43.1
על פני רפסודה כה גדולה (שמידותיה לא צויינו בדוח), פועלים כגוף קשיח יחד עם 
הרפסודה לכן סביר שלא משנים משמעותית את מאמץ המגע המותר. יתכן והם 
משנים את מודול הקפיץ באם המטרים הראשונים תחת הרפסודה רכים ביחס 
לסלע בעומק 4-6 מ', האם כך? יכול להיות שמנסים להשיג מטרה אחרת של 

סתימת כל החללים בעומק ההשפעה הקריטית?

לא מדובר ממש בכלונסאות ריסון אלא אמצעי להעברה טובה יותר של העומס 27-06-2021
מתחתית הרפסודה לקרקע. בהתחשב בסלע בעל תכונות הטרוגניות, ללא מגמה של 

התחזקות עם הגידול בעומק וכן בהתחשב בטווח העומסים הגדול הצפוי לעבור לסלע, 
סוכם להוסיף כלונסאות מתחת לרפסודה, על מנת לאפשר למסור חלק מהעומס לסלע 

על ידי פיזורו באמצעות כלונסאות. היות צומדובר בכלונסאות הקשה (מיקרופיילס), 
קיימת מגבלת עומס של 120 טון שירות כל כלונס קוטר 45 ס"מ. בהתחשב בקושי 
אפשרי להגיע עם מכונת קידוח בקוטר 60 (הנחשבת לנדירה יותר) לתחתית הבור 
ובהתחשב במגבלת עומס מותר לכלונס בקוטר 45 ל- 120 טון, מתקבל כי האורך 

האפקטיבי להעברת 120 טון, בהזנחת המטר העליון של הכלונס, אשר עובר בסלע 
מרוסק מעבודות החציבה - מתקבל כי 6 מטר כלונס מספקים.

28.7.21

מה משמעות חישוב הטרחות אופקיות בכלונסאות ביסוס המשמשים לריסון 
ומנותקים מהרפסודה? האם יש צורך בברזל זיון בכלונסאות הריסון?

10-08-2021

הסכימה לקוחה כלשונה מתוך מדריך תכנון של הצבא האמריקאי. הצד השמאלי 27-06-2021סכימה לחישוב האורך החופשי, האם יש צורך להציג את האיור השמאלי?סעיף 14.53.6
בתרשים אינו רלוונטי אולם הושאר היות ומציג כי תכנון בגיאומטריה זו אינו יציב. נוסף 

הסבר בדו"ח.

28.7.21

בזמן ביצוע הדיפון ההיקפי, לא תרצה לציין מעקב של גיאולוג ודיווח ליועץ? איכות סעיף 14.63.8
הסלע, רציפותו, מחדרים וכיו"ב

הדרישה לגיאולוג בתחתית הסעיף הורחבה גם לכלונסאות הדיפון - נכתב "עבור כל 27-06-2021
הכלונסאות".

28.7.21

עומק החפירה מגיע עד לכדי 25 מ', ראוי להנחות את המתכננים לגבי סכימת סעיף 14.73.9
המאמצעם בגב הקיר? או לחלופין לתת פרמטרים לאלמנטים סופיים

28.7.21נוספה דיאגרמה וגם כיתוב בפסקה.27-06-2021

בטבלה נדרש גם תכונות של מילוי הנדסי (הרי המשך אותו הסעיף עוסק בקירות סעיף 14.83.9
כובד).

ההנחיות לקירות בטון מזויין ומילוי בגב קירות אלה - אוחדו לסעיף אחד, למקומות בהם 27-06-2021
יתעורר צורך לצרכי פיתוח, לתכנן קירות כאלה.

28.7.21

28.7.21חלק עליון של חתך הקרקע - מילוי, חרסית מעורבת עם צרורות ורסיסי סלע27-06-2021מקדם לחץ עפר אקטיבי של 0.35 לסלע עליון ואלוביום לא קצת גבוה?סעיף 14.93.9
נוסף יעד צפיפות של 95% "מודיפייד פרוקטור" בדומה לדרישות התקן לקירות 27-06-2021מדוע לא לתת יעד אחוז הידוק לקבלן (חוץ/בנוסף למעברי מכבש)סעיף 14.103.9

תומכים. לעיתים, על מנת למנוע הטרחות אופקיות גדולות בגב קירות שזה עתה נוצקו, 
עדיף להגביל את ההידוק למינימום הנדרש למעברי מכבש - 6 מעברים, אבל עדיף 

לדרוש עתה ובמידת הצורך להקטין בדרישות בעת הביצוע.

28.7.21

עומק הטמנה בקירות קונזוליים פעמיים גובה התמיכה? הרי הריתום בסלע מהיר סעיף 14.113.9
מאוד, האם לא שמרני מידיי? בכל אופן נראה שלא נשמר בתכניות הדיפון לשיקוע

קירות קונזוליים, אם יהיו, יהיו בחלקים העליונים של החתך, המורכבים, בחלקם, 27-06-2021
ממילוי ולכן באה דרישה זו. ניתן להקטין לפעם וחצי גבה התמיכה אולם זה לא 

משמעותי.

28.7.21

סעיף 14.12
3.10

לא ברור האם הסעיף מתכוון לאלמנט ספציפי (בראש המדרון, התזה, חדירה 
בסלע)? או שהוא כללי לכל האלמנטים המאופיינים בהפרדה מפלסית?

לא ברורה שאלת הבקר. בכל מקרה מדובר במפרט שהועבר כנספח לדוח.27-06-2021

28.7.21הועבר27-06-2021לא כדאי להעביר את כל הסעיף למפרטים?סעיף 14.13
מפרט 14.14

עוגנים
מפרט עוגנים: האם נמצאו אבני צור בקידוחי הניסיון? 

 שורש מדוייס באתר או במפעל? 
 סעיף 4 קדיחת העוגנים - איך הקבלן ימנע מפגיעה בתשתיות? זה במסגרת 

תיאום תכנון.
 הגנה מפני מפולת האם לשריין קייסינג בכתב הכמויות?

28.7.21על פי הלוגים שהוכנו על ידי הגיאולוג - מצורפים - אין איזכור לצור בחתך.27-06-2021

2021 09 2מצ"ב מייל עם קישורים27-06-2021נבקש לקבל תכניות דיפון לחפירה העיקרית לחניוןאמי 14.15
2021 09 2מצ"ב במייל27-06-2021נבקש לקבל תכנית ביסוס יסודות תחת רפסודה + רפסודה?14.16
כלונסאות דיפון בקוטר 80 לשיקוע? הסלע דולמיט וגיר.! מומלץ להישאר עם 14.17

קידוחי מיקרופייל 45, עומק הטמנה לא צוין
קוטר הכלונסאות נקבע כתוצאה מעומסי הקרקע במצב הסופי וכתוצאה מתנאי 27-06-2021

השענה (סמכים לכלונסאות) הנובעים ממפלסי תקרות החניון.
2 09 2021

2021 09 2מפורט בתכניות בחתכים טיפוסיים27-06-2021לציין עומק הטמנה לקירות תמך, יציקת היסוד כנגד הסלע או ע"ע מצעים?14.18
קיר בטון מזויין ע"ג כלונסאות, האם קיבל מענה לתסבולת אופקית ע"י שורת 14.19

כלונסאות יחידה?
2021 09 2חיובי27-06-2021

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Excavation & Foundation

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

איטום
כללי
סגור/ מוסכם27.7.21המפרט נשלח בתאריך 16.6.21.נא להעביר לבקר07-07-2021לא ראינו מפרט טכני, מבקשים לקבלמפרט טכני13.1
13.2B 

T4620_CN_02.15X000_BTL_DT_03007_B_0
2

#VALUE!
סגור/ מוסכם27.7.21גליון פרטים זה הינו עקרוני בלבד לצורך הצגה ראשונית. לא רלוונטי לבקרה07-07-2021נודה להעברת גיליון/גיליונות PDF לצורך הבדיקה, על מנת למנוע אי הבנות

27.7.21אין סימון במעברי צינורות בקירות דיפון כלונסאות. נבקש להימנע מכך07-07-2021לא ראינו פרטי איטום עבור חדירות צנרת תת"ק דרך קירות דיפון. מבקשים לקבל.השלמת פרטים/תכנון13.3
סביר מאוד להניח שיהיו. יש לבדוק מול אינסטלציה, חשמל וכדומה, ובמידת הצורך 

לתכנן פרט איטום מתאים לחדירה המתוכננת. לחליפין, לוודא סופית מול היועצים כי אכן 
אין חדירות מסוג זה.

אבקש לקבל11-08-2021
מידע בנושא מיועץ אינסטלציה וחשמל.

18 10 2021

סגור/ מוסכם27.7.21נוסיף07-07-2021לא ראינו פרטי איטום עבור בורות שאיבה ברצפת מרתף. מבקשים לקבל.השלמת פרטים/תכנון13.4
13.5

השלמת פרטים/תכנון
לא ראינו פרטי איטום עבור גגות קומת הכניסה/קרקע כולל בידוד תרמי (מפלס +3.75). 

מבקשים לקבל.
סגור/ מוסכם27.7.21נוסיף07-07-2021

13.6
השלמת פרטים/תכנון

לא ראינו תכנון המנהרה/כניסה צפונית דרך הדיפון המופיעה בחתך אדריכלות 4-4 , 
ובתכנית אדריכלות במפלס -8.85. מבקשים לקבל

27.7.21לא בתחולת הפרויקט07-07-2021

אבקש לקבל תכנית קונסטרוקציה בה מופיעים פרטי חיבור11-08-2021גם אם אינו בתכולת הפרויקט קיים תפר בחיבור למרתף הפרויקט שאותו נדרש לאטום.
של המנהרה הצפונית לחניון

18 10 2021

הערות לתכניות
13.7B 

T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-01: חשוב להגדיר במפרט הטכני את הדרישות משכבת המצע המהודק על מנת 
שיתאימו כתשתית ליריעות האיטום

27.7.21ראה סעיף 2.1 במפרט הטכני לאיטום07-07-2021

מומלץ לשקול כן להשתמש בבטון רזה (בין כה וכה מוגדר אצל הקונס') ולקבל תשתית 
טובה יותר לפריסת היריעות. בכל מקרה, בכל אזורי תשתית משופעת (כדוגמת פרט 1-

12), חייב לבצע בטון רזה כי לא ניתן לקבל תשתית מצע מהודק תקין. ככלל, ביצוע בטון 
רזה באזורים משופעים מחוייב עפ"י היצרן של היריעות

2021 10 202119 10 18הפרטים עודכנו כבר להגשה קודמת. יש עדכון לתכנית.11-08-2021

13.8B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-02: מניסיוננו, חשוב כי הקירות המיישרים ע"ג קירות הדיפון, המשמשים 
כתשתית לאיטום בהתזות, יהיו חלקים. חשוב להגדיר את הדרישות לקיר זה במפרט 

הטכני. ראו גם האמור בתקן החדש

סגור/ מוסכם27.7.21ראה סעיף 4.1 במפרט הטכני לאיטום07-07-2021

13.9B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-02: חשוב להגדיר בפרט/במפרט את הטיפול/תיקון סביב הקוצים החודרים את 
האיטום בקירות הדיפון. הננו מפנים את תשומת הלב כי ת"י 2752 חלק 2 קובע כי 

איטום קירות מרתף יבוצע ללא קוצים החודרים את האיטום.

27.7.21ראה סעיף 4.2 במפרט הטכני לאיטום07-07-2021

בכל הנוגע למריחה לתיקון סביב קוצים- מוסכם. בכל הקשור לביצוע קוצים לקיר הפנימי-
 ראו האמור בת"י 2752 החדש שיצא (איננו יודעים האם חל על פרויקט זה)

נושא חלות התקן החדש 2752 שאינו מאפשר קוצים בין קיר דיפון לקיר בטון פנימי11-08-2021
ליועץ משפטי. התקן פורסם בנובמבר 2020.

18 10 202119 10 2021

13.10B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-03: יש לציין בפרט קיבוע של קצה היריעות העולות מהרצפה אל התשתית 
בסרגל או שו"ע. יש לציין בפרט/מפרט את הצורך בהגנה זמנית על היריעות החשופות 

המטפסות מהרצפה בזמן יציקת הרצפה.

היריעה מתבצעת הריתוך מלא על גבי תשתית הבטון. אין צורך בקיבוע מכאני בקצה 07-07-2021
היריעה. הדבר יגרום לפגיעה באיטום המותז בזמן יציקת בטון באזור חפיפה

סגור/ מוסכם27.7.21

13.11B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-06: באופן כללי נראה כי פרטי הקונס' לא מסונכרנים עם פרט זה (בקונס' גם 
מופיע בטון רזה מתחת ומעל היריעות). לאחר הסנכרון חשוב לקבל חיבור של איטום 

הרצפה בהלחמה מלאה לעמוד/יסוד. לטובת טיב החיבור בהלחמה מלאה עדיף לבצע 
איטום ביטומני אנכי במקום צמנטי

נפנה לקונסטרוקטור ע"מ שייעדכן את הפרט שלו. לא יבוצע בטון רזה מתחת לאיטום 07-07-2021
וגם לא מעל

27.7.21

02.9.21עודכנו פרטי איטום ומפרט11-08-2021לא ראינו פרט איטום מעודכן. חשוב לשפר את החיבור בין איטום הרצפה לעמודי היסוד.

19-10-2021לא ראינו פרט קונס' מעודכן. בכל מקרה- חשוב לתאם עם הקונס' את פתרון האיטום.
13.12B 

T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

סגור/ מוסכם27.7.21מניסיונינו בפרויקטים דומים פתרון זה יישים ויעל07-07-2021פרט 1-07A: חלופה א'- החלופה מאוד קשה לביצוע ולא מומלצת

13.13B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

פרט 1-07A: חלופה ב'- מניוסננו, חיבור ע"י השארת שולי יריעה וכיפופה אופקית לא 
תמיד יעבור ולרוב דורש ביצוע דוגמת היתכנות בשטח. למרות זאת, מדובר בשיטה 

לגיטימית לביצוע ולכן הנושא נתון לשיקול המתכנן.

סגור/ מוסכם27.7.21מניסיונינו בפרויקטים דומים פתרון זה יישים ויעל07-07-2021

13.14B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03009_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS 
UNDERGROUND FLOOR (B_BTL03009-1)

B_BTL03009-1

סגור/ מוסכם27.7.21מניסיונינו בפרויקטים דומים פתרון זה יישים ויעל07-07-2021פרטים 1-07A :1-08/1-09: ראו הערה קודמת. לשיקול המתכנן.

13.15B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

לא ראינו פרט/פרטי איטום למצבים של צומת בחיבור בין איטום אנכי ואופקי ועם קיר 
דיפון. ניתן לראות מצבים אלו בחתך סימון מערכות איטום

27.7.21הוסף פרט07-07-2021

פרט 1-13: חשוב להגדיר בפרט את רוחב החיבור לקורת הראש (רוחב נקי). רוחב 
מינימלי מומלץ- 30 ס"מ. לחליפין, ניתן לבצע חיבור של איטום הרצפה לדופן החיצונית 

של קורת הראש.

2021 10 02.9.2119עודכן11-08-2021

13.16B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

פרט 1-12: כמעט כל יצרני פוליאוריאה המובילים שאנו מכירים מגדירים עובי מינימלי 
של 2 מ"מ, לכן אנו ממליצים להגדיר עובי 2 מ"מ

סגור/ מוסכם27.7.21עודכן07-07-2021

13.17
B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

פרט 1-12: איטום רצפת חדר משאבות- מערכת פוליאוריתן אמורה להיות טובה בעובי 3 
מ"מ ברם אינני יודעים לאיזו מערכת מתכוונים. מבדיקה שביצענו למפרטי חומרים 

פוליאוריתניים למריחה הנפוצים בשוק, ובהתחשב בעובי השכבה המומלץ, הגעה לעובי 
המוגדר ייאלץ את הקבלן לבצע מס' רב של שכבות (כ-5 שכבות). איננו בטוחים כי קבלן 
האיטום אכן יבצע את האמור ללא הגדרה מתאימה במפרט. מומלץ לבצע חומר דו רכיבי, 

ניתן לשקול לבצע באמצעות PB 2k אותו ניתן לבצע בשכבות עבות יותר. לשיקול המתכנן

ישם המערכת יש לראות במפרט הטכני לאיטום, סעיף 8 . עובי השכבה 3 מ"מ הינו 07-07-2021
מספר לחלוטין, במיוחד בשילוב עם בד חיזוק ייעודי כפי שתוכנן

סגור/ מוסכם27.7.21

13.18B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

פרט 1-10: עובי שכבת האיטום בקירות מופיע 4 מ"מ במקום 5 מ"מ כפי שמופיע בכל 
שאר הפרטים. יש להשלים משחת איטום מעל החבק סביב הצינור

סגור/ מוסכם27.7.21עודכן07-07-2021

13.19B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

פרט 1-11: בבדיקה שערכנו לאבזרים בעבר, החיבורים בין הצינור למשטח לא היו 
אטומים ונפתחו בקלות. חומרי איטום ביטומניים רגילים לא נדבקים לפי.וי.סי.

לפי נסיוננו אין שום בעיה בחיבור של חומרים ביטומניים לצנרת או פרופילי PVC אחרים 07-07-2021
קשיחים. כפי שמופיע בפרט אין חיבור בין הצינור למשטח באמצעות חומר ביטומני. 

החיבור מתבצע בין הפלטה לקיר

27.7.21

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Waterproofing

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Waterproofing

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

אין הסכמה בנוגע לסעיף זה. בכל מקרה, ככל שהאבזר יהיה בשימוש עפ"י החלטת 
היועץ, נכון יהיה לכל הפחות להגדירו במפרט הטכני כבעל אישור אטימות למים ע"י 

המפעל המייצר (אבזר, חיבורים וכו'), ולהגדיר חומר מתווך בין חומר האיטום הביטומני 
PVC לבין ה

נוספה הערה בפרט ובמפרט טכניי עם דרישה לחספוס משטח PVC לפני ביצוע איטום 11-08-2021
להידבקות טובה יותר. האביזר הוגדר כאטום למים במפרט הטכני

02.9.21

19-10-2021יש ליישם חומר מתווך בין ביטומן ל pvc. חספוס אינו מספיק.
13.20B 

T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03011_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING GROUND FLOOR 
(B_BTL03011-1)

B_BTL03011-1

פרט 2-01: לא הוגדר איטום קירות בחצר משק. אולי אף כחלק משכבת הגמר בקירות. 
יש לבדוק. חסר פרטים באזור תעלת ניקוז וסף כניסה.

סגור/ מוסכם27.7.21אזור מקורה. אין צורך באיטום הקירות. נוסיף פרט לתעלה07-07-2021

13.21B 
T4620_CN_02.15F000000_BTL_DW_03008_
B_02 WATERPROOFING ROSAMRIN 
PARKING- PORTAL (B_BTL03008-2)

B_BTL03008-2

פרט 1-01: אנו מכירים את הדרישה הכללית בפרויקט לכך שקירות תמך מדופנים לא 
נאטמים, ועל כן, מערכת הניקוז שהגדיר היועץ, בנוסף לשיפור מסויים בבטון ע"י מוסף, 
עומדת בדרישות הנ"ל. מאחר שמדובר ברמפת ירידה לחניון, לשיקול המזמין האם הוא 

רוצה לשפר את האיטום ולדרוש מערכת איטום אמיתית בקירות אלו.

מתוכנן איטום מלא בקירות הנ"ל באזור מקורה. באזור הפתוח לשמיים תוכננה מערכת 2021 07 7
ניקוז

27.7.21

מומלץ להעלות את הנושא להחלטת המזמין. לא ראינו פרטי איטום לאזור רמפה מקורה. 
נבקש לקבל פרטים/ הפנייה לפרטים הרלוונטיים במידה וקיימים.

02.9.21להחלטת המזמין2021 08 11

13.22B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03012_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS GROUND 
FLOOR+WET ROOMS (B_BTL03012-1)

B_BTL03012-1

איטום בפוליאוריתן בעובי 2.5 מ"מ גורר ביצוע שכבות מרובות (כ- 4 שכבות יישום). 
ממליצים לבצע חומר דו רכיבי, ניתן לבצע ע"י פוליאוריתן-ביטומן ( - 2k PB). לשיקול 

המתכנן.

סגור/ מוסכם27.7.21אין שינוי בתכנון. יבוצע כפי שמתוכנן2021 07 7

13.23B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03012_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS GROUND 
FLOOR+WET ROOMS (B_BTL03012-1)

B_BTL03012-1

פרט 3-01: עפ"י הנחיות תקן לריצוף קרמיקה יש לבצע שכבת בסיס/יסוד צמנטית 
פשוטה בעובי 1 מ"מ, טרם ביצוע מערכת האיטום ברצפה

שכבת בסיס צמנטית פשוטה אינה חלק ממערכת איטום ועלולה לגרום להיפרדות בין 2021 07 7
שכבת האיטום המתוכננת לתשתית בטון

סגור/ מוסכם27.7.21

13.24
B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03012_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS GROUND 
FLOOR+WET ROOMS (B_BTL03012-1)

B_BTL03012-1

פרט 3-01: איטום רצפות חדרים רטובים- מערכת פוליאוריתן אמורה להיות טובה בעובי 
3 מ"מ ברם אינני יודעים לאיזו מערכת מתכוונים. מבדיקה שביצענו למפרטי חומרים 

פוליאוריתניים למריחה הנפוצים בשוק, ובהתחשב בעובי השכבה המומלץ, הגעה לעובי 
המוגדר ייאלץ את הקבלן לבצע מס' רב של שכבות (כ-5 שכבות). איננו בטוחים כי קבלן 
האיטום אכן יבצע את האמור ללא הגדרה מתאימה במפרט. מומלץ לבצע חומר דו רכיבי, 

ניתן לשקול לבצע באמצעות PB 2k אותו ניתן לבצע בשכבות עבות יותר. לשיקול המתכנן

סגור/ מוסכם27.7.21ראה תשובה להערה מס' 202113.17 07 7

13.25B 
T4620_DD_02.15F000000_BTL_DW_03012_
A_01 ROZMARING PARKING- KEY PLAN 
&WATERPROOFING DETAILS GROUND 
FLOOR+WET ROOMS (B_BTL03012-1)

B_BTL03012-1

פרט 3-01: לדעתנו יש לבצע מערכת איטום צמנטית בקירות באזורים הרטובים, בנוסף 
לשכבת ההרבצה. באזורי מקלחות הדבר מחייב. האיטום הצמנטי מאפשר גם את 

התקנת אבזרי איטום חדירת צנרת בקירות בצורה נכונה

27.7.21עודכן2021 07 7

לפי דף מוצר של איטום הקירות שהוגדר, ההמלצה לבצע שתי שכבות במשקל כולל של 
2.6 ק"ג למ"ר. מומלץ לעמוד בדרישת מינימום של היצרן. (ראו סעיף 9.2.1 במפרט)

2021 10 02.9.2119עודכן2021 08 11

13.26B 
T4620_DD_02.15X000_BTL_TS_03018_A_0
(B_BTL03018-1) מפרט טכני לאיטום 1

B_BTL03018-1
טרם התקבל פרט קונסטרוקציה במקום זה. התיאור שבמפרט מתאים למערכת איטום 2021 08 11סעיף 5: תיאור הסעיף אינו בהיר. מומלץ להוסיף פרט איטום מתאים.

המתוכננת במנהרה בכריה
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

תיאום מערכות
הערות על תכנון

15.1REVIT מערכות תשתיות לא ממודלות . מצורף צילום מסךמרתפיםמודל בפורמט REVIT תיאום התשתיות במנהרה נעשה באוטקאד על פי חתכי כניסה 10.08.21במודל פורמט
והיציאה שמבטאים את הפרשי הגובה המקסימלים

19 06 2021

2021 09 29במנהרה אני רואה תעלות חשמל בשל כך צריכים תכנון ספרינקלרים  , כיבוי אש וכו' . האם זה מתוכנן באוטוקד ?
15.2REVIT מרתפיםמודל בפורמטMAIN - יש צורך לשים לב לצירים/ למפלסים . צירים באדריכלות לא תואמים לצירים במודל : Parking 2021 09 202129 06 19 מקובל,מועבר לטיפול האדריכלים- יבוצע מעקב10.08.21מודל
15.3REVIT מודל בפורמטPA 2-A 2021 09 202129 06 19יתוקן   עד  סוף 10.08.2109/2021יש אי התאמה בין תכנון אדריכלות ומודל מנהרה . מנהרה לא בתוואי שסימן אדריכל . מצ"ב צילום מסךמפלס

15.4REVIT מרתפים - מודל בפורמט
1B-C ציר

על יועץ תאום מערכות לוודא/לפתח היטב את אזור כניסה למרתף . שימו לב לתכנון מ"א : האם כניסת ויציאת אוויר רק 
מאזור אחרי תריס או שיש פלנום עם תריסים במנהרה וצריך להיות חיבור ? שימו לב להתנגשות בין תעלת /תריס מ"א 

לקונסטרוקציה מנהרה.

לפי התכנון העדכני הפלנום מגיע עד לתריס שנמצא בתוך המנהרה , 11.08.21
פרט החיבור בין תעלות המיזוג לפלנום וכן ההתנגשות עם הקורה 

יתוקנו במסגרת תיאום המערכות.
מיזוג: כול המערכת אויורור  של המנהרה  התבסס על  פלנום בנוי.

19 06 2021

2021 09 29אבקש תכנון  קונסטרוקציה מעודכן/ תכנון פתחים .
15.5REVIT תכנון מודל בפורמט

מרתפים
2021 06 19הערה מקובלת- הועבר להשלמת תכנון היועץ11.08.21חסר תכנון אינסטלציה : ארונות הזנת ספרינקלרים קופסת ניקוז כביש - בעליית/בירידת כביש, צנרת ניקוז .

15.6REVIT תכנלון מודל בפורמט
מרתפים

ניהול הפרוייקט בדק מול יועץ האיטום-בחניונים מבוצע איטום כנגד 11.08.21יש צורך לוודא מיועץ הסביבה האם נדרש צנרת גז רדון .
גז רדון עם זאת מערכת אוורור לסלוק גז רדון אינה נדרשת כיוון 

שהאזור לא מאוייש באופן  קבוע.

19 06 202129 09 2021

15.7REVIT תכנון מודל בפורמט
מרתפים - 

רצפה מרתף 
6

 מקובל - הנושא עבר לטיפול יועץ הקונסטרוקציה ויועץ האינסטלציה-11.08.21שימו לב לשוחת אינסטלציה ברצפת בטון קונסטרוקטיבי. קונסטרוקטור צריך לאשר את זה .מצ"ב צילום מסך
 המודל יעודכן בהתאם לפ]יתרון שיסוכם.

19 06 2021

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Systems Coordination

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Systems Coordination

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

15.8REVIT מרתף 5 - ציר מודל בפורמט
PA 5

בחדרי משאבות אינו מספיק גובה מתחת לתעלת מ"א . תדבר עם קונסרטרוקטור האם אפשר לשנות את תוואי הקורות . 
D-E 3-7 ויש דרישה למקם את תעלת היניקת ואספקת אוויר בהתאם לנדרש.ציר

הנושא נבדק - להלן תשובת יועץ אינסטלציה11.08.21
מיזוג: גובע תחתית התעלה מאושר על ידי יועץ אנסטלציה

19 06 2021

2021 09 29אם זה מאושר על ידי יועץ  מקובל
15.9REVIT מרתפים - מודל בפורמט

M 4 ציר
הנושא נבדק להלן תשובת יועץ החשמל11.08.21לא מבינה למה תעלות נכנסות לאזור זה . מצורף צילום מסך

חשמל :מכאן עוברת הצנרת מחדרי החשמל לקומה התחתונה.   
אזור זה נמצא מתחת לחדרי החשמל ויש שם מעבר לתעלות

19 06 202129 09 2021

15.10REVIT הנושא נבדק להלן תשובת יועץ המיזוג11.08.21יש דרישה לוודא תכנון של היועץ מ"א . במרתפים הכנסת ויציאת אוויר באותו צד ? זה לא תקין .מרתפיםמודל בפורמט
מיזוג:  נבדק, כנסה ויציאה אוויר לא באותו צד וגובה

19 06 2021

2021 09 29אבקש לסמן את פיר פיצוי אוויר  במרתפים . אני רואה רק פרי יציאת אוויר.
15.11REVIT מרתפים - מודל בפורמט

D6 ציר
2021 06 19הערה מקובלת- יעודכן במודל לאחר השלמת תיאום11.08.21ציר D 6 ממרתף PA 4 - 4 ומלא , יש לשים לב להתנגשות בין קורה וארון /נישה . לבדיקתך

2021 09 29ממתינה עדכון במודל
15.12REVIT מודל בפורמט PA - 2 מרתף

2 חדר גנרטור
לאחר בדיקה מול האדריכלים- תכנון החדר מתבצע על פי הנחיות 11.08.21תכנון של חדר גנרטור לא תקין . אבקש לתכנן לפי תכנון יועץ החשמל . תעלות מ"א בשביל מה ?

יועץ החשמל. במידה שהתכנון אינו תקין נשמח לקבל הערה ולטפל.  
                                  תעלת מיזוג האויר מיועדת לפליטה מהחדר.

19 06 2021

2021 09 29בחדר גנרטור צריך להיות פליטת אוויר חם גנרטור + מצד שני נדרש אוור  חיצוני. חסר פיר / תריס  חיצוני
15.13REVIT מודל בפורמט PA - 2 מרתף

2 חדר שנאים
יותר טוב לבנות פלנום במקום תעלות . תדבר עם אדריכל , קונסטרוקטור ויועץ מ"א . מה לגבי פתחים ? איפהכניסה של 

התעלה/סולם .
הנושא נבדק- ההחלטה שהתקבלה היא להשאיר תעלות11.08.21

PL1 מיזוג:  כניסה אוויר בקרקע יציאה בגג של
19 06 2021

בסדר גמור , רק תשימו לב שיש התנגשות לקונסטרוקציה . מצ"ב צילום מסך

15.14REVIT הנושא נבדק, להלן תשובת היועץ11.08.21במרתף 1 תקרה חסר תכנון ניקוז מפיתוח . מתוכנן/ממודל רק צנרת שומן , צנרת ביוב ואוויר .מרתפיםמודל בפורמט
אינסטלציה-  קיים צינור ניקוז מאסף עבור הגג וקומת קרקע. בפיתוח 

מעל, זרימת המים הינה עילית על פני הכביש ולא יורדת לחניון

19 06 202129 09 2021

15.15REVIT מודל בפורמט PL -1 מפלס
H ציר 8 בין

תעלת מ"א - אוויר למשאבות , היא קרובה לכביש/דרך/מסילה . בחתך אפשר לראות גובה תעלת מ"א - הכנסת אוויר , 
מעל קו הדרך 50 ס"מ

הנושא נבדק, להלן תשובת היועץ12.08.21
מיזוג מדובר על פצוי אוויר של פנוי עשן. להתייחסות יועץ איכות 

הסביבה.

19 06 2021

2021 09 29ההערה שלי הייתה על גובה של התעלה בייחס לכביש.
15.16REVIT מודל בפורמט PL -1 מפלס

D-H ציר 5 בין
הנושא נבדק, להלן תשובת היועץ12.08.21יש לשים לב להתנגשות בין צנרת אינסטלציה ( ירידה משירותים ) לקורה . ראה צילום מסך ב15.17

אינסטלציה : ראה התייחסות בהערה הבאה
19 06 2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Systems Coordination

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

15.17REVIT מודל בפורמט PL -1 מפלס
-E 5 ביןA ציר

F

ההערה התקבלה, הנושא נבדק ונמצא בטיפול, יעודכן במודל לאחר 12.08.21ראה התנגשות בין תעלת מ"א לצנרת גרביטציה . מצ"ב צילום מסך ( אינו חתך אלא תוכנית תקרה )
השלמת תיאום

אינסטלציה: לפי המודל הצנרת עוברת מתחת לקורה ולא חוצה אותה.

19 06 2021

2021 09 29יועץ אינסתלציה נא לשים  לב לצנרת ורטיקלית.
15.18REVIT הנושא נבדק, להלן תשובת היועץ12.08.21אי אפשר להשתמש באותו פיר / תריס תעלת אויר חוזר וגם תעלת שיחרור אשן לא תקינים. מצ"ב צילום מסךפיר מ"אמודל בפורמט

מיזוג מה שמסומן אוויר חוזר זה תעלה פליטה גנרטור.
19 06 202129 09 2021

15.19REVIT מודל בפורמטPL 0 ההערה התקבלה, הנושא נבדק ונמצא בטיפול, יעודכן במודל לאחר 12.08.21חסר תכנון אינסטלציה- צנרת ניקוז מזגניםמפלס
השלמת תיאום

אינסטלציה: בעבודה, בתיאום עם יועץ מיזוג אוויר

19 06 2021

2021 09 29ממתינה עדכון במודל
15.20REVIT מודל בפורמטPL 0 שימו לב לתכנון של יועץ מ"א , קונסטרוקטור ומעצב פנים : תעלת מ"א מתנגשת בקורה . מתחת לקורה עד תקרה מפלס

מונמכת לא מספיק גובה להעביר תעלת מ"א . יש דרישה להוריד את מפלס תקרת המונמכת . מצ"ב צילום מסך
ההערה התקבלה, הנושא נבדק ונמצא בטיפול, יעודכן במודל לאחר 12.08.21

השלמת תיאום
19 06 2021

2021 09 29ממתינה עדכון במודל
15.21REVIT מודל בפורמט PL גג - מפלס

2
הנושא נבדק, להלן תשובת היועץ12.08.21חסר תכנון אינסטלציה בגג - ניקוז גג / כיבוי /ביוב /צנרת אוויר.

אינסטלציה: קיימת תוכנית (קומה PL1) ,  בתוכנית מופיע תעלת 
ניקוז וצמגים. 2 צינורות אוויר . לא קיימת דרישה של ארונות כיבוי אש 

בקומה זו

19 06 2021

29 09 2021

גובה הקיר התומך מתוכנן לבלוט מעל  פני האספלט וזאת לצורך 30.09.21יועץ תאום מערכות , שימו לב לצילום מסך : קונסטרוקציה בולטת . נא לבדוק את מפלסים של תת קרקעית ובניה.תשתיות15.22
שלבי הביצוע בלבד. בתום ביצוע החניון  מבוצע ניסור של האלמנט  

(קיר תומך) המסומן בצבע אדום

10 10 2021

אבקש מודל פתחים . במודל פתחים צריך להיות מסומן פתח , שרוול , גודל/קוטר שלו , גובה/מפלס מהקונסטרוקציה 15.23
ומרחק מהקיר/קורה קונסטרוקטיבי. שימו לב , פתחים / שרוולים בממ"מ צריכים להיות מאושרים על ידי יועץ בטיחות .

2021 10 10מודל הפתחים יוקם מיד בתום תהליך התיאום הסופי30.09.21

15.24PL 0 התייחסות מתכנן אינסטלציה- הצינורות עוברת בתקרת מעבר הולכי  30.09.21נא לבדוק  את גובה /חיבור של סניקה ביוב וסניקה ניקוז  בתשתית .  אינסטלציה בדרך המדרכה . מצ"ב צילום מסךמפלס
הרגל , המעבר נמצא מתחת לאזור זה.  ייבדק בשנית ויתוקן במידת 

הצורך

10 10 2021
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

קונסטרוקציה - מנהרה
הערות כלליות

#VALUE!.30דוחות של וינרוב מיכאל ודוח של דורון אשל+ דר זלצמן2021 06 16להשלמת הבקרה עבור בדיקת כמויות הזיון יש להעביר את כלל הפרמטרים של הסלע והקרקע-Jul-21
#VALUE!2021 08 26לא קיים דוח מעבר לדוחות שהועברו2021 08 11נא להגיש דוחות חסרים

12.1#VALUE!?2021 06 16האם נבחנה האפשרות של ביצוע המנהרה בחפירה וכיסוי HDR2021 10 3האפשרות נבחנה והוצגה כחלופה אל מול מנהור לאישור מ

#VALUE!

ההחלטה נבעה משני שיקולים עיקריים, הראשון הסדרי תנועה 2021 08 11מדוע הוחלט שלא לבצע בחפירה וכיסוי?
זמניים וצמצום ההפרעה לדיירים הסמוכים ולמשתמשי הדרך ברחוב 
רוזמרין בחלופה זו אין עצירה של התנועה ברחוב רוזמרין אלא הסתה 

לשני צידי הדרך ונשמרת האפשרות לשימוש בכביש. השני ממשק 
בין החניון לפרויקט הסמוך- מקטע 10: חלופה זו צמצמה את התלות 

בין ביצוע הפרוטל והשיקוע  המבוצעים על ידי קבלן מקטע 10 ובין 
ביצוע קטע המנהרה על ידי קבלן החניון.

3 10 2021

12.2#VALUE!?5826 30קיים  רק נספח קידוחים לדוח גיאולוגי2021 06 16האם ישנו דוח גיאולוגי הכולל פרמטרים, המלצות והנחיות למנהור כנדרש בת"י-Jul-21

#VALUE!

הסקר המקדים כלל את שני דוחות:2021 08 11נא להגיש דוחות חסרים
1. קידוחי סקר גיאולוגיים ע"י מיכאל וינרוב המובאים בדוח "נספחים 

לדוח גיאולוגי" - (ינואר 2016).
2. דו"ח "סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות" דורון אשל (מרץ 2020, 

עדכון אפריל 2021).
כאשר קידוח TM-69 בוצע בתחום המנהרה וכל יתר הקידוחים בוצעו 

מחוץ לתחומה.
לצורך קבלת תמונה מרחבית וכיוון נטיית השכבות ניתן להיעזר בקיר 

החניון החשוף המשמש בעצם "קידוח" גדול.
שכלול הנתונים לעיל והעובדה שתכנון המנהרה הנדונה (עקב 
מגבלות תשתית מעל המנהרה) בוצע כמחמיר ונעשה שימוש 

במטריית צינורות + קשתות פלדה לכל אורכה תחת פרמטרים של 
סלע גרוע, נותן מענה תכנוני למצב הנתון מבחינתינו.

3 10 2021

12.3#VALUE! האם נעשה/יעשה סקר מבנים עבור המבנים ברחוב הרוזמרין הצמודים למנהרה מצפון (בתי
מגורים וקירות תמך)?

טרם נעשה סקר, בכוונתינו לבצע סקר מבנים לפני כניסת הקבלן 2021 06 16
לבצע את המנהרה

3 10 2021

#VALUE!2021 10 3מבקשים להגיש את תוכנית הסקר עם הסט למכרז2021 08 11יש להגיש סקר מבנים
12.4#VALUE!.בפני השטח ובתוך המנהרה (monitoring) 30יבוצע ניטור במהלך הביצוע2021 06 16יש לערוך דוח ותוכניות לטובת ניטור-Jul-21

#VALUE!2021 01 3מבקשים להגיש את תוכנית הסקר עם הסט למכרז2021 08 11יש להגיש תכניות ודוח ניטור
12.5#VALUE! לא הוגשו נתונים על קידוחי ניסיון נוספים שנעשו בתחום המנהרה עפי" דרישות ת"י 5826 סעיף

5.2. האם בוצעו? אם כן נא להגיש.
Jul-21-30דוחות של וינרוב מיכאל ודוח של דורון אשל הועברו2021 06 16

#VALUE!

הסקר המקדים כלל את שני דוחות:2021 08 11נא להגיש דוחות חסרים
1. קידוחי סקר גיאולוגיים ע"י מיכאל וינרוב המובאים בדוח "נספחים 

לדוח גיאולוגי" - (ינואר 2016).
2. דו"ח "סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות" דורון אשל (מרץ 2020, 

עדכון אפריל 2021).
כאשר קידוח TM-69 בוצע בתחום המנהרה וכל יתר הקידוחים בוצעו 

מחוץ לתחומה.
לצורך קבלת תמונה מרחבית וכיוון נטיית השכבות ניתן להיעזר בקיר 

החניון החשוף המשמש בעצם "קידוח" גדול.
שכלול הנתונים לעיל והעובדה שתכנון המנהרה הנדונה (עקב 
מגבלות תשתית מעל המנהרה) בוצע כמחמיר ונעשה שימוש 

במטריית צינורות + קשתות פלדה לכל אורכה תחת פרמטרים של 
סלע גרוע, נותן מענה תכנוני למצב הנתון מבחינתינו.

3 10 2021

12.6

#VALUE!

תוכננו ואושרו הסדרי תנועה עבור בניית החניון ובכללו המנהרה, 2021 06 16האם תוכננו הסדרי תנועה בזמן הביצוע?
בהמשך לתושבה בסעיף 12.1 אחד מהשיקולים לבחירת חלופת 

המנהור אפשר את ביצוע כל העבודות על בסיס הסדר תנועה לבניית 
המבנה כאשר חזית הכרייה תהיה מתוך מגרש החניון ופינוי עודפי 

העפר יתבצע ממגרש החניון

3 10 2021

B 
T3400_CN_20.00F000000_MAT_DW
_03324_A_01 P&R HAROSEMARINE 
- TEMPORARY TRAFFIC PLAN 
(B_MAT03324-1)

B_MAT03324-1

2021 10 5מצורף קישור לקובץ 2021 08 11נא להגיש תוכניות מתכנן תנועה

12.7#VALUE!.2021 06 16יש להגיש דוח ותוכניות לשלבי הביצוע ושיטות הביצוע של המנהרהARE-ROZE-R01-001.02 30ראה דוח תכנון-Jul-21

#VALUE!
הכוונה היא לשלבי ביצוע ולא לשלבים של המודל הנומרי. נא להגיש דוח המפרט את שלבי הביצוע 

ואת שיטות הביצוע של המנהרה, באיזה כלים משתמשים? מהי הפסיעה המתוכננת וכיצד 
נקבעה? מה השלבים של התזת הבטון לתמוך ראשוני וכו'.

2021 08 26הפסיעה המירבית 1.0 מ', התזת בטון מבוצעת כל פסיעה בחתך מלא2021 08 11

12.8#VALUE!.30כתב כמויות ומפרט הוגשו2021 06 16לא הוגש מפרט מיוחד וכתב כמויות. מבקשים להגיש מסמכים אלה-Jul-21
#VALUE!2021 08 26נשלח ישירות למייל של הבקר, קבלנו אישור שהתקבל2021 08 11טרם הוגש מפרט וכתב כמויות

12.9

#VALUE!

כדי לאפשר את ביצוע המנהרה, יש לאפשר גישה לקומה התחתונה של החניון. לתשומת לבכם, 
רצפת הקומה במפלס +777.20 מעל הרצפה התחתונה, (ראה איור) חוסמת בחלקה את פתח 

המנהרה. צריך לבצע תיאום בין קבלן המנהרה וקבלן החניון כדי להבטיח בין היתר מקום עם גובה 
מספיק וגישה למשאיות לציוד ועבודות וכו'. חשוב לדעת שתהיה הפרעה הדדית בין עבודות 

המנהור והחניון שידרשו תיאום מדוקדק.

16 06 2021

#VALUE!.2021 08 11אין התייחסות
#VALUE!2021 08 23הוגש

הערות לתכניות
12.10B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: יש להביא בחשבון את שינוי הגיאומטריה כתוצאה ממטריית הצינורות. לדוגמה, בתנוחה, 
פורטל שיקוע, נראה כי עובי התמוך הזמני נשאר קבוע למרות שאמור להתרחב בצדדים ובתקרה.

Jul-21-30סוכם ומופיע בגליון פרטים2021 06 16

#VALUE!.2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11טרם הוגש
12.11B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: יש להוסיף פרטים לחיבור בין מנהרה לפורטל השיקוע. האם קיים תפר קונסטרוקטיבי 
בחיבור? מהם פתרונות האיטום והניקוז בנקודת החיבור?

 האם המים שמגיעים מבחוץ נכנסים לתוך המנהרה?

פרט החיבור באחריות אמי מתום (מתכנן החניון והשיקוע) ויושלם 2021 06 16
לאחר גמר תכנון מבנה החניון

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11יש לענות על שאלות ההערה ולהשלים בתוכניות המנהור
12.12B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

הוסבר שהקורה מיועדת למטריית הצינורות בלבד , הקידוחים 2021 06 16כללי: יש להוסיף הערה שקידוח מטריית הצינורות לא יפגע בכלונסאות הפורטל.
נשענים על קורה המחוברת לכלונסאות בפורטלים.

30-Jul-21

#VALUE!
יש להראות זאת בצורה ברורה בתוכניות/להוסיף הערה בנוגע למטרת הקורה. כמו כן במידה 

שהמטרייה האחרונה לא תבוצע מתוך השיקוע יש בכל זאת לתת הערה שהמטרייה האחרונה לא 
תפגע בכלונסאות.

2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11

12.13B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: אין חישוב של הקורה ההיקפית בפורטל השיקוע מסביב למנהרה שמפרטת את הזיון 
הנדרש, כולל החיבור לכלונסאות.

הוסבר שהקורה מיועדת למטריית הצינורות בלבד , הקידוחים 2021 06 16
נשענים על קורה המחוברת לכלונסאות בפורטלים.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11יש להוסיף את החישוב לפרק בדוח החישובים שעוסק במטריית הצינורות
12.14B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: יש לתת הערה שעבודות המנהור יבוצעו תחת פיקוח צמוד של גיאולוג הנדסי אשר יבטיח 
שננקטים כל הצעדים להבטחת יציבות המנהרה.

Jul-21-30מופיע במפרט2021 06 16

#VALUE! ?(ספר כחול) מפרט מיוחד? מפרט כללי
 לא התקבל מפרט מיוחד

2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11

#VALUE! נושא הגיאולוג ההנדסי מופיע במפרט הכללי אך לא מוגדר תפקידו בפרויקט. דבר שאמור להופיע
במפרט המיוחד.  אנו ממליצים להגדיר את תפקיד הגיאולוג ההנדסי בהתאם להערה זו.

2021 10 4הערה מקובלת, תפקיד הגיאולוג ההנדסי יוגדר במפרט ובמקודמות23.08.2021
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Sectio
n 

02.15 
INFRA 

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.15B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: יש לוודא כי הכלונסאות של הפורטל והמנהרה לא עולים על היסודות של הקיר התומך 
הצפוני.

Jul-21-30בטיפול מול אמי מתום ומנה"פ2021 06 16

#VALUE! לא ברור מהתשובה אם הנושא נבדק ואכן המנהרה והכלונסאות שלא הפורטל לא עולים על
היסודות של קיר התמך הצפוני?

2021 10 6בוצע תאום קונסטרוקציה ע"י אמי מתום - ראה 202112.16 08 11

12.16B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

כללי: האם קיימים נתונים לגבי הכלונסאות? כמות זיון וסוג, שלבי ביצוע, גובה וכו'? האם יציבות 
הקיר לאחר פריצת המנהרה נבדקה חישובית?

בטיפול אמי מתום (מתכנן החניון והשיקוע) ויושלם לאחר גמר תכנון 2021 06 16
מבנה החניון

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26לטיפול ע"י מנה"פ וקונסטרוקטור החניון2021 08 11יש להשלים חומרים. דוחות חישוב לכלונסאות תוך התחשבות בשלביות הביצוע + תוכניות

#VALUE!
קיימות תכניות עבור הכלונסאות, זיון, שלביות ביצוע  המעבר התחתי 
TD וכד'. נבדקה יציבות קיר החזית לאחר פתיחת המנהרה. - בוצעה 

בקרת תכנון ע"י בקר קונסטרוקציה

3 10 2021

12.17B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

באחריות אמי מתום (מתכנן החניון והשיקוע) ויושלם לאחר גמר 2021 06 16חתך 1-1: להוסיף מפלס פני הקרקע, קורת הראש של קיר הכלונסאות.
תכנון מבנה החניון

30-Jul-21

#VALUE!   11 08 20212021 08 26תכנית מבוטלת
12.18B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

המוטות מסומנים, הערה לא ברורה - רק מוטות עם שינוי גיאומטרי 2021 06 16חתך 1-1: יש להוציא מוטות זיון מהחתך ולפרט גם את ברזלים מס' 7, 8, 9 ו10.
מקבלים פרט ופריסה.

30-Jul-21

#VALUE! ,במקרה של ברזל משני ישר לכל אורכו באמת ניתן לא לפרט ורק לציין חפיות. אולם, במקרה זה
מדובר בברזל קשתי עיקרי של הקורה ולכן נדרש לפרט.

2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11

12.19B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

Jul-21-30נשמרת אופציה לקידוח מתוך השיקוע2021 06 16חתך 1-1: נראה כי בחתך זה מטריית הצינורות צריכה להיות רחבה יותר. נא לוודא

#VALUE!
צריך לפרט את הפתרונות האפשריים הללו, כיצד המטריות משני הכיוונים משתלבות לצורך 

חפייה? השארת חורים בקורה לצינורות וכו'. יש לתת תכנון מלא, אם הקבלן יבקש שינויים הוא 
יצטרך להגיש תוכניות מפורטות לשינוי לאישור.

2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11

12.20B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03002_B_02 תימוך פורטל השיקוע 
(B_ARE03002-2)

B_ARE03002-2

יבוצע קוץ כל 20 ס"מ בהיקף הקורה כפי שמצויין בפרטים- הכמות 2021 06 16חתך 3-3: כמה קוצים יתחברו לכל כלונס ובאיזה פריסה?
תשתנה בהתאם לזווית הקורה.

30-Jul-21

#VALUE! יש לציין בתוכנית אם אתם דורשים כמות מינימלית כלשהי של קוצים בכל כלונס. כמו כן אם
מדובר בכלונסאות ללא קיר ציפוי ייתכן קושי גאומטרי לבצע קוץ כל 20 ס"מ.

2021 08 26תכנית מבוטלת2021 08 11

12.21B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

Jul-21-30המטריה תקדח דרך הקורה2021 06 16כללי: יש להוסיף פרטים והערות לאופן ביצוע המטרייה מתוך החניון ודרך הקורה ההיקפית

#VALUE! .כפי שנאמר בפגישת הזום, אנו מציעים להשאיר חורים לביצוע המטריה כדי למנוע פגיעה בקורה
אנא הוסיפו לפרט.

השארת שרוולים בחתך קורה קטנה עלול למנוע כניסת בטון, לכן 2021 08 11
עדיף לקדוח לאחר היציקה

26 08 2021

12.22B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

בפגישה הובהר שמנהרה בחתך קטן תבוצע ללא חלוקה לשלבים - 2021 06 16כללי: לא מצוינת שיטת הכרייה ושלבי הביצוע
שלבי ביצוע המנהרה בכלל ראה מפרט

30-Jul-21

#VALUE! מקובל לתת פרטים בתוכניות לשלבי הביצוע הבאים: מטריות, פסיעת כרייה, שינוע חפורת, ביצוע
קשתות פלדה, בטון מותז וכל הנדרש לביצוע המנהרה.

2021 08 26מקובל  במנהרות ארוכות מאוד בהם התנועה בתוך המנהרה מוגבלת.2021 08 11

#VALUE!
בסעיף 54.05 מופיעים שלבי ביצוע כלליים שככל הנראה אינם שייכים באופן ספציפי למנהרה זו. 

סעיף 54.14 אינו תואם לתכנון המוצג בתכניות ובדוחות.
2021 08 26סעיף 54.14 עודכן23.08.2021

12.23B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

כללי: האם ניתן לקדוח את המטרייה טרם ביצוע הקורה ההיקפית? אחרת, על הקורה ההיקפית 
להיות מעל המטרייה ולא כפי שסומן בתוכנית. יש לצרף חישוב של הקורה ההיקפית המוכיחה את 

יציבות המבנה של החניון לאחר חיתוך הכלונסאות.

הקורה לא מתוכננת לשאת עומסים של הכלונסאות! החזקת 2021 06 16
הכלונסאות לאחר חיתוך מתוכננת ע"י אמי מתום. הקורה מיועדת 

לתמוך את הצינורות בשלב הראשון בלבד.

30-Jul-21

#VALUE! 16 אנו מבקשים תשובה מלאה מצוות התכנון לגבי קידוח דרך הקורה והכלונסאות, ראה הערה
בנושא.

2021 08 26שאלה פונה לקונסטרוקטור החניון והשיקוע2021 08 11

#VALUE!

ניתן לקדוח את המטריה טרם ביצוע הקורה ההיקפית וזאת מכיוון  
שמבוצעים ברגי סלע בכל שטח חזית המנהור לרבות תחום פתח 

המנהרה התומכים והמשריינים את הקרקע. תכנון ברגי הסלע לרבות 
יציבות הקיר מבוצע על ידי יועץ הקרקע בפרוייקט.

3 10 2021

12.24B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

Jul-21-202130 06 16כללי: כיצד נלקח בחשבון בתכנון המנהרה את קיר התמך הנמצא בצד הדרומי של רחוב רוזמרין?

#VALUE!

בשלב הביצוע הראשון של כביש רוזמרין מבצעים קיר תומך זמני 
המקביל (דרומית) לקיר התומך הקיים. ראש הקיר הדיפון המתוכנן 

הוא בגובה תחתית הקיר התומך הקיים. לכן, לא מבוצעת הריסה או 
ניטור לקיר.

3 10 2021

#VALUE! ,יש לספק פרטים מלאים להריסה ולניטור הקיר. כמו כן, לא ברור אם הקיר מיועד להריסה או לא
אנא הבהירו.

11 08 202126 08 2021

#VALUE! מפורט בתכניות ובהערות.-מבוצעת בקרת תכנון על ידי  בקר
הקונסטרוקציה

3 10 2021

12.25B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

כללי: יש להוסיף פרטים לחיבור מנהרה - חניון. האם קיים תפר קונסטרוקטיבי בחיבור? מהם 
פתרונות האיטום והניקוז בנקודת החיבור?

Jul-21-30יושלם לאחר גמר תכנון מבנה החניון.2021 06 16

#VALUE!2021 08 26יבוצע תיאום2021 08 11ממתינים לפרטים
12.26B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

כללי: האם קיימים נתונים לגבי הכלונסאות של החניון? כמות זיון וסוג, כיסוי, שלבי ביצוע, אורכים, 
קורת ראש?

Jul-21-30יש להעביר סט תכניות של מתכנן חניון (אמי מתום) לבקרה2021 06 16

#VALUE! קיים תכנון של כלונסאות החניון. בקרת תכנון כלונסאות החניון
והמעבר TD נמצא באחריות בקר הקונס'

3 10 2021

#VALUE!

כל תכנון השיקוע כולל הפורטל והTD עבר בקרה ואושר במסגרת 2021 08 11ממתינים לפרטים
הוצאת מכרז למקטע 10 (עבודות השלד כפי שצויין מבוצעות על ידי 

קבלן מקטע 10)

26 08 2021

#VALUE! ^בקרת תכנון כלונסאות החניון והמעבר TD נמצא באחריות בקר 
'הקונס

3 10 2021

12.27B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

רק מוטות עם שינוי גיאומטרי מקבלים פרט ופריסה.הערה לא ברורה, 2021 06 16חתך 1-1: יש להוציא מהחתך ולפרט את ברזלים מס' 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
מדובר על מוט מכופף באתר,קיים פירוט לאורך המוט וחפייה.

30-Jul-21

#VALUE! ברזל משני ישר לכל האורך ניתן לא לפרט ורק לציין חפיות. במקרה זה, ברזל קשתי עיקרי של
הקורה נדרש לפרט.

הברזל מפורט באופן מלא! מדובר על מוט בצורת החתך ללא כיפופים 2021 08 11
נוספים - סוכם בשיחת זום שנשאר כך, הערה לא מתקבלת

26 08 2021

12.28B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_A_01 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-1)

B_ARE03026-1

תנוחה: בתנוחה הכללית (תוכנית מספר 03016) נראה כי הכלונסאות באזור פורטל החניון בעלי 
קטרים שונים, יש לבדוק ולעדכן בהתאם.

באחריות מתכנן החניון - יש להעביר סט תכניות של מתכנן חניון 2021 06 16
(אמי מתום) לבקרה

30-Jul-21
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03026_B_02 תימוך פורטל החניון 
(B_ARE03026-2)

B_ARE03026-2

2021 08 26תוקן2021 08 11יש לתקן את תוכניות המנהור בהתאם לתוכניות החניון.

12.29B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

טרם בוצע תיאום מערכות. הנ"ל יבוצע בהתאם לדרישת מתאם 2021 06 16כללי: חסר פירוט לגבי מערכות הניקוז, תאורה והאוורור. יש להוסיף בכל החתכים.
המערכות. מערכת ניקוז מים "חיצוניים" (מהסלע) מפורטת בתכניות. 

מערכת ניקוז פנימית מתוכננת ע"י יועץ ניקוז החניון בנפרד.

30-Jul-21

#VALUE!מבוצע תיאום מערכות על ידי מתאם מערכות יועבר לבקר החתך 2021 08 11ממתינים לפרטים
לאחר גמר התיאום

26 08 2021

12.30B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

כללי: המנהרה בקטע החוצה את הכביש היא אופקית, האם צינורות הניקוז אופקיים גם כן? לאן 
מתנקזים צינורות הניקוז?

Jul-21-30צינורות הניקוז נאספים לתוך החניון ע"י יועץ הניקוז.2021 06 16

B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW
_03052_B_02 ניקוז מנהרה 
(B_BLA03052-2)

B_BLA03052-2

2021 10 4מצורף קישור לתכנית ניקוז2021 08 11ממתינים לפרטים

12.31B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

הגבריט נקבע בהתאם להנחיות יועץ התנועה של הפרויקט גובה 2021 06 16כללי: לפי איזו מעטפת תנועה (גבריט) נקבעו מידות המנהרה?
2.45 מ' ובתוספת מערכות. ראה תכניות תיאום מנהרה.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26מקובל נעביר תיאום מנהרה2021 08 11לא התקבלו תכניות תיאום מנהרה
12.32B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

כללי: חסר פירוט בנוגע לחתך ברוחב המשתנה בין צירים 20-55, כגון חתכים ופירוט גיאומטרי. נא 
להוסיף חתכי ביניים ופרטים למעבר בין חתכים בעלי רוחב שונה.

הובהר בזום, לא ברור אילו חתכים חסרים. קיים חתך מינימאלי 2021 06 16
ומקסימאלי. ע"ג התנוחה ניתן לראות גיאומטריה ופריסת מטריית 

צינורות

30-Jul-21

#VALUE!
בהתאם להסבר שניתן בפגישת הזום, מבקשים לפרט בתוכניות את שינוי הגאומטריה והזוויות 
וכיצד מבוצע המעבר בין החתכים מבחינת כרייה, שימוש בתבניות לתמוך סופי והפנייה החדה 

בכביש בין צירים 35-55.

2021 08 26עודכנו כלל החתכים המורכבים.2021 08 11

12.33B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

כללי: חסרים חתכים של המנהרה בקצה של מטריה כדי לראות את רוחב התמוך מבטון מותז כולל 
הקירות הצידיים.

ניתן לראות את רוחב התימוך מבטון מותז בתכניות התימוך המקדים 2021 06 16
וחזית הכרייה. על הקבלן לתכנן לעצמו את החתכים בהתאם לשיפוע 

המטרייה המבוצע בפועל. ראה תכנית תימוך בקשתות פלדה.

30-Jul-21

#VALUE!

לא ברור כיצד הקבלן יודע באיזה גאומטריה לבצע את הכרייה בחתכים בהם המטרייה מתרחבת. 
למשל, איך הקבלן ידע אם לבצע את הכרייה לפי הקו האדום או הכחול בתמונה מטה?

2021 08 26החתכים עודכנו.2021 08 11

12.34B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

קימות שיטות שונות לסימון גיאומטרי של קשתות, כאן סומנו 2021 06 16חתך 1-1: חסר זוויות של קשתות המעגלים המגדירות את גיאומטרית המנהרה.
מיקומים ורדיוסים. נוספו גם זוויות.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26החתכים עודכנו, נוספו זוויות2021 08 11יש להגיש תוכניות מתוקנות עם כל הנתונים
12.35B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

קימות שיטות שונות לסימון גיאומטרי של קשתות, כאן סומנו 2021 06 16חתך 2-2: חסר זוויות של קשתות המעגלים המגדירות את גיאומטרית המנהרה.
מיקומים ורדיוסים. נוספו גם זוויות.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 26החתכים עודכנו, נוספו זוויות2021 08 11יש להגיש תוכניות מתוקנות עם כל הנתונים
12.36B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03014_A_01 חתכי רוחב - גיאומטריה 
(B_ARE03014-1)

B_ARE03014-1

מפלסים ייקבעו ע"י מתכנן כבישים - מידות המנהרה ייקבעו ביחס 2021 06 16חתך 2-2: חסר פירוט מפלסים.
למפלס הכביש.

30-Jul-21

B 
T3300_DD_02.15F025000_DEL_DW
_03714_B_02 PARKING 
HAROSEMARINE- SECTION 02.15-
PLANIMETRY PLAN- PL1- FRAME 
103 (B_DEL03714-2)

B_DEL03714-2

אנו מבקשים לקבל מצוות התכנון נתונים לקביעת הגאומטריה המלאה של המנהרה. 
 בתנוחה יש לתת פירוט של שלושה קווים: ציר המנהרה, דופן ימני ודופן שמאלי של המנהרה. 
הפירוט של קווים אלה יכלול מפלסים, תחילה וסוף של קשת, רדיוסים, אורכי קשת וכל הנדרש 

להגדרה ברורה של מיקום המנהרה בתנוחה, כולל קואורדינטות.
 חתכים לרוחב יהיו לכל הפחות כל 10 מ'.

 ראה גם הערה 70.

2021 10 4נעביר תכנון גיאומטרי של הכביש העובר במנהרה2021 08 11

12.37B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03016_A_01 תנוחה כללית 
(B_ARE03016-1)

B_ARE03016-1

כללי: אתר ההתארגנות נמצא בקומה -4 מתחת לקרקע, האם ניתן בתוך אתר ההתארגנות להיכנס 
עם המשאיות כדי להוציא את חומר החפירה? גובה הקומה כ2.6 מ'

מתוכננות רמפות גישה לכל עבודות העפר בתוך החניון ע"י יועץ 2021 06 16
התנועה ואמי מתום. הנושא נלקח בחשבון בשלב התכנון והוחלט 

לאפשר גישה ברמפות ולא בעזרת מנוף.

30-Jul-21

#VALUE!

אנו מבקשים לקבל מצוות התכנון את מיקום אתר ההתארגנות של הקבלן כולל משרדים, דרכי 
גישה ושטח אחסון החפורת. 

 יש להגדיר גם שלבי ביצוע. קודם בניית הכלונסאות לחניון וחפירה עד למפלס המנהרה, לאחר מכן 
בניית המנהרה ולבסוף השלמת החניון והמנהרה. יש להביא בחשבון שהדבר יעכב את הביצוע של 

הפרויקט.

בתור מתכנני המנהרה עלינו לוודא יציבות המנהרה וישימות ביצועית. 2021 08 11
שלביות הביצוע תיעשה בהתאם לציוד ולוחות הזמנים של קבלן 

הביצוע.

26 08 2021

12.38B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03016_A_01 תנוחה כללית 
(B_ARE03016-1)

B_ARE03016-1

Jul-21-30כל הנתונים נוספו בגליון 20212900 06 16תנוחה: יש להוסיף חץ צפון, מיקום קידוחי ניסיון, מבנים וקירות תמך קיימים.

#VALUE!.לא התקבל גיליון 2900. נא להעביר תוכנית זו לצורך בדיקה
 רצוי להוסיף גם חץ צפון גם בתוכנית זו לצורך התמצאות.

2021 10 4כאמור, נוסף חץ צפון2021 08 11

12.39B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03016_A_01 תנוחה כללית 
(B_ARE03016-1)

B_ARE03016-1

כללי: נראה שקיר המנהרה הצפוני וקיר הכלונסאות הצפוני של פורטל השיקוע נמצאים בסמיכות 
גבוהה לקיר התמך שקיים היום בין המדרכה לבניינים ברחוב הרוזמרין (מסומן באדום באיורים 

מטה). כיצד נושא זה נלקח בחשבון בחישובים? האם לא נשקפת סכנה לקיר התמך עקב ביצוע 
העבודות? האם נעשה בקיר התמך שימוש בעוגנים קבועים או קיים יסוד לכיוון המנהרה?

תוכננה הריסה של הקיר במקרה הצורך, על הקיר יבוצע ניטור 2021 06 16
לבדיקת תזוזות ושקיעות.

30-Jul-21

#VALUE!

יש לספק פרטים מלאים להריסה ולניטור הקיר. כמו כן, לא ברור אם הקיר מיועד להריסה או לא, 
אנא הבהירו.

בנוגע לפרטי הניתור- מבקשים להעביר לפני פרסום המכרז הנ"ל 2021 08 11
בתכנון, בנוגע להריסת הקיר- הכוונה לבצע ניתור לפני ובמהלך 

העבודות וכן לאחר סיום העבודות ההחלטה על הריסת הקיר תתקבל 
בהתאם להשפעת העבודות על המבנה על ידי המתכנן בהתאם 

לתוצאות הניטור

4 10 2021

12.40B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03017_A_01 חלופות למעבר קארסט 
(B_ARE03017-1)

B_ARE03017-1

כללי: לא ברור מהכותרות מהם המקרים שהתוכנית פותרת, האם החלל הקארסטי 
בתקרה/רצפה/קיר/בהיקף גדול או קטן מהמנהרה?

16 06 2021 30-Jul-21

#VALUE! .אנו מבקשים להסביר במפרט או בתכנית מה על הקבלן לעשות במקרה שיימצא חלל קארסטי
האם לפנות למתכנן/תמיכה זמנית וכד'?

2021 10 4ראה סעיף 54.09.11 במפרט הכללי2021 08 11
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.41B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03017_A_01 חלופות למעבר קארסט 
(B_ARE03017-1)

B_ARE03017-1

עודכן בתכניות - התכנית סכמטית ומתייחסת באופן כללי לדרכי 2021 06 16כללי: חסר פירוט לסוג הבטונים, מילוי מצומנט/בטון קל/ דייס. חסר פירוט לסוג בורגי הסלע.
פעולה אפשריים לחציית מעבר חלל קארסטי. פירוט החומרים מופיע 

במפרט.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 11נא להעביר מפרט

#VALUE!
תכנית לא עודכנה.

פירוט כל החומרים לא מופיע במפרט.
נא לציין סעיף של כל חומר בנפרד.

ברגים קוטר 25- עודכן23.08.2021
בטון ב-30 - עודכן

דייס לפי מפרט כללי.

4 10 2021

12.42B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03017_A_01 חלופות למעבר קארסט 
(B_ARE03017-1)

B_ARE03017-1

התכנית סכמטית ומתייחסת באופן כללי לדרכי פעולה אפשריים 2021 06 16כללי: חסר פירוט של שלבי ביצוע/אופן ביצוע של כל פתרון
לחציית מעבר חלל קארסטי. במידה והתכנית לא תיתן מענה לצוות 

הקבלן בשטח, יינתנו פרטים ספציפיים במידת הצורך.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 10 4מעודכן ע"ג התוכניות2021 08 11כפי שהוסכם בשיחת הזום יש להוסיף, לכל הפחות באופן מילולי, את שלבי הביצוע לכל פתרון
12.43B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03017_A_01 חלופות למעבר קארסט 
(B_ARE03017-1)

B_ARE03017-1

Jul-21-30בחלק מהקידוחים שבאיזור נצפו מערות וחללי המסה2021 06 16כללי: האם יש סיכון של חללים קארסטיים במידות האלו?

#VALUE! אנחנו מבקשים לקבל נתונים של קידוחים בתחום המנהרה. ראה התייחסות בהערה הבאה מספר
.44

2021 10 4ראה לוגי קידוח בדו"ח של ויינרוב2021 08 11

12.44B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03017_A_01 חלופות למעבר קארסט 
(B_ARE03017-1)

B_ARE03017-1

Jul-21-30לא ידוע.2021 06 16כללי: האם נערכו בדיקות גיאופיזיות/קידוחים לגילוי חללים?

#VALUE!.ביצוע הבדיקות ישקל על ידי המזמין, החלטה תועבר לפני פרסום 2021 08 11אנו מבקשים לבצע בדיקות גיאופיזיות או קידוחים לגילוי מערות לפני הביצוע
מכרז

4 10 2021

12.45B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

Jul-21-30הועבר למנה"פ - נא להעביר לבקר סט מלא + מפרט וכמויות2021 06 16כללי: נא להגיש את המפרט המיוחד.

#VALUE!.2021 08 11מבקשים לקבל את כל מסמכי התכנון
#VALUE!2021 08 23הוגש

12.46B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

התכנית סכמטית ומתייחסת באופן כללי לדרכי פעולה אפשריים 2021 06 16כללי: חסר פירוט לחומרים. לדוגמה, בטון שאוב, דיס.
לחציית מעבר חלל קארסטי. פירוט החומרים מופיע במפרט.

30-Jul-21

#VALUE!.2021 08 11מבקשים לקבל את כל מסמכי התכנון

#VALUE!.פירוט כל החומרים לא מופיע במפרט
נא לציין סעיף של כל חומר בנפרד.

2021 10 4עודכן בהערות התכנית23.08.2021

12.47B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

הערה לא ברורה, יש פירוט של כל השלבים, פירוט החומרים מופיע 2021 06 16כללי: חסרים שרטוטים של שלבי ביצוע ואופן ביצוע של החלופות.
במפרט.

30-Jul-21

#VALUE!.פירוט כל החומרים לא מופיע במפרט
נא לציין סעיף של כל חומר בנפרד.

2021 10 4עודכן בהערות התכנית23.08.2021

12.48B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

Jul-21-30בחרנו להראות מצב סופי2021 06 16כללי: לא צריך לראות את התמוך הסופי בשלב ההתמודדות עם קארסטים

#VALUE! תשקלו למחוק את התמוך הסופי, לדעתנו הוא לא מוסיף להבנת התוכנית. למשל נראה כאילו
שצינורות האוויר עוברים דרך התמוך הסופי בחלופה ב'.

11 08 2021

12.49B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

Jul-21-30במקרה של חלל מעל המטריה קיימת חלופה ב' לכל השאר חלופה א'.2021 06 16חלופה א': כיצד מטפלים אם אין גישה להתזה/ברגי סלע?

#VALUE!

ההסבר בתוכניות לא ברור. יש לציין מתי משתמשים בחלופה א' ומתי משתמשים בחלופה ב'. אם 
הכוונה שבחלופה ב' המטרייה כבר קיימת אז נדרש להראות שצינורות היציקה לא חודרים דרך 

צינורות המטריה. כמו כן יש לציין שקיימת תבנית מתחת למטריה. בחלופה א' ההנחה היא שלא 
בוצעה מטריה עדיין ולכן יש למחוק את המטריה מהחתך ורצוי גם את התמוך הסופי.

הצגנו 2 חלופות מקובלות שבוצעו בעבר והנן מקובלות על הקבלנים 2021 08 11
איתם עבדנו. מבחינתנו, 2 החלופות הן קבילות, וההחלטה היא בידו 

של הקבלן בהתאם להעדפותיו ולציודו. ההנחה כי המטריה לא 
-pre") בוצעה היא לא בהכרח נכונה, סיכוי סביר יותר הוא שהמטריה

support") בוצעה ורק לאחר מכן התקדמו עם הכרייה לאיזור 
החלל/מערה.

4 10 2021

12.50B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03018_A_01 פרטי טיפול במערות 
(B_ARE03018-1)

B_ARE03018-1

Jul-21-30להחלטת הקבלן, לרוב נהוג למקם תבנית זמנית פנימית.2021 06 16חלופה ב': כנגד מה יוצקים את שלב א'? תבניות? ברנולד? יש לפרט את התהליך ולתת פרטים.

#VALUE!.2021 10 4הוספנו שלבי ביצוע על גבי התכנית2021 08 11ראה הערה 49, יש לציין שקיימת תבנית מתחת למטריה
12.51B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

Jul-21-30זוהי החלטה שתתקבל ע"י מנה"פ יחד עם המתכנן והמפקח.2021 06 16כללי: לא ברור באיזה מצב מבצעים דיוס ומי קובע שנדרש לבצע עבודה זו.

#VALUE! ?האם נדרש במפרט שיהיה גיאולוג שיעקוב אחרי שינוי סוגי הקרקע ובמידת הצורך יתריע על כך
רצוי לפרט במפרט או בתכנית מתי צפוי לבצע דיוס לשיפור הקרקע.

גיאולוג הנדסי מלווה- יוגדר בפרק המוקדמות, לגבי דיוס לשיפור 2021 08 11
קרקע- מעודכן בתוכניות

4 10 2021

12.52B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

חתך רוחב טיפוסי: יש לפרט את שלבי הביצוע של הדיוס, יש לפרט את מנהרת החלוץ? מהי 
ההרחבה השמאלית? מהם חורים 6, 7 ו8?

התכנית סכמטית ומתייחסת באופן כללי לדרכי פעולה אפשריים 2021 06 16
לחציית מעבר עם חלל קארסטי. במידה והתכנית לא תיתן מענה 

לצוות הקבלן בשטח, יינתנו פרטים ספציפיים במידת הצורך. חורים 
6,7,8 לא קיימים. וכך עודכן

30-Jul-21

#VALUE!
התכנית לא ברורה לדעתנו. לא סומן בשום מקום חלל קארסטי וכנראה שהיא לא מתייחסת לזה 
אלא לשיפור קרקע באמצעות דייס. כמו כן, לא ברור מה היא אותה מנהרת חלוץ ומהי ההרחבה 

השמאלית.

19.9.21לא מופיעה בתכנית מנהרת חלוץ או הרחבות למינהן.2021 08 11

12.53B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך רוחב טיפוסי: "דרוג ההזרקה בקדוח - ראה פרט" - לאיזה פרט מתכוונים?

12.54B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16פרטים של הזרקה: יש לתת כותרת לכל פרט.

12.55B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

פרטים של הזרקה: יש לציין שהציר האנכי בגרף הוא מרחק מהמנהרה במטרים, כמו כן, יש לפרט 
את הלחץ עד למרחק של 18 מ' כפי שמצוין בחתך האורך.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

#VALUE!2021 08 23לא עודכן
12.56B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03019_A_01 פרטי דיוס - מערך 
(B_ARE03019-1) קידוחים ולחצים

B_ARE03019-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך אורך: האם מידת הגובה 550 ס"מ תואמת לחתכים של תוכניות גיאומטריה? 520-540 ס"מ.

12.57B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

Jul-21-30הפרט מתייחס לחיבור לחניון - עודכן2021 06 16כללי: האם פרט "חיבור מנהרה מקשרת" ופרט "חדירת עוגן דרך האיטום" רלוונטיים?

#VALUE!.23.08.2021לא ברור באיזה סיטואציה יש שימוש בפרט הזה
12.58B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

פרט דיסקיות סיקא: מה משקל למ"ר של שכבת הגיאוטקסטיל? יש לפרט את הסוג, משקל וכו' 
של גיאוטקסטיל.

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!2021 08 11יש להגיש מפרט מיוחד
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

#VALUE!.2021 09 14עודכן23.08.2021מקובל, יש להפנות בתכנית למפרט המיוחד
12.59B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

Jul-21-30כיוון הלחמת יריעות - עודכן2021 06 16פרט של שלבי ביצוע: נא לתרגם את הכיתוב SCHWEISSRICHTUNG לעברית/אנגלית.

12.60B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

Jul-21-30הערה לא ברורה2021 06 16פרט של שלבי ביצוע: הפרט הקיים לא מפרט את שלבי הביצוע, יש לפרט אותם.

#VALUE!

רשום בכותרת שהפרט הוא לשלבי הביצוע של הלחמת היריעות אך לא מפורטים שלבי ביצוע אלא 
מופיעים שני פרטים. האחד פרט "הלחמה בתפר כפול" מראה חפייה בין שתי יריעות והשני פרט 

ללא כותרת שמראה את כיוון הריתוך. 
 אם לא מדובר בשלבי ביצוע, נא לשנות את הכותרת.

11 08 2021

#VALUE!23.08.2021עודכן בתכניות
12.61B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

Y:X>5:1 30עודכן2021 06 16פרט של הכנת תשתיות, חספוס קל: יש לתקן את הכיתוב-Jul-21

#VALUE!23.08.2021עודכן בתכניות
12.62B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03020_A_01 איטום מנהרה - פרטים 
(B_ARE03020-1)

B_ARE03020-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16פרט של הכנת תשתיות, מסבכוני פלדה: לא נעשה שימוש במסבכוני פלדה בפרויקט?

#VALUE!23.08.2021עודכן בתכניות
12.63B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

כללי: יש לתת פרט והערות לגבי מילוי חללים, Contact Grout, בקמרון של המנהרה בין התמוך 
הזמני והסופי עקב שקיעת הבטון.

Jul-21-30אין צורך - מופיע במפרט הכללי2021 06 16

#VALUE!.19.9.21עודכן בתכנית בטון יצוק2021 08 11תשובה לא מקובלת. יש לפרט צינורות הזרקה והמרחקים בין הצינורות
#VALUE!.מופיע במפרט הכללי בהקשר אחר Contact Grouting  02.08.202123.08.2021בהמשך להתייחסות מ

12.64B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

Jul-21-30כתוב בשדה הכותרת של הגליון2021 06 16חתך אופייני לרוחב המנהרה איטום חלקי: יש לציין שהחתך לא בקנה מידה

12.65B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

Jul-21-30הכוונה עובי מבנה שכבות האיטום - עודכן2021 06 16חתך אופייני לרוחב המנהרה איטום חלקי: לא ברור מה הכוונה בכיתוב "שכבות המבנה".

12.66B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

הנחת ממברנת האיטום של "סיקאפלן": באיזה סוג של יריעות סיקאפלן מדובר (עובי, חוזק, צבע, 
התארכות בכשל, לחץ מים מותר ועוד)? ובאיזה מערכת איטום בדיוק?

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!2021 08 11יש להגיש מפרט מיוחד
#VALUE!.23.08.2021מקובל, יש להפנות בתכנית למפרט המיוחד

12.67B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

הנחת ממברנת האיטום של "סיקאפלן": יש להנחות לבדיקה ויזואלית של כיסוי היריעה בזמן 
ההנחה.

Jul-21-30הערה לא ברורה - ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!.2021 08 11יש להגיש מפרט מיוחד, רצוי גם לתת הסבר בתכניות
#VALUE!.19.09.21עודכן23.08.2021מקובל, יש להפנות בתכנית למפרט המיוחד

12.68B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

הנחת ממברנת האיטום של "סיקאפלן": יש לתת הנחיות במקרה של תיקונים נדרשים ליריעה 
ולבדיקות נחוצות.

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!2021 08 11יש להגיש מפרט מיוחד
#VALUE!.19.9.21עודכן23.08.2021מקובל, יש להפנות בתכנית למפרט המיוחד

12.69B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03021_A_01 איטום מנהרה 
(B_ARE03021-1)

B_ARE03021-1

תהליך ביצוע בדיקת אטימות של תפר: יש לתת הנחיות לבדיקה, משך הבדיקה, הלחץ הנדרש 
והערכים הדרושים לאישור ההלחמה.

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!2021 08 11יש להגיש מפרט מיוחד
#VALUE!.19.9.21עודכן23.08.2021מקובל, יש להפנות בתכנית למפרט המיוחד

12.70B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

קיים חתך מינימאלי ומקסימאלי. את ההשתנות הגיאומטרית ניתן 2021 06 16כללי: יש לתת חתכים ופרטים המתייחסים לאזור בעל החתך המשתנה.
לראות בתנוחה.

30-Jul-21

#VALUE! בהמשך להערה 36. ההשתנות הגאומטרית באזור הפנייה איננה מוגדרת באופן מספק גם בתנוחה
במיוחד כשמדובר בתוכנית של התמוך הסופי. לדעתנו יש לתת מידע נוסף לפי הערה 36.

19.9.21עודכן2021 08 11

12.71B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16כללי: יש לתת הערות לבטון ולפלדה, סוג דרגת חשיפה, כיסוי וכו'

#VALUE!19.9.21קיים בתכנית- בהערות23.08.2021יש להוסיף מידת כיסוי לברזל הזיון
12.72B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

כללי: האם מתוכננים תפרים קונסטרוקטיביים רוחביים לאורך המנהרה? יש לתת פרטים ולסמן 
בחתכי האורך ובתנוחה

Jul-21-30הוספנו פרט - תפרים מתוכננים כתלות באורך תבנית הקבלן.2021 06 16

#VALUE! יש לתת הנחיות למרחק מקסימלי בין תפרים. יחד עם זאת לשיקולך, רצוי לתת מרחק בין תפרים
לפי אורך תבנית מקובלת.

19.9.21מרחק מקס'-10 מ'. יעודכן בתכנית2021 08 11

12.73B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

אין דרישה קונסטרוקטיבית לקלמרות בין הרשתות, בהתאם לדרישות 2021 06 16כללי: חסר פירוט של קלמרות המקשרות בין הרשתות החיצוניות והפנימיות בחתך.
המפרט הכללי והמיוחד, הקבלן יתכנן לעצמו והנ"ל כלול במחירי 

היחידה.

30-Jul-21

#VALUE!
תשובה לא מקובלת. יש להוסיף קלמרות כמקובל. הסיבה לקלמרות לפי ת"י 466.2, באלמנטים 

לחוצים יש להבטיח מפני קריסה ברזלים אורכיים בלחיצה. בברזל מתוח יש למנוע התיישרות 
הברזל מחוץ לחתך.

19.9.21תקן 466.2 דן באלמנטים בדלים. מנהרה אינה אלמנט שכזה.2021 08 11

12.74B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך אורך: יש לתקן את המילה מותז בכותרת ליצוק

#VALUE!2021 08 23עודכן בתכניות
12.75B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך אורך: יש לתקן מידה אנכית של 387.65 ס"מ

#VALUE!2021 08 23עודכן בתכניות

B
 K

10
00

_D
D

_0
2.

15
X

00
0_

E
R

A
_D

R
S

_0
30

40
_D



Sectio
n 

02.15 
INFRA 

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.76B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך 1-1:לא מופיע חישוב לברזלים 5 ו 6, ובאופן כללי לכל פרט החיבור בין היסוד.

#VALUE!

בפינה של היסוד יש קטע בטון ללא ברזל שאמור להיסדק. יש לשנות את ברזל 5 לפי סקיצה 
מצורפת.

מדובר בהרחבה עבור מערכת ניקוז, חישוב החתך לא מתחשב 23.08.2021
בהרחבה הנ"ל (התייחסות כאל כריית יתר)

19.9.21

12.77B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך 1-1: האם מתוכננת הפסקת יציקה כפי שנראה באיורים של האיטום? אם כן יש לסמן אותה.

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.78B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך 1-1: האם Փ8@10 בברזלים 5-7 עונה על ברזל מיני' בחתך של היסוד, 45 ס"מ?

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.79B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך 1-1: יש לפרט ברזל משני, לאורך המנהרה עבור היסוד.

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.80B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03022_A_01 פרטי תימוך בבטון יצוק 
(B_ARE03022-1)

B_ARE03022-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך 2-2: ראה הערות לחתך 1-1.

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.81B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16כללי: יש לתת הערות לבטון ולפלדה, סוג דרגת חשיפה כיסוי וכו'

#VALUE!19.9.21מופיע בהערות התכנית23.08.2021יש להוסיף מידת כיסוי לברזל הזיון
12.82B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

Jul-21-30 2021 06 16כללי: יש לתת פרטים וחתכים עבור האזור בעל החתך המשתנה.

#VALUE! ההשתנות הגאומטרית באזור הפנייה איננה מוגדרת באופן מספק גם בתנוחה. לדעתנו יש לתת
מידע נוסף, כפי שנכתב בהערה 36.

2021 10 4עודכנו תנוחה ונוספו חתכים לכל אורך המנהרה2021 08 11

12.83B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

כללי: יש לתת פרטים וחתכים עבור אזורים בהם חתך הבטון מגיע ל80 ס"מ עובי, גם בקמרון וגם 
בקירות. האם באזור זה רשתות של קוטר 8 כל 20 עונים לדרישות המינימום?

מדובר על בטון מותז הכולל רשתות ופרופילי פלדה - מותז מוחרג 2021 06 16
מהתקן

30-Jul-21

#VALUE! בטון שאין לו זיון מינימלי נחשב כבטון לא מזוין לפי 466. כח המתיחה של בטון מותז לא מוכח. כדי
להשתמש בת"י 466 לחישוב הזיון יש לעמוד בכל הדרישות של התקן.

לאחר שיחה עם הבקרית (מוריה) סוכם עמה שבטון מותז מוחרג 2021 08 11
מהתקן

4 10 2021

12.84B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

חתך אורך: יש להראות פרופילי פלדה בשילוב עם הזיון ולתת פרטים מתאימים. יש להתייחס 
להמשכיות/אי המשכיות של הרשתות החיצוניות והאם יש חפייה בכיוון האורכי של המנהרה.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.85B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

חתך אורך: האם יש מספיק מקום באזור בו חתך התימוך הוא 15 ס"מ לשתי רשתות קוטר 8 
?IPN140 ולפרופיל

הרשתות ממוקמות בתוך הפרופיל, ראה תכנית תימוך בקשתות 2021 06 16
פלדה - ראה עדכון

30-Jul-21

#VALUE!.94 הפרופיל קוטע הרציפות, הרציפות קיימת ברשת פנימית לאחר 2021 08 11ראה הערה
התרחבות החתך.

19.9.21

12.86B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16חתך אורך: מדוע בתחילת המטרייה לא מסומנת הרשת של הברזל החיצוני?

#VALUE!2021 08 23מקובל
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.87B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03023_A_01 פרטי תימוך בבטון מותז 
(B_ARE03023-1)

B_ARE03023-1

חתך אורך: כיצד תבוצע המטרייה לאחר התקנת התמוך הזמני באזור העבה? לפי הפרט נראה 
שיהיה קשה לבצע את המטרייה.

ההתזה מבוצעת בשלבים, השלמת ההתזה מבוצעת לאחר קדיחת 2021 06 16
הצינורות.

30-Jul-21

#VALUE!

השיטה המקובלת היא לבצע התזה ראשונה בעובי אחיד (ראה איור מטה בצבע כחול) כדי 
שתהווה תמיכה זמנית עד לאחר ביצוע מטריות. התזה ראשונית זו צריכה להיות בעובי מתאים לפי 

החישוב בעלת שתי רשתות, עליונה ותחתונה. לאחר ביצוע המטריות מבצעים את המשולשים.

לפי ההסבר המצורף לא ניתן לבצע את ההתזה הצבועה בכחול, מפני 2021 08 11
שבכדי להתיז אותה, הכרחי לבצע את כריית המשולשים. אופן 

הביצוע מתחיל מביצוע המטרייה, כריית 1 מ' ותימוכו בבטון מותז 
(עבור עובי מתוכנן). עם תום כריית החלל מתחת למטרייה 

("משולש"), ממשיכים הלאה לקידוח המטרייה הבאה, ומשלימים את 
מילוי ההתזה ב"משולש". הבהרה:  הכוונה ב"משולשים" הנה לכל 

נפח הכרייה בתקרה ובקירות שבין התימוך הסופי של המנהרה 
למטריית הצינורות.

19.9.21

12.88B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

קיים חתך מינימאלי ומקסימאלי. את ההשתנות הגיאומטרית ניתן 2021 06 16כללי: יש להתייחס לאזור החתך המשתנה לתת פרטים וחתכים רלוונטיים.
לראות בתנוחה.

30-Jul-21

#VALUE! ההשתנות הגאומטרית באזור הפנייה איננה מוגדרת באופן מספק גם בתנוחה. לדעתנו יש לתת
מידע נוסף, כפי שנכתב בהערה 36.

19.9.21עודכן2021 08 11

12.89B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

כללי: יש להתייחס להשתנות חתך המנהרה לאורך המטרייה, לתת חתכים ופרטים מתאימים גם 
באזור התרחבות המנהרה.

קיים חתך מינימאלי ומקסימאלי. את ההשתנות הגיאומטרית ניתן 2021 06 16
לראות בתנוחה.

30-Jul-21

#VALUE! ההשתנות הגאומטרית באזור הפנייה איננה מוגדרת באופן מספק גם בתנוחה. לדעתנו יש לתת
מידע נוסף, כפי שנכתב בהערה 36.

19.9.21עודכן2021 08 11

12.90B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16כללי: יש לפרט את סוג הפלדה למסגרות.

#VALUE!2021 08 11נא להגיש מפרט מיוחד ולציין זאת בתוכניות

#VALUE!.סוג הפלדה לא מופיע במפרט המיוחד. מבקשים להוסיף לתכניות כמקובל
23.08.2021

במפרט המיוחד קיימת הפניה למפרט הכללי לגבי סעיף זה. עודכן גם 
בתכנית.

19.9.21

12.91B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30עודכן, כל 100 ס"מ בלבד.2021 06 16חתך אורך: מתי הפסיעה של פרופילי הפלדה היא 100 ס"מ ומתי היא 150 ס"מ?

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.92B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

חתך 1-1: מידות הפרופילים משתנים לאורך המטרייה, המידות לא רלוונטיות לכל האורך. יש לפרט 
את המידות לכל מסגרת.

השינוי הגיאומטרי של קשתות הפלדה לאורך מקטע יבוצע ע"י הקבלן 2021 06 16
כפי שנדרש במפרט. למרות זאת הוספנו תכנית ייעודית לגיאומטריית 

הקשתות.

30-Jul-21

#VALUE!.עודכן2021 08 11נא להגיש תוכנית
12.93B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

פרט התקנת שומר מרחק: יש להביא בחשבון בפרט זה את השתנות חתך הבטון המותז ולהרחיבו 
לאורך המטרייה.

Jul-21-30שינוי הזווית מזערי ואינו משפיע על התכנון. (הפרש של 15 מ"מ!)2021 06 16

#VALUE!

חתך החציבה לאורך המנהרה משתנה עקב צורת המטרייה, לא רק בקמרון אלא גם בקירות. לכן, 
גם בקירות יש למלא לאחר התקנת התימוך את המשולשים בהתזה שנייה. החתך שנעשה לא 

מבטא את השתנות החתך ולכן יש לתקנו (ראה איור מטה). זאת כוונת ההערה המקורית. בהקשר 
לתשובה שניתנה, אכן אין הבדל מהותי באורך הספייסר אבל יש להסביר זאת בתוכנית.

19.9.21החתך מיושר.2021 08 11

12.94B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

 IPN140 פרט התקנת שומר מרחק: האם עובי הבטון המותז של 15 ס"מ מספק כיסוי של פרופיל
ורשתות? בפרט זה נראה שהרשתות לא עוברות מעבר לפרופילים ואילו בפרטים אחרים נראה כי 

ישנה רציפות ברשתות לאורך המנהרה.

הפרופיל קוטע הרציפות, הרציפות קיימת ברשת פנימית לאחר 2021 06 16
התרחבות החתך.

30-Jul-21

#VALUE!

לפי הערה 87, התזה ראשונה תהיה בעובי אחיד ותכיל את שתי הרשתות הדרושות. לכן, שתי 
הרשתות יהיו ללא רציפות.

 האם הדבר מסתדר מול דרישות 5826.3 סעיף 8.5 לחפייה של משבצת אחת לפחות בכיוון 
האורכי?

19.9.21הכוונה לעובי מבנה שכבות האיטום - עודכן2021 08 11

12.95B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30שכבת יישור איננה מחוייבת.2021 06 16פרט B: האם יש להביא בחשבון שכבת יישור לפני השמה של פרופיל?

#VALUE! במקרה זה, בגלל הסטיות הקיימות בסלע, הפרופיל לא יהיה במגע רציף עם הסלע ולא ישמש
כתמוך. נא להציע פתרון מתאים.

19.9.21הבטון המותז ישמש כשכבת המגע בין הפרופיל לסלע2021 08 11

12.96B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16פרט B: יש לסמן את מערכת הניקוז החיצונית.

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.97B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

.Stiffener ,יש לתת פרט לפח החיזוק :A 30קיים פירוט מילולי, נוספה גיאומטריה2021 06 16פרט-Jul-21

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.98B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16פרט C: יש לתת מידת אורך לזויתנים.

#VALUE!2021 08 23מקובל
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.99B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03024_A_01 תימוך בקשתות פלדה 
(B_ARE03024-1)

B_ARE03024-1

Jul-21-30עודכן2021 06 16פרט C: ישנה חוסר התאמה במיקום שומרי המרחק ביחס למה שמופיע בחתך אורך, ראה איור:

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.100B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03025_A_01 תימוך מקדים בצינורות 
(B_ARE03025-1) פלדה

B_ARE03025-1

כללי: יש לתת הערות לגבי מילוי הדיס, חוזק ברגי פיברגלס ותכונות נוספות, קוטר קידוחים של 
המטריות ושל ברגי הסלע.

Jul-21-30ראה מפרט מיוחד2021 06 16

#VALUE!2021 08 11נא להגיש מפרט מיוחד ולציין זאת בתוכניות
#VALUE!19.9.21יעודכן במפרט23.08.2021אין פירוט נדרש במפרט ובתוכניות. יש להוסיף  פירוט בתכניות ובמפרט במידת הצורך

12.101B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03025_A_01 תימוך מקדים בצינורות 
(B_ARE03025-1) פלדה

B_ARE03025-1

חתך אורך: האם המרחק בין חזית המנהרה בחלק העליון ומסגרת התמוך הראשונה גדול מ1.0 מ' 
כפי שנראה בתוכנית? להערכתנו, מקסימום האזור המשופע יכול להיות בין תחתית האזור 

המשופע והחלק העליון של המסגרת שעדיין לא הורכבה, ראה קו כתום באיור מטה.

Jul-21-30המרחק המקסימאלי הוא 1 מ'2021 06 16

#VALUE!

להערכתנו , בגלל שיפוע החזית המפתח הלא התמוך (Unsupported Span) הוא כ2 מטר. יש 
לציין את המידה המדויקת בתוכניות ולעדכן את החישובים בהתאם.

19.9.21הדוח יעודכן, מרחק המפתח אכן יהיה כ-2 מ'2021 08 11

12.102B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03025_A_01 תימוך מקדים בצינורות 
(B_ARE03025-1) פלדה

B_ARE03025-1

Jul-21-330מ', יעודכן2021 06 16חתך אורך: יש להגדיר חפיפה של ברגי הסלע לתימוך חזית הכרייה.

12.103B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03025_A_01 תימוך מקדים בצינורות 
(B_ARE03025-1) פלדה

B_ARE03025-1

ראה מפרט מיוחד - בקטעי מילוי עפר, או עפר שפיך אחר - סוכם על 2021 06 16חתך אורך: באילו תנאים יש לעשות שימוש בתימוך חזית הכרייה?
ביצוע בכל מקרה לאור מעבר מתחת לכבישים פעילים

30-Jul-21

#VALUE! אם כך, אז יש לציין בתוכנית שהדרישה היא לבצע בכל מצב ולא במידת הצורך כדי למנוע אי
הבנות.

11 08 2021

#VALUE! בהמשך להתייחסות מ02.08.2021  יש לשנות במפרט המיוחד את ההנחייה הקיימת ולהוסיף את
הדרישה לבצע בכל מקרה.

19.9.21עודכן23.08.2021

12.104B 
T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03015_A_01 מנהרת רוזמרין - רשימת 
(B_ARE03015-1) תכניות

B_ARE03015-1

כללי: יש להתאים את שם התוכנית המופיעה בתוכנית למה שמופיע ברשימה זו. לדוגמה, 
ברשימה זו תוכנית B_ARE03023-1 מופיעה כפרטי תימוך בבטון מותז ובתוכנית רשום פריסת זיון 

בטון מותז

Jul-21-30תעודכן רשימת תכניות2021 06 16

#VALUE!2021 08 23מקובל
12.105B 

T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW
_03015_A_01 מנהרת רוזמרין - רשימת 
(B_ARE03015-1) תכניות

B_ARE03015-1

Jul-21-30תעודכן רשימת תכניות2021 06 16כללי: נדרש להוסיף לטבלה גם מס' Mezzoteam וקוד.

#VALUE!2021 08 23מקובל
הערות לדוחות

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.106
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001.Mezzoteam 2021 06 16כללי: יש לתת לדוח קודB T4410_DD_02.15F000000_ARE_DW_03037_A_01 דוח 
(B_ARE03037-1) תכנון מנהרה

30-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.107
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?לא בוצע סקר, לאור המלצת הבקרה מתוכנן לבצע סקר לפני הכניסה 2021 06 16כללי: האם בוצע סקר מבנים עבור המבנים השכנים וקירות התמך ברחוב רוזמרין
לביצוע

30-Jul-21

כפי שניתן לראות בדוח- השקיעה המתקבלת מעבר לתחום המנהרה 2021 08 11יש לקבל תשובה מצוות התכנון
היא אפסית. עקב מטריית הצינורות לא צפויה להיות כל שקיעה 

משמעותית, לא במבנים ולא בקירות התמך.

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.108
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 מבוא: כיצד בא בחשבון בחישובים העובדה שהמנהרה עוברת בסמיכות גבוהה למבנים ולקירות
תמך, בחלק הצפוני של רחוב הרוזמרין?

Jul-21-30יבוצע ניטור למבנים וקירות תומכים2021 06 16

דוח ותוכנית ניטור מבנים בהכנה מבקשים יוגש בהמשך לפני פרסום 2021 08 11יש לספק דוח ותוכנית ניטור למבנים.
מכרז

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.109
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 ('2-4 מ) מבוא: עפ"י דוח הקרקע יש להיערך לחדירות חרסית לעומקים גדולים יותר מהצפוי
ושעובי הכיסוי יכול להגיע עד 4 מ'. בחישובים נלקח בחשבון עובי כיסוי של 3 מ' שזה לא לצד 

הביטחון.

ע"פ הקידוחים הסמוכים עובי המילוי הינו 3 מ', נמדד מפני הקרקע. 2021 06 16
עמודת הקרקע שנלקחה היא מקסימלית, הסלע הנבחר הוא גרוע 

מאוד. נלקחו הפרמטרים הנחותים ביותר בכל קריטריון.

30 07 2021

יש לספק לוגים לקידוחים ודוחות קרקע/גיאולוגיה. יש להביא בחשבון שהמנהרה עוברת מתחת 
לכביש בעל מילוי נוסף.

לוגים מופיעים בדוח של ויינרוב וכן יבוצע דוח גיאולוגי מפורט ע"י 2021 08 11
משרד זלצמן

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.110
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 מבוא: בדוח הקרקע מצוין כי "מבחינה גיאולוגית מדובר בחתך לא אחיד (בלשון המעטה)", כיצד
דבר זה בא לידי ביטוי בחישובים?

נלקחו פרמטרי קרקע נחותים - והתימוך מבוסס תימוך מקדים שמרני 2021 06 16
ביותר.

30-Jul-21

לוגים מופיעים בדוח של ויינרוב וכן יבוצע דוח גיאולוגי מפורט ע"י 2021 08 11יש לספק לוגים לקידוחים ודוחות קרקע/גיאולוגיה
משרד זלצמן

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.111
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.1: האם בוצע חישוב גם עבור החתכים הגדולים בקצה המטרייה? יש להביא בחשבון
שהתמוך הזמני הולך ומתרחב לאורך המטרייה.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.112
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.1: איור 4, הקרקע הקיימת במודל נלקחה כאופקית. בפועל, גובה פני הקרקע משתנה
וקיימים מצבים בהם קיימים קירות תמך ומבנים בצידי המנהרה ומעליה. האם עובדות אלה נלקחו 

בחשבון?

גובה פני הקרקע חושב למצב מחמיר מבחינת עמיסה. ובנוסף 2021 06 16
תושלם בדיקת רגישות למבנים סמוכים והעמסתם על חתך המנהרה.

30-Jul-21

נא להעביר חישובי רגישות כאמור. כמו כן, בקרבת הקיר התומך הצפוני יש להביא בחשבון את 
המצב הלא-סימטרי של הקרקע יחסית לציר המנהרה.

2021 10 4 נבדק קיר תמך+מצב לא סימטרי של הקרקע, ראה נספח 20213 08 11
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.113
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30אלו ערכים מקובלים של שכבת מילוי - ראה דוח עדכני2021 06 16פרק 2.3: מה הפרמטרים של שכבת המילוי וכיצד נקבעו? האם בוצעו בדיקות קרקע-Jul-21

2021 10 4מצורף דוח קרקע עדכני2021 08 11יש להגיש דוח קרקע עדכני
מנהרת מחלף רוזמרין - 12.114

 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 
2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.3: טבלה 2, לא מופיע בטבלה מודול אלסטיות של הסלע הרציף ושל מסת הסלע, נא
להוסיף. יש לבסס נתון זה על בדיקות מעבדה.

התכנון בוצע בתכנת אלמנטים סופיים, נתונים כגון מודול אלסטיות 2021 06 16
מתקבלים מהזנת נתוני הקידוח לתכנה.

30-Jul-21

כלל הנתונים שנלקחו עבור תכן המנהרה מוצגים בדו"ח. באיזור 2021 08 11יש להגיש את נתוני הקידוח שנלקחו בחשבון ולקבל המלצה מיועץ הקרקע למודול אלסטיות.
המנהרה ספציפית, הקידוחים שנעשו אינם מגיעים לעומק המנהרה 

הנדרש, ולכן נעשתה אקסטרפולציה.

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.115
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.3: האם הפרמטרים להוק-בראון נקבעו בעזרת סקר גיאולוגי? נא לצרף במקרה זה את
הסקר.

הפרמטרים נקבעו ע"פ ערכים מקובלים של הסלע ושיקול דעת של 2021 06 16
המתכנן יחד עם חישובי פרמטרים של התוכנה

30-Jul-21

פרמטרים אופיניים של הסלע הדולומיטי בתצורה זו בירושלים. 2021 08 11נא להסביר את השיקולים בבחירת הפרמטרים.
במקרה זהו סלע שבידנו נסיון עבודה רב איתו, בפרויקטים שהסתיימו 

ושבביצוע.

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.116
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?עבור מסת הסלע GSI זוהי הערכה זהירה של סלע גרוע מאד. אופי 2021 06 16פרק 2.3: כיצד וע"י מי נקבע GSI=30 אנו מעריכים כי
התימוך הוא כזה שמאפשר את הגמישות שצריך במידה ובפועל 

הסלע יהיה פחות מוצלח עדיין ינתן מענה התימוך הנדרש.

30-Jul-21

לדעתנו, יש לדרוש שגיאולוג בעל ניסיון ילווה את הביצוע ויודיע בכל מקרה של חריגה מהנחות 
התכנון. ז"א במצב סלע ירוד מאוד.

2021 10 4המלצה מקובלת, הנ"ל תואם עם מנהל הפרויט2021 08 11

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.117
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.4: טבלה 3, כיצד חושבו/נקבעו הפרמטרים כולל מודול יאנג של שכבת הצינורות
המדויסים?

Jul-21-30בעזרת חישוב (מבוסס הק) שכבה בעלת חוזק אקוויולנטי.2021 06 16

הפרמטרים מפורטים במלואם בדוח. לחץ כאן לקישור למאמר 2021 08 11נא להוסיף הסבר ולפרט את הפרמטרים שנלקחו בחשבון לחישוב החוזק האקוויולנטי.
המלא של הק לקביעת הפרמטרים

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.118
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.4 עמוד 7 פסקה לאחר הטבלה: בדוח מופיע שהפסיעות ברשתות הן 20/20 ואילו בתכניות
מופיע 10/10.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.119
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 :פרק 2.4 טבלה 4: חסרה טבלה כמו טבלה 4 לאלמנטים הבאים
 1. סלע. 
 2. מילוי.

 3. צינורות מדויסים.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.120
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.4 טבלה 4: האם החוזק של הבטון נלקח בהתאם לחוזק צילנדרי או קובייתי? יש להשתמש
בערכים אקוויולנטיים אם מבצעים פוסט-פרוססינג לפי היורוקוד.

בוצע תכנון לפי יורוקוד. נלקח בטון ב-30 בתכנה כאשר בפועל מוגדר 2021 06 16
בטון ב-40 להתגברות על הפער.

30-Jul-21

יחד עם זאת עקום האינטראקציה שהוצג מראה כוח לחיצה מקסימלי של 7מגה ניוטון שעבור חתך 
של 25 ס"מ מהווים חוזק בלחיצה של 28 מגפ"ס. כאשר עבור ב-40 מדובר ב17.4 מגפ"ס ועבור ב-

30 13 מגפ"ס. נא לתקן או להסביר.

2021 10 4ההערה לא רלוונטית מפני שתוקנה בגרסה העדכנית של הדוח.2021 08 11

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.121
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.4 טבלה 4: לפי תוכנית 03024, פרופיל הפלדה ממוקם 1 מ' עד 1.5 מ' ואילו בטבלה מופיע
כל 1 מ'. מבקשים לעדכן את החישובים או את התוכניות.

Jul-21-30עודכן מצב של חתך רחב עם פסיעה מירבית2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.122
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001.30עודכן2021 06 16פרק 2.4 טבלה 4: מדוע מקדם פואסון של הבטון המזוין 0? שורה חמישית בטבלה-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.123
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001.4 30עודכן2021 06 16פרק 2.4 טבלה 5: ראה הערות רלוונטיות מטבלה-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.124
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30עודכן2021 06 16פרק 2.4 טבלה 5: מדוע שטח הברזל שניתן הוא 0.5 סמ"ר-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.125
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30עודכן עומס רעידות אדמה2021 06 16פרק 2.5: מדוע לא נלקחו בחשבון עומסי רעידות אדמה-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.126
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30נערכה בדיקת רגישות עד ל 50% ובהתאם לכך בוצע התכנון2021 06 16פרק 2.6: כיצד נקבע ערך של שחרור המאמצים בחזית הכרייה כהפחתה של 50% בקשיחות-Jul-21

להערכתנו, מדובר בערך אשר מחמיר בחישוב התימוך ומקל בחישוב השקיעות בפני הקרקע. ליד 
מבנים וקירות תומכים חשוב לבצע בדיקה גם עם ערך יותר גבוה של הפחתה.

ניתוחי רגישות softening  בחזית הכרייה בוצעו כחלק מקבלת 2021 08 11
הנתונים והעבודה שנעשית טרם הכנת הדוח. לדוח מן הסתם לא 

הוכנסו שלל בדיקות הרגישות בכל הרבדים. להערכתנו, השקיעות לא 
תהיינה גבוהות עקב השימוש במטריית הצינורות.

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.127
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30כן2021 06 16פרק 2.7 טבלה 7: האם בוצע איפוס שקיעות במודל טרם כריית המנהרה-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.128
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 2.8 טבלה 8: כיצד נקבעו הפרמטרים המופיעים בטבלה? מה בנוגע מידות גיאומטריות
רלוונטיות כמו עובי כיסוי hc וגובה מנהרה Ht, רדיוס אקוויולנטי?

Jul-21-30לא צירפנו את כלל החישובים של כל אחד מהפרמטרים2021 06 16

אין רדיוס אקוויולנטי, נלקח "בלוק" קובייתי (מחמיר), בהתאם 2021 08 11נא לפרט את החישוב.
למפורט בדוח (עודכן בטבלת הדוח)

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.129
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?30ראו מקורות 20217,8,10 06 16פרק 2.8 עמוד 12: איזה מודל חישוב אומץ לצורך החישוב-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.130
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 האפור? האם מדובר במטריה? האם Meshפרק 3.1 איורים 15, 16, 17, 18: מהו אלמנט ה
הפרמטרים של אלמנט זה הם כמו בטבלה 3? בהיבט הזה המודל לא דומה למה שנראה באיורים 4 

ו5.

Jul-21-30אכן מדובר במטריית צינורות. המודל זהה לאיורים 4 ו-2021.5 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.131
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 האפור הוא מטרייה, מדוע הוא נלקח בחשבון Meshפרק 3.1 איורים 16 ו18: במידה שאלמנט ה
בתמוך הסופי?

16 06 2021 30-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.132
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 3.1 איורים 16 ו18: ביסודות של התמוך הסופי מתקבל פרק בין הקיר ליסוד, דבר זה לא קיבל
ביטוי בתוכניות.

Jul-21-30התכניות תואמות לתכנון2021 06 16

האם בתוכניות מתוכנן פרק בין היסוד לקיר? אם כן, נא להוסיף פרטים. בתוכניות שהתקבלו עובר 
זיון בין היסוד לקיר מה שמייצר ריתום. אין חישוב של היסוד בדוח.

2021 10 4עודכן בדוח2021 08 11

Geometrical Input:
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n 

02.15 
INFRA 

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.133
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 3.1 איורים 19 ו20: נראה שעקומי האינטרקציה לא מתאימים לחתכים. לדוגמה, במצב של
לחיצה צירית בלבד נראה שחתך של 25 ס"מ מסוגל לעמוד ב700 טון שהם 28 מגפ"ס, הרבה 

מעבר לfcd. אנא בדקו את הנושא וודאו התאמה לתקן הישראלי

Jul-21-30עודכן2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.134
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001?חושב באופן ראשוני ע"פ התיאוריה של ברטון, אומת באלמנטים 2021 06 16פרק 3.1: האם נעשתה ולידציה כלשהי לתמוך הזמני? כיצד נקבע הזיון הנדרש
סופיים

30-Jul-21

החישוב הסופי של הזיון צריך להיות מבוסס על תוצאות המודל שנערך באלמנטים סופיים. בנוסף, 
נא לפרט את חישוב הזיון על בסיס התוצאות שהתקבלו.

2021 10 4בוצע עפ"י עקום אינטראקציה2021 08 11

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.135
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 פרק 3.2 איור 24: האם השקיעה של פני השטח בכל המקומות המרוחקים מהמנהרה היא בערך
5.5 מ"מ? לא ברור ממה נובעת שקיעה כזאת? נא להסביר.

Jul-21-30עודכן2021 06 16

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.136
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001.'30עודכן2021 06 16נספח 2: יש למספר טבלאות, איורים עמודים וכו-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.137
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001 נספח 2 טבלת אנליזת יציבות למטריית צינורות: באיזה מודל השתמשתם כדי לקבוע את
ההטרחות על המטרייה?

חושב עומס גרביטציוני של הקרקע ועומסי תנועה בפני הקרקע, 2021 06 16
כאשר המטרייה מוחזקת בשני סמכים/ריתומים.

30-Jul-21

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.138
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001:נספח 2 טבלת אנליזת יציבות למטריית צינורות: נא לתת הסבר על הנושאים הבאים
 1. איך נקבע המפתח חופשי?

 2. באיזה נקודה מתחיל הירידה בעומס? נא לפרט מידות?
 3. מאיפה נלקח מקדם עומס קרקע של 1.25? לפי ת"י 1225 לקונסטרוקציות פלדה, עבור עומס 

קבוע, מקדם העומס הוא 1.4.
 4. נראה לנו שעומס התנועה נלקחו ערכים גבוהים מהנדרש.

1. פסיעה בין תמיכות2021 06 16
 2. מעבר למוט יש "יתד הרס" שמפחית מהעומס

 3. יעודכן, המוט עומד גם כך
HC 4. חושב לפי 

30-Jul-21

.לפי הערה 101 האורך הלא תמוך הוא כ2 מטר. כיצד זה נלקח בחשבון בחישוב .1
.יש להוסיף מידות לדוח .2 

.לדעתנו העומס המחושב גבוה מעל ומעבר. לשיקולכם .4 

נדרש מהקבלן לשמור על מרחק פסיעה של 1 מ' ולייצב את החזית 2021 08 11
לכמעט אנכית. המלצתכם אומצה על-ידנו ונוספו 4 מוטות בקוטר 28 
אשר יוחדרו אל צינורות המטרייה, ובכך מאפשרים 0.7 מ' נוסף ללא 

תימוך בחזית הכרייה

4 10 2021

מנהרת מחלף רוזמרין - 12.139
 תכן תמוך מקדים, ראשוני וסופי - אפריל 

2021

ARE-ROZE-R01-001.דבר כזה לא מופיע בתוכניות ?Top Heading&Bench2021230 06 16נספח 2: האם מתוכננת כרייה ב-Jul-21

דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.140
חניון רוזמרין ומגדל דירות

N/A.Mezzoteam 30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16כללי: יש לתת לדוח קוד-Jul-21

2021 10 4יעודכן ויעלה לאתר2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.141

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A.RQD30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16כללי: נא להגיש לוגים ו-Jul-21

2021 10 4הוגשו בדוח של וינרוב2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.142

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A כללי: הערותינו לדו"ח הקרקע ניתנות ביחס לפרויקט המנהרה ולא לגבי החניון. יש לקחת זאת

בחשבון במענה להערות.
Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

2021OK4 10 2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.143

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A רלוונטי באופן חלקי ושאר הקידוחים K5 קידוח .K4ו K3 פרק 2: הקידוחים הרלוונטיים למנהרה הם

רחוקים מדי. 
 כל הקידוחים הקיימים נמצאים בשטח החניון, אין קידוחים בתוואי המנהרה כנדרש בתקן.

Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

קידוח KM69 נמצא בתחום המנהרה וכן יבוצע דוח גיאולוגי מפורט 2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
ע"י משרד זלצמן

4 10 2021

דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.144
חניון רוזמרין ומגדל דירות

N/A פרק 2: האם נשקלה/ת האפשרות לבצע בדיקות גיאופיזיות (רדאר חודר קרקע) לקביעת מיקום
וגודל חללים לאורך תוואי המנהרה?

Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

2021 10 4כן הנושא נבדק והוחלט עם המזמין (צ.א.ת) שלא יבוצעו2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.145

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A לבדיקת חללים מתחת ליסודות Wagon Drill פרק 2: האם נשקלה/ת האפשרות לבצע קידוחי

המנהרה?
Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

2021 10 4כן הנושא נבדק והוחלט עם המזמין (צ.א.ת) שלא יבוצעו2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.146

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A 74 פרק 2 עמוד 4 תוצאות בדיקת חוזק בלא כלוא: תחום התוצאות 16-24 מגפ"ס ואילו הממוצע

מגפ"ס. אנא הבהירו או תקנו.
Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

2021 10 4העברנו לבדיקת דורון אשל - יצא דוח עדכני2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
דו"ח סקר קרקע והמלצות גיאוטכניות - 12.147

חניון רוזמרין ומגדל דירות
N/A ,פרק 2: חסרים פרמטרים לתכנון המנהרה עבור כל השכבות הגיאוטכניות. זוויות חיכוך, קוהזיה

קשיחות, מקדם פואסון, פרמטרים של הוק-בראון, RQD, GSI ועוד.
Jul-21-30הערה ליועץ הקרקע/ גיאולוג2021 06 16

הנתונים יושלמו בקרוב ע"י משרד זלצמן, מאחר ולא ניתן לנו דוח 2021 08 11יש לתת מענה להערה ע"י צוות התכנון.
גיאולוגי מפורט, התכנון בוצע עפ"י פרמטרים אופיניים של הסלע 
(עפ"י הלוגים בדוח של וינרוב) והיכרות עם התצורות בפרויקטים 

שכנים.

4 10 2021

 23.08.2021קוד מזוטים-מפרט מיוחד12.149

12.150""

במכרז כמויות ולפי המפרט הכללי קיים מתכנן לחוד וקבלן לחוד. כלומר, הקבלן מבצע לפי תכניות 
של המתכנן. במידה וקיימות עבודות הקשורות ספציפית לביצוע כגון תבניות, טפסנות וכדומה, 

מקובל להגדיר זאת במפורש בפרק 00 במפרט המיוחד. 
במפרט המיוחד שהוגש, ישנן דרישות תכנון מהקבלן. מבקשים לקבל הסבר מפורט על עבודות 

התכנון שמוטלות על הקבלן ואיך ישולם לו על התכנון וגם על העבודות שמבוצעות עפ"י התכנון 
שלו עקב אי התאמה לכמויות המכרז. 

לדוגמה, בסעיף 54.16 תת סעיף 3 חישוב השקיעה בפני הכביש מוטל על הקבלן. האם הקבלן 
חייב לתכנן את צינורות המטרייה כך שיתאימו לשקיעה הנדרשת?

סעיף 54.14 תת סעיף א' מנחה את הקבלן להגיש תכניות מפורטות לשלבי הביצוע של הכרייה 
לפי סעיף 00.30 שאינו קיים.

23.08.2021 

12.151""
סעיף 05.01: שכבת היישור הנדרשת במפרט המיוחד איננה מופיעה בתכניות. נא להוסיף פרט 

מתאים לתוכנית.
23.08.2021

12.152""
סעיף 54.01: סעיף ב' 1 לא מספיק ברור לדעתנו, מה הכוונה בצינורות אופקיים? מה הכוונה 

בשלב יחיד?
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.01: סעיף ב' 2, לא מומלץ להסכים מראש על הגשת חלופות מטעם הקבלן.""12.153

12.154""
סעיף 54.04: לפי המפרט עומק המילוי הינו 4 מ', התואם את דוח הקרקע של החניון. לעומת זאת 

החישובים נעשו עם מילוי של 3 מ'. הגדלת עומק הכיסוי עלול לשנות את תוצאות החישובים.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.04: האם קיים צינור גז מעל המנהרה? אם כן יש להראות בתכניות.""12.155

12.156""
סעיף 54.04: האם נדרש מהקבלן לחשב את הUnsupported Span ואם כן, האם זה תואם 

לתכנון של המטרייה? לפי מה שהבנו הפסיעה נקבעה להיות 1 מ'. יש לכתוב זאת באופן ברור 
במפרט ובתוכניות.

23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.05: מפנה לתכניות בנוגע לשלבי הכרייה.. לכן יש להכין תכנית שלבי ביצוע בהתאם.""12.157

12.158""
23.08.2021סעיף 54.05: אנו ממליצים לא להשאיר את ההחלטה בנוגע לביצוע Forepooling וקשתות לקבלן.

12.159""

סעיף 54.05: אנו ממליצים לכתוב הערה כללית בתחילת פרק 54 שהקבלן יכול להגיש שינויים כדי 
להתאים את התכנון לציוד שעומד בראשותו אך הצעת הקבלן עשויה לא להתקבל ע"י המפקח 

והקבלן יידרש לבצע את העבודה לפי התכניות וכו'.. תנאי עיקרי לאישור השינוי הוא שלא תשולם 
כל תוספת לקבלן.

23.08.2021
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Tunnel

סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.160""
 Top Heading ולכן כל הההערות על כרייה ,Full Faceסעיף 54.05: הכרייה מתוכננת להתבצע ב

& Bench מיותרות ועשויות לגרום לאי הבנות.
23.08.2021

12.161""
סעיף 54.08: סעיף זה לכאורה מאפשר שימוש בפיצוץ וקידוח למרות האמור בסעיף 54.07. אם 

רוצים לאפשר לקבלן בתנאים מסוימים לעבוד בDrill&Blast יש לכתוב בסעיף 54.07 מתי ובאיזה 
תנאים מדובר.

23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.10: לא מתוכנן שימוש בLattice Girders כפי שמופיע במפרט.""12.162

12.163""
סעיף 54.10: בנוגע להצעות השינוי ע"י הקבלן, יש להפנות להערה כללית מיוחדת בנושא. כאמור 

בהערה 158.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.11: אין בתכנון חלופות תימוך. מבקשים לתקן את המפרט בהתאם.""12.164

12.165""
סעיף 54.11: ניתן להבין מהמפרט שיש שימוש בבטון מותז עם סיבי פלדה "יענה הבטון המותז 

עם סיבי הפלדה לדרישות שלהלן:" נא לפרט אם מותר או לא ולהתאים את המפרט.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.11: תת סעיף ג', לא מתוכננת שכבת מגן בעובי 2 ס"מ מעל האיטום. נא לתקן.""12.166
23.08.2021סעיף 54.11: תת סעיף ה', אנו ממליצים לא לאפשר לקבלן להקים מפעל בטון באתר.""12.167

12.168""
סעיף 54.12: פסקה רביעית "כאמור בסעיף 54.00.05 ב',..." אינה ברורה מספיק. האם לקבלן 

ישולם לפי התכנון המקורי?
23.08.2021

12.169""
סעיף 54.13: לפי מענה שלכם להערה 103, תמוך חזית הכרייה יהיה בכל מצב ולא רק בקטעי 

מילוי עפר, עפר שפיך. נא לתקן את המפרט בהתאם.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.13: פסקה אחרונה, אין רשתות זיון בתכניות. אם נדרש יש להוסיף בתכניות.""12.170

12.171""
סעיף 54.14: תת סעיף א', כפי שנאמר בהערות קודמות, יש להוסיף תכנית שלבי ביצוע  לפי 

התכנון ע"י המתכנן ולא לדרוש מהקבלן להגיש תכנית.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.14: תת סעיף ב', יש להגדיר בתכניות שטח התארגנות של קבלן לביצוע.""12.172
23.08.2021סעיף 54.14: תת סעיף ג', לא ברור. אנא הסבירו.""12.173

12.174""
סעיף 54.14: תת סעיף ד', על המתכנן לספק למודד ולמפקח את ציר המדידה וקונטור המנהרה 

לכל אורכה באופן קואורדינטיבי.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.14: תת סעיף ו', לא קיבלנו את פרק המוקדמות. נא להגיש.""12.175

12.176""
סעיף 54.14: תת סעיף ז', לא ברור, כנראה מתייחס לדיפון הסופי. יש להתאים את הסעיף 

לתכניות.
23.08.2021

12.177""
סעיף 54.15: תת סעיף א', לא ניתן להבין באופן ברור איזה חפירה תבוצע ע"י קבלן המנהור ואיזה 
ע"י קבלן החניון, יש לתת הסבר על שיטת הביצוע ושטח התארגנות של הקבלן באמצעות תכניות.

23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.15: תת סעיף ב', לא מוצג בתכניות גידור בטיחותי או תימוך מידי.""12.178

12.179""
סעיף 54.16: תת סעיף א 1-3, לפי הנאמר במפרט הקבלן חייב לבצע תכנון של מטריית הצינורות. 

צינורות אלו תוכננו על ידי המתכנן כמקובל ולא יתוכננו ע"י הקבלן ואין לדרוש מהקבלן לתכננם.
23.08.2021

12.180""
סעיף 54.16: תת סעיף א 5-6, התמוך הזמני תוכנן כבטון מותז ולא כבטון יצוק באתר. התכנון 

נעשה ע"י המתכנן ואין לדרוש מהקבלן לתכנן אותו.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.16: תת סעיף א 7, לא ברור מה הכוונה בתת חלופה. יש להתאים את כל הסעיף לתכנון""12.181
23.08.2021סעיף 54.16: תת סעיף ב, התכנון אינו כולל מיקרו-מנהור ולכן חלק זה לא רלוונטי.""12.182
23.08.2021סעיף 54.16: תת סעיף ג, לא ברור מה הכוונה בפוליגון? מה ההבדל בין סעיף זה לסעיף א'?""12.183

12.184""
סעיף 54.16: תת סעיף ג, הצנורות לא ייבחרו על ידי הקבלן אלא יהיו על פי התוכניות וכתב 

הכמויות.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.16: תת סעיף ג, לא מובנת הדרישה לדיוק של 5 ס"מ והמדידות הנדרשות.""12.185

12.186""
סעיף 54.16: תת סעיף ד, סעיפים 4-6, הצנורות לא ייבחרו ולא יתוכננו על ידי הקבלן אלא יהיו על 

פי התוכניות וכתב הכמויות.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.17: אנו ממליצים לקרוא לסעיף "דיוס בין הצינור לקדח" לשיפור ההבנה""12.187

12.188""
סעיף 54.17: תת סעיף ב', 1, 25 ס"מ: האם הכוונה למרחק ציר-ציר או מרחק נקי? בתכניות 

מופיע שהמרחק הנקי הוא 10 ס"מ בתחילת הקידוח.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.17: תת סעיף ג'2: יש לרשום "לתחום הבטון המותז"""12.189

12.190""
סעיף 54.17: תת סעיף ג: דרישות אלה לא ברורות. יש לקחת בחשבון שהמטרייה "נפתחת" 

ומתרחבת. יש לציין את הדיוק הנדרש של מיקום הצינור.
23.08.2021

23.08.2021סעיף 54.17: תת סעיף ד: בתוכניות מצוין שהמילוי הוא דיס.""12.191
23.08.2021סעיף 54.19: תת סעיף א: הסעיף לא ברור, רצוי לשנות את הניסוח. נשמח להבהרות.""12.192
23.08.2021סעיף 54.19: תת סעיף ב: אין חלופות לקבלן. נדרש לתקן את הסעיף.""12.193
23.08.2021סעיף 54.19: תת סעיף ב: מילוי צינורות הפלדה מופיע בתוכניות כדיוס ולא בטון שאוב.""12.194
23.08.2021קוד מזוטים-כתב כמויות12.195
12.196""? 02.1.04023.08.2021: על מה מדובר בסעיף זה? מדוע יש רק יחידה אחת ובשווי של 31 

12.197""
02.1.070: מה יחס ברזל בק"ג למ"ק שחושב? נראה שנלקחה כמות גדולה של מעל ל180 ק"ג 

למ"ק. יש להצדיק זאת.
23.08.2021

12.198""
02.1.07023.08.2021: לפי מחירון דקל, מחירי הברזל עלו, יש לשקול להעלות את מחיר הרשתות ומוטות הזיון.

12.199""
02.1.090: סעיף תפר בין מנהרות לפורטלים צריך להיות בהתאם לפרט בתוכניות שלא קיים. נא 

להשלים.
23.08.2021

12.200""
02.1.100: סעיף תפר רוחבי צריך להיות בהתאם לפרט בתוכניות שלא מפורט כמו הסעיף. נא 

להשלים מידע בתכניות.
23.08.2021

02.1.10023.08.2021: מהו חומר האיטום הדו-קומפוננטי המדובר?""12.201

12.202""
05.1.010: מה הכוונה בחצאי צינורות? מה אלו צינורות אליבה? יש לתת פרט בתכניות, הסעיף 

לא ברור.
23.08.2021

05.1.05023.08.2021: יש לתת פרטים בתוכניות.  האם זה כולל יציקת בטון בתחתית הצינור?""12.203
05.1.05023.08.2021: יש להוסיף לסעיף בכ"כ את קוטר הצינורות.""12.204

12.205""
05.1.060: האם הצינור עטוף בטון? יש לתת פרט בתוכניות ולהוסיף מידע על מיקום הצינור.

מערכת הניקוז צריכה להופיע באופן ברור בכל התוכניות. מפני שאין תוכניות קיימות קשה לבצע 
כתב כמויות באופן הזה.

23.08.2021

05.1.06023.08.2021: יש להוסיף לסעיף בכ"כ את קוטר הצינורות.""12.206
05.1.06023.08.2021: האם סעיף זה כולל חיבור למערכת הניקוז של החניון?""12.207
05.1.07023.08.2021: יש להוסיף פרטים בתכניות ומיקום תאי הביקורת בתוואי.""12.208

12.209""
54.1.010: יש להוסיף למשפט "...כולל הובלה ושפיכה עד לאתר שפיכה מאושר." את התוספת 

מאושר ע"י הרשויות.
23.08.2021

54.1.02023.08.2021: יש להוסיף פרטים בתכניות בנוגע לחציבת קו ניקוז ברצפת המנהרה.""12.210

12.211""
54.2.020: כפי שהוסבר לנו, תמוך חזית הכרייה יבוצע כל הזמן. לכן כמות 150 מ"ר לא מספקת. 

כמו כן, בתכניות מופיע עובי 7 ס"מ ולא 10.
23.08.2021

12.212""
54.2.030: לדעתנו עפ"י התכניות, מעובי מקסימלי של 80 ס"מ, ובהתחשב בעובי תמוך זמני של 

15 ס"מ, הטווח צריך להיות בין 0-65 ס"מ. יש לוודא כמויות בהתאם.
23.08.2021

12.213""
54.2.040: אם ברגי הפיברגלס יבוצעו לכל אורך המנהרה כפי שסוכם אז כמות של 500 מ' לא 

יספיקו. בנוסף, יש להתחשב באורכי חפייה.
23.08.2021

12.214""
54.3: ישנה חלופה הכוללת בטון מותז, רשתות אקספנדד וברגי סלע, "חלופה ב'", לחלופה זו אין 

סעיפים רלוונטים באומדן. נא להוסיף.
23.08.2021

54.323.08.2021: ישנן חלופות נוספות בתכנית 03017 שלא קיימת עבורן התייחסות באומדן. נא להוסיף.""12.215

12.216""
, יש לשקול לשנות  54.4.030: בדקל מחיר תימוך מנהרה ע"י קשתות פלדה לטון הוא 23500 

את המחיר.
23.08.2021

12.217""
54.5.010: בדקל עבור קידוח והצבה של 200 מ"מ וצינור 160 מ"מ לוקחים 910 ש"ח למטר. יש 

לשקול לשנות את המחיר.
23.08.2021

54.5.03023.08.2021: מאיפה נלקחים קידוחי הגלעין לביצוע הבדיקות? חזית, קירות? רצפה?""12.218
54.6.04023.08.2021: עפ"י המפרט הכללי נראה שצריך להיות 54.00.09.""12.219

12.220""
54.7: חסר בדיקות רדאר לגילוי חללים לפני העבודות ובמהלכן כדי לוודא שאין חללים מתחת 

לרצפה .
23.08.2021

12.221""
54.7: אין תכנון מוניטורינג, לא במפרט ולא בתכניות. יש להוסיף תכנית ניטור ופרק למפרט 

המיוחד, אחרת הכמויות לא מובנות.
23.08.2021

54.723.08.2021: יש לציין את סוג המכשור לניטור הדרוש בכל הסעיפים.""12.222
54.7.02023.08.2021: איזה סוג של מדי התכנסות? היכן מפורט?""12.223

12.224""
54.7.030: האם מדובר בDATA LOGGER? ואם כן איזה ציוד והאם הוא אוטומטי? האם נמדדות 

שקיעות בכביש מעל המנהרה?
23.08.2021

12.225""
54.7.040: יש לפרט את כל הדרישות לשרותים אלו? אילו מכשירים מדובר, מהי תדירות הניטור 

ולאיזו תקופה?
23.08.2021

12.226""
54.7.050: יש להוסיף לתכניות את מיקום נקודות הקבע ופסיעתם, ולהוסיף הנחיות במפרט 

המיוחד.
23.08.2021
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סיכוםתאריך  התייחסות מתכנןתאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
סגור/  מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

12.227""
54.7.060-54.7.100: מי עושה את הפענוח של הבדיקות? האם בדיקות אלה נעשו בתיאום 

ובהסכמה של גיאולוג/יועץ הקרקע של הפרויקט?
23.08.2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

קונסטרוקציה
כללי

חוסר התאמה בין רשימת התכניות לגליונות שהתקבלו לבדיקה.רשימת תכניות121.1
 המון גליונות חסרים (כל גליונות מעבר הולכי הרגל, גליונות קירות ועמודים וזיון תחתון 

ועליון בקומות, גליונות פרטי קירות תומכים).
לעומתם התקבלו גליונות שלא מופיעים ברשימה, התייחסנו אליהם בבדיקה.

יועברו תכניות מעודכנות2021 8 11
רשימת תכניות מעודכנת תישלח בתחילת שבוע הבא

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבל עדכון לתכנית
MEZZOTEAM-2021 9 5התקבל עדכני 2.9.21 עם קישורים ל

אין חישוב של העמודים והקירות, אין התייחסות בחישובים למגדלי המגורים שיבנו מעל חישובים סטטיים121.2
החניון, קבלת כוחות אופקיים גלובליים ע"י הגרעין.

 לא ניתן היה להתייחס למופיע בתוכניות העמודים והיסודות.

חישובי העמודים והקירות לוקחים בחשבון את הכוחות המתקבלים ממגדלי המגורים. 2021 8 11
נבנו מודלים חישוביים (כולל לר"א) הכוללים את מבני המגורים, המסחר והחניון. 

החישובים יערכו ויוגשו בהמשך.
ניתן לקבוע פגישה ע"מ לבאר את התכנון

24 08 2021

2021 8 25פגישה תתואם במידת הצורך אחרי קבלת החומר.
2021 9 5התקבלו חישובים סטטיים של המגדל והעמודים .

אין חישוב של הרפסודה והיסודות, התייחסות לשילוב של שני סוגי ביסוס.חישובים סטטיים121.3
 לא ניתן היה להתייחס למופיע בתוכניות הביסוס.

יושלם ויוגש לבקרה2021 8 11
חישוב יסודות בודדים יועבר לבקרה

24 08 2021

חישובי יסודות בודדים התקבלו.
טרם התקבלו חישובים לרפסודה והתייחסות לשילוב סוגי ביסוס שונים.

25 8 2021

התקבל חישוב סטטי של המגדלים אך ללא חישוב הרפסודה.רפסודה
התקבל חישוב סטטי של שקיעות דיפרנציאליות - מבוקשת הבהרה לגבי  תאימות עם 

קובץ החישובים הסטטיים של הרמפה הדרומית:
בחישוב השקיעות הדיפרנציאליות נבדקו עמודים I2-I5 אך בחישוב הרמפה השקיעה 

.I7 המוצגת היא לעמוד

5 9 2021

לדעתנו אין צורך בחתכי רוחב  של המבנה. ניתן להבין את המבנה מתוך תכניות 2021 8 11אין חתכי אורך ורוחב של המבנה הסופי להבהרת הגיאומטריה.121.4
התנוחה, הפריסות החתכים המקומיים וכד'. בנוסף, ניתן  גם לתת הרשאה כניסה 

למודל המרכזי.

24 08 202125 08 2021

2021 08 24יושלם ויוגש לבקרה2021 8 11לא התקבל מפרט מיוחד . האם ישנו?121.5
2021 8 25טרם התקבל מפרטמפרט מיוחד

הערות לתכניות
קורת העוגנים מחושבת לעומס 60t@210.חישובים קירות דיפון היקפיים121.6

.60t@180 לפי תוכנית העומס 
2021 08 202125 08 24הקיר חושב עבור המקרה המחמיר (המופיע בתכניות) של עוגנים כל 210 ס"מ.2021 8 11

בבדיקת דריכת העוגנים כנגד כלונס דיפון בקיר המערבי, חתך 1-1 נלקח עומס דריכה חישובים קירות דיפון היקפיים121.7
של 50 טון ובפועל העומס 60 טון

2021 08 24החישוב עודכן, אין שינוי בתכנון, ראה דו"ח מעודכן.2021 8 11

2021 8 30תוקן
2021 08 24לא נמצא חוסר התאמה במפלסי העוגנים. מפלסי החפירה עודכנו בחישוב.2021 8 11מפלסי החפירה והעוגנים שבחישוב (איור 7-2) לא תואמים למפלסים שבתוכניתחישובים קירות דיפון היקפיים121.8

2021 8 30תוקן
2021 08 202125 08 24תקרת PL0 בקיר המערבי לא מהווה סמך אופקי לקיר הדיפון בחישוב (קטנה מדי)2021 8 11בבדיקת כלונס לאחר שחרור העוגנים לא מופיע סמך במפלס 4.00- (תקרת PL0)חישובים קירות דיפון היקפיים121.9

בבדיקת הדיאפרגמה של התקרה נמצא שיש צורך ב-87 סמ"ר של ברזל זיוןחישובים קירות דיפון היקפיים121.10
 אך אין המשך של החישוב לכפיפה (לא נבחרו מוטות או פרופיל פלדה)

2021 08 24ראה התייחסות  בהערות 121.25 + 2021121.27 8 11

ההערה התייחסה לקיר המזרחי ולעמודים 9-90 בחישובים.
בנוסף לעדכון הזיון בתכניות יש להשלים את החישוב.

25 8 2021

פריסת קירות דיפון (גליון 3)121.11
 B 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03440
A_01

בפריסת קיר הדיפון המזרחי בין צירים 3-6 לא מצויין קוטר, פסיעה ועומק הקידוח.
 גם לא בחתך 5-5.

2021 08 24יעודכן בהתאם להערות.2021 8 11

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנתיש עדכון
פריסת קירות דיפון (גליון 3)121.12

 B 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03440
A_01

2021 08 24יעודכן בהתאם להערות.2021 8 11בפריסת קיר הדיפון המזרחי בין צירים Z-10L אורך הקידוח נכתב בטעות 200 מטר

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנתיש עדכון
פריסת קירות דיפון (גליון 4)121.13

 B 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03441
A_01

2021 08 24יעודכן בהתאם להערות.2021 8 11חסרים חתכים בקיר הדיפון

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנתיש עדכון
תכנית כלונסאות - פרטים (גליון 1)121.14

 
T4500_DD_02.15F000000_AMY_DW_03444
A_01_

מרחק בין תחתית הזיון לקצה הכלונס 25 ס"מ לעומת 50 ס"מ שנדרשים בדו"ח הביסוס 
(סעיף 4.4 בעמ' 15).

 יש לתאם מול יועץ הקרקע.

2021 08 24יעודכן בהתאם להערות.2021 8 11

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנתיש עדכון
תכנית קורות עוגנים - פרטים (גליון 1)121.15

 
T4500_DD_02.15F000000_AMY_DW_03446
A_01_

.Fe510 בהערות לקורות הפלדה מצוין שהפלדות יהיו מסוג
.Fe360 זה סותר את ההערות שבשאר התכניות שבהן מצוין כי הפלדה מסוג 

פרופיל הפלדה מסוג Fe360 בהתאם לשאר התכניות ושאר חלקי החיבור בתכנית מסוג 2021 8 11
Fe510. ההערות יועדכנו בהתאם.

24 08 202124 08 2021

תכנית קורות עוגנים - פרטים (גליון 1)121.16
 
T4500_DD_02.15F000000_AMY_DW_03446
A_01_

.HEB220 פרופיל הקורה בתכנית
.HEA220 לפי החישובים הקורה מפרופיל 

 יש לבדוק זאת גם בהתייחס להערה מס' 121.6

2021 08 202124 08 24פרופיל הקורה בחישובים הינה HEB220 כמו בתכנית.2021 8 11

2021 08 202124 8 11הרמפה הדרומית מחושבת לפי עובי של 40 ס"מ ובתכניות מופיעה 50 ס"מ.חישובים סטטיים חניון ורמפה דרומית121.17
2021 8 25לא נענה

התקבלו חישובים סטטיים מעודכנים וכן הבהרת המתכנן בפגישת זום ב-30/8 לכך 
שהרמפה בעוביים שונים עקב מילוי משתנה.

5 9 2021

תכנית תנוחת יסודות - תבניות (גליון 1)121.18
 
T4400_DD_02.15F000_000_AMY_DW_0344
B_02_8

.PA6 חוסר התאמה בגיאומטריה של הרפסודה בין תוכנית זו ובין תוכנית תנוחת קומה
לא ניתן היה להתייחס למידות היסודות והרפסודה ללא החישובים.

דרושה הבהרה להערה זו לגבי אי ההתאמה. 2021 8 11
בהקשר לחישובים ראה תשובה להערה 012.150.

24 08 2021

בתוכנית 03448 הרפסודה המערבית לא כוללת גם את העמודים בציר H לעומת תכנית 
03642

25 8 2021

תכנית תנוחת קומה PA6 - תבניות (גליון 1)121.19
 
T4400_DD_02.15F000_000_AMY_DW_0345
B_02_4

לא מופיע חתך 9-9.
האם לא נדרשים כלונסאות ריסון לרפסודה?

 חסרות הנחיות לביצוע הרצפה (מצעים, פרטי תפרים)
G5 לעמוד hatch לסדר

החתך בוטל, יעודכן במהדורה הבאה. 2021 8 11
הדבר נמצא בדיון אל מול יועץ הקרקע, להבנתינו מאמץ המידה קטן מדי עבור סלע, גם 

אם סדוק, כיוון שבעומק המתוכנן הסלע נושא משקל (מאמץ) גדול בהרבה מהמאמץ 
אליו אנו נדרשים להגיע בחישובים. 

עם זאת, נלקחה בחשבון האפשרות שנדרשים כלונסאות ריסון, יתווספו במקרה הצורך. 
הפרטים בעבודה, יועברו בהמשך.

יתוקן

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנתאין עדכון
תכנית תנוחת קומה PA5 - זיון תחתון עליון (גיליון 1)121.20

 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03462
A_01

בתכנית יש רק את סידור הרשתות העליונות.
 אין מקרא לסימון הרשתות, הנחיות לחפיפות.
 חסר זיון הרפסודות - אין תוכנית אחרת שלהן.

הערה 121.19 לגבי כלונסאות הריסון ופרטי התפרים רלוונטית גם כאן.

סידור רשתות עליונות מופיע בתכנית 03463, הכותרות יעודכנו כדי שיהיה יותר מובן, 2021 8 11
כנ"ל לגבי פרטים וחפיות.

תישלח תכנית רפסודות בהמשך.
ראה תשובה להערה 121.19.

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
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Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Structural

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

בתכנית יש רק את סידור הרשתות העליונות.אין עדכון
 אין מקרא לסימון הרשתות, הנחיות לחפיפות.

עדיין לא התקבלה תוכנית רפסודה.

5 9 2021

121.21T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3463
_A_01

גליון ללא כותרת, לא מופיע ברשימת התכניות.
 אין מקרא לסידור הרשתות, הנחיות לחפיפות.

2021 08 24ראה הערה לעיל.2021 8 11

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
בתכנית יש רק את סידור הרשתות העליונות.

 אין מקרא לסימון הרשתות, הנחיות לחפיפות.
עדיין לא התקבלה תוכנית רפסודה.

5 9 2021

121.22T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_03462
_A_01

גליון שלא מופיע ברשימת התכניות.
 מראה סידור עמודים בקומה טיפוסית ופרטי קירות.

 יש לעדכן שם ולהוסיף לרשימה או למחוק.
.A ולא B מסוג B3 עמוד בצומת 

טעות במספר התכנית, מדובר בתכנית קירות ועמודים של קומה זו. ראה תכניות 2021 8 11
מצורפות.

.A מדובר בעמוד מטיפוס

24 08 2021

B_02_03448 אז יש לתקן בגליון A 2021 8 25אם העמוד מסוג
MEZZOTEAM-(גליון 03466) לא מופיעה ב PA5 2021 9 5תוכנית תנוחת

תכנית תנוחת קומה PA5 - קורות (גיליון 1)121.23
 
T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3468
A_01_

2021 08 24יתוקן2021 8 11לסדר טקסט בחתך 1-1

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5לא תוקן

תכנית תנוחת קומה PA4 -זיון תחתון עליון (גיליון 1)121.24
 
T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3473
A_01_

2021 08 24החתכים נמצאים בתכנית קורות עדכנית, ראה תכנית מצורפת.2021 8 11היכן מופיעים פרטי הזיון ליסודות שבחתכים 42, 43?

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
MEZZOTEAM-(גליון 03479) לא מופיעה ב PA4 2021 9 5תוכנית קורות

תכנית תנוחת קומה PA4 -זיון תחתון עליון (גיליון 1)121.25
 
T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3473
A_01_

הזיון לתקרה המשמשת כדיאפרגמה בתחום הצירים 4-5, מימין לציר M לא תואם 
לחישובים.

 ראה גם הערה 121.10

2021 08 24עודכן, ראה תכנית עדכנית מצורפת2021 8 11

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5לא תוקן

תכנית תנוחת קומה PA4 - קורות (גיליון 1)121.26
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03479
A_01

2021 08 24החתכים נמצאים בתכנית קורות עדכנית, ראה תכנית מצורפת.2021 8 11להוסיף חתכי קורות

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
תכנית תנוחת קומה PA3 - זיון תחתון עליון (גיליון 1)121.27

 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03484
A_01

הזיון לתקרה המשמשת כדיאפרגמה בתחום הצירים 4-5, מימין לציר M לא תואם 
לחישובים.

 ראה גם הערה 121.10

2021 08 24עודכן, ראה תכנית עדכנית מצורפת2021 8 11

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5לא תוקן

תכנית תנוחת קומה PA3 - קורות (גיליון 1)121.28
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03490
A_01

2021 08 24נוספו חתכים, ראה תכנית מצורפת.2021 8 11להוסיף חתכי קורות

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5טרם התקבלה תכנית מעודכנת

תכנית תנוחת קומה PA2 - קורות (גיליון 1)121.29
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03500
A_01

2021 08 24נוספו חתכים, ראה תכנית מצורפת.2021 8 11להוסיף חתכי קורות

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5טרם התקבלה תכנית מעודכנת

תנוחת רצפה צפה במפלס 4.60- ברזל זיון121.30
 
T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3501
A_01_

הגליון לא מופיע ברשימת התכניות.
 מיקום הפתחים ברצפה לא תואם למופיע בגליון 3500.

 לבדיקת המתכנן.

תישלח רשימת תכניות עדכנית.2021 8 11
הגיליון המתאים הוא 03491. יושלמו תכניות שאר המפלסים.

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
ברשימה החדשה אין גליון 03491.

מיקום הפתחים בתנוחת רצפה צפה (גליון 03501) לא תואם לגליון 03494
5 9 2021

תנוחה - רמפה דרומית121.31
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03503
A_01

הגליון לא מופיע ברשימת התכניות.
 אם הגליון תקף אז יש לתת בגליון 3502 הפניה לתוכנית זו.

 פלטת הגישה בחתך 80-80 צריכה להיות משופעת.

תישלח רשימת תכניות עדכנית2021 8 11
תינתן הפנייה

יתוקן.

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5 פלטת הגישה בחתך 80-80 צריכה להיות משופעת.

תכנית תנוחת קומה PA1 - קורות (גיליון 1)121.32
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03510
A_01

להוסיף חתכי קורות.
על צירים 8 ו-L נראה שהתחלף ה-hatch בין עמודים צומחים לעמודים שמגיעים.

נוספו חתכי קורות2021 8 11
העמודים תואמים לתבניות.

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5טרם התקבלה תכנית מעודכנת

תכנית תנוחת קומה PL-1 - קורות (גיליון 1)121.33
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03520
A_01

2021 08 24יתוקן.2021 8 11לסדר טקסט בחתכים

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
2021 9 5לא תוקן

תכנית תנוחת קומה PL1 - תבניות (גיליון 1)121.34
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03532
A_01

העמודים נפסקים בפני הבטון.
איך מתוכננת המשכיות הזיון העתידית אל עמודי המגדל?

עמודי המגדל יחוברו באמצעות אינסרטים, תועבר תכנית מתאימה עם פרטים, נמצאת 2021 8 11
בעבודה.

24 08 2021

2021 8 25טרם התקבלה תכנית מעודכנת
בפגישת זום 30/8/21 סוכם כי המתכנן אינו אחראי לאופן ביצוע המגדל מלבד 

התייחסות עקרונית.
ממתינים לקבלת פרטי החיבור.

פלטת גישה בחתך 100-100 צריכה להיות משופעת.

5 9 2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Structural

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

תכנית תנוחת קומה PL1 - זיון תחתון עליון (גיליון 1)121.35
 
_T4500_FD_02.15F000000_AMY_DW_03534
A_01

ברזל הזיון התחתון ברמפה 50 ס"מ מופיע d20@15 ולפי החישוב הסטטי נדרש 
d22@15

2021 08 24ברמפה בעובי 50 מופיע זיון תחתון בקוטר .2021 8 11

2021 8 25לא נענה
2021 9 5הובהר - מוט 5 בגליון 03505

121.36T4500_FD_02_15F000000_AMY_DW_0.3535
_A_01

גליון לא מופיע ברשימת התכניות.
 ברזל זיון ברמפה צפונית.

 ברזל הזיון העליון ברמפה 50 ס"מ מופיע d22@15 ולפי החישוב הסטטי נדרש 
d25@15

תישלח רשימת תכניות עדכנית.2021 8 11
ברמפה בעובי 50 לא נדרש זיון עליון מחושב.

24 08 2021

בחישוב הרמפה הצפונית בעמודים 22-25, הכמות המחושבת לא תואמת למוטות 104-
105

25 8 2021

2021 9 5הובהר - מוט 19 מעל הקורות
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

נגישות
כללי
חסרות מידות ונתונים רבים שיאפשרו ל=לבנות ולבדוק כי אכן המעברים הפתחים מתאימים לדרישות תכניות אדריכלות11.1

הנגישות ושקיימים שטחי תמרון מתאימים. יש לבקש ממורשה הנגישות שיגדיר לאדריכל את כל המידות 
הנחוצות בתכנית שיאפשרו לזהות את רמות הנגישות (שטחי תמרון לפני ואחרי דלתות,רוחב מעברים, 
שיפועים , רוחב פתחים, מרחק פתח מקיר ניצב רוחב חללים וכל מידה הנחוצה לצורך הוכחת הנגישות 

בתכניות)

25.7.2021הועברו הנחיות נגישות23.06.2021

יושם חלקית עדיין חסר מידע רלוונטי שיאפשר להוכיח את רמת הנגישות בתכניות ובהתאם ליישם את 
התכניות כך שיתאימו לדרישות הנגישות

12-08-2021

ההיערות לתכנית הראשונה חוזרות על עצמן בחלק ניכר מהקומות האחרות ולכן ננסה שלא לחזור על תכניות אדריכלות11.2
אותן היערות בקומות הנוספות גם אם אותו ליקוי מופיע בהן - וזאת כדי לנסות שלא להעמיס היערות 
חוזרות לכל אחד מהמגיליונות. לכן, יש להטמיע את ההיערות שהוגדרו לקומה ספציפית גם לקומות 

אחרות של החניון אלא אם מדובר בהיערה יחודית לקומה זו.

25.7.2021הועברו הנחיות נגישות23.06.2021

25.7.2021הועברו הנחיות ודרישה לתא מטיפוס 23.06.20222חסר בתכנית תא שירותים נגישים מטיפוס 2 ואין סימנים מובילים הנדרשים למבנה ובתוך המבנהתכניות אדריכלות ופיתוח11.3
טרם יושם בתכניות אדריכלות - במיוחד נושא תא השירותים מטיפוס 2 משפיע על הבינוי ועל המרחב 

הנדרש
12-08-2021

הערות לתכניות
B 
T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03035_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PA1 

B_SLV03035
-1

בכל תכניות הבטיחות חסרה התייחסות לנושא המילוט לאנשים עם מוגבלות כמתחייב על פי תקנות 
התכנון והבניה. חסרים שלטי הכוונה לאזור המחסה. חסר אפיון שלט מואר לאזור המחסה, חסרים באזור 

המחסה אפיון מרכיבים כגון אנטרקום אפיון ומיקום - מופיע במקרא אך לא בתכנית, חסר סימון כמות 
מקומות באזור המחסה על פי תפוסה של קומה. כמו כן הרזולוציה של המסמך אינה מאפשרת לקרא את 

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.4B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03036_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PA2 
(B_SLV03036-1)

B_SLV03036
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.5B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03037_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PA3 
(B_SLV03037-1)

B_SLV03037
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.6B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03038_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PA4 
(B_SLV03038-1)

B_SLV03038
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.7B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03039_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PA5 
(B_SLV03039-1)

B_SLV03039
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.8B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03040_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PL0 
(B_SLV03040-1)

B_SLV03040
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.9B 

T5910_DD_02.15F000000_SLV_DW_03042_
A_01 
PARKINGHAROSMARIN_SAFETYPLAN_PL-1 
(B_SLV03042-1)

B_SLV03042
-1

25.7.2021לתשומת לב יועץ בטיחות23.06.2021כנ"ל

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמעו בתכניות הבטיחות אמצעי המילוט לאנשים עם מוגבלות
11.10B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03229
_A_01 P&R HAROSEMARINE PL 1 - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03229-1)

B_MAT0322
9-1

25.7.2021יש להוסיף בתכנית תנועה23.06.2021חסר מקרא בתכנית זו לרמזורים מתקתקים שכנראה מופיעים בתכנית

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.11B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03231
_A_01 P&R HAROSEMARINE PL (-1) - 
TRAFFIC ARRANGEMENT (B_MAT03231-1)

-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.12B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03232
_A_01 P&R HAROSEMARINE PA 1  - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03232-1)

B_MAT0323
2-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.13B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03233
_A_01 P&R HAROSEMARINE PA 2  - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03233-1)

B_MAT0323
3-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.14B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03234
_A_01 P&R HAROSEMARINE PA 3  - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03234-1)

B_MAT0323
4-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.15B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03235
_A_01 P&R HAROSEMARINE PA 4  - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03235-1)

B_MAT0323
5-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן
11.16B 

T3400_DD_02.15F025000_MAT_DW_03236
_A_01 P&R HAROSEMARINE PA 5  - TRAFFIC 
ARRANGEMENT (B_MAT03236-1)

B_MAT0323
6-1

חסרים שלטי הכוונה לחנ יות נגישות עבור הנוסעים ברכב (תמרור) ושלטי הכוונה לחניות הנגישות עבור 
הלכי רגל. יש להציג את שיפוע המסעה באזור החניו הנגישות

שלטי הכוונה לחניות נגישות והכוונה להולכי רגל יש לראות בחוברת-23.06.2021
סכמת שילוט חניון רוזמרין של אירית זהר- ARCHIGAPHIA. החניות 

הנגישות אינן ממוקמות באזור משופע

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021טרם עודכן

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Accessibility

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Accessibility

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

11.17B 
T3420_DD_02.15F025000_MAT_DW_03237
_A_01 P&R HAROSEMARINE - OUTSIDE 
TRAFFIC ARRANGEMENT PLAN 
(B_MAT03237-1)

B_MAT0323
7-1

בתכנית זו סומנו סימנים מאתרים במעברי החציה שאינם מסומנים בכיוון נכון ובאורך הנדרש, כמו כן 
חסרים הסימונים הנדרשים לצד תחנות האוטובוס (משטח מאתר, רחבת היערכות) במידה ומסמנים 
מרכיבים אלו בתכנית זו יש לשסמנם נכון או להגדיר כי כל אלו יבואו ליידי ביטוי רק בתכנית הפיתוח.

התכנית אינה מעודכנת, ישנה גירסה עדכנית יותר. יועץ התנועה יעביר 23.06.2021
תכנית מעודכנת עם סימני האזהרה במעברי החציה כמו שצריך. לגבי 

סימן מאתר לתחנת אוטובוס - תשובה שקיבלנו מאבי רמות: "לגבי 
תחנת אוטובוס,הנציבות החליטה,אחרי יעוץ משפטי לא לדרוש או 

לאכוף את התקנת הסימן המאתר.זאת,בשל העבדה שתקנות דרכים 
נגישות לא בתוקף.אבל יש יותר מכך, הסימן המאתר מיותר לחלוטין 

ולא עוזר לאדם עם מוגבלות בראייה.,באוטובוס הפס המאתר יכול 
להוביל אותו לתוך דופן האוטובוס.על כן,ברויזיה שמשרד התחבורה 

מסיים להכין בימים אלו,דורשים לבטל את הסימן המאתר.וחוץ 
מזה,מדוע שאדם עיוור יכנס לאוטובוס מהדלת השניה.למה לא 

בראשונה? או בשלישית,או ברביעית? זאת אומרת שסעיף 2.9.3 בתקן 
1918 חלק 2 רלוונטי רק בחלקו".

25.7.2021

#VALUE!

טרם שולבו משטחים מאתרים בתחנות האוטובוס - הנ"ל נדרש מתוקף תקנות שוויון הדנות בתחבורה 
ציבורית ואינן קשורות לתקנות הדנות בדרכים ולכן מחוייבות להתקיים. לגבי העובדה כי נציבות שוויון ייתכן 

והחליטו לא לאכוף נושא זה עדיין משרדי עורכי הדין המתמחים בתובענות ייצוגיות לא הכריזו כי לא 
יתייחסו לנושא זה

12-08-2021

11.18B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

 R10 ברשימת גמרים לתכנית זו ולשאר התכניות י ש לשנות את רמת ההתנגדות להחלקה לשטחי חניה ל
לפחות וטלא כפי שרשום בתכניות

ברשימת הגמרים דרגת ההתנגדות בשירותים במטבח, מדרגות ולובי 24.06.2021
R10 -מעליות מסומנת כ

25.7.2021

#VALUE!
עדיין לא תוקן - ראו בתקן ישראלי הדן בהתנגדות להחלקה כי בשטחי חניה נדרשת רמה R10 ולא כפי 

שמופיע בתכנית
12-08-2021

11.19B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

חסר ברשימות גמרים התייחסות לנושא גוונים של אריחי התראה, פסי התראה כמו כ ןחסרה התייחסות 
ברשימת הגמרים לנושא הניגודיות הנדרשת בדלתות ובכל מרכיב נוסף שיידרש לניגודיות כגון מסעדי יד

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יושם למרות שמתכננת הנגישות העיברה הנחיות למתכננים בנושא זה
11.20B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

המעבר מהמסעה למבנה השירותים הינו בשיפוע - צריך שתחילת השיפוע (בחלק התחתון )יתחיל בניצב 
לכיוון העלייה אחרת ייווצרו שיפועים דו צדדיים. בתכנית בשל פינה מעוגלת של המסעה עלולים להווצר 

קפיצות מדרגות או שיפועים צדדיים. כמו כן חשוב לרשום בתכנית נתונים שיאפשרו לדעת מהו השיפוע 
ומהו רוחב הכבש ולהבטיח כי השיפוע עד לכניסה למתחם השירותים לא יעלה על 10%.

25.7.202112-08-2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

11.21B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

מבואת שירותים - יש לשלב בתכניות מידות שיאפשרו לדעת כי קיימים שטחי תמרון מתאימים לפני ואחרי 
דלתות כמו גם פתחי דלתות, מידות כלליות של תא השירותים הנגישים - חסר מידע רב כאן ובשאר 
התכניות המאפשר לדעת אם המרחב מתאים (בהיבט הנגישות) לנדרש - יש לשלב בתכניות מידות.

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!
יושם חלקית עדיין אין מידע מחוץ לתא השירותים הנגישים מול הדלת לדוגמא אם קיים שם שטח תמרון 

מתאים לדרישות הנגישות - האם הכיור נמצא במרחק מתאים - מה הרוחב בין הכיורים למחיצות תאי 
השירוים הרגילים וכד'

12-08-2021

11.22B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

בתכנית זו ובתכניות הקומות הנוספות יש לשלב ספסלים כך שהמרחק המירבי מכל נקודה בקומה עד 
לספסל יהיה 50 מ' - הספסלים יהיו מסוג נגיש העונים להגדרה של מושב מותאם.

בחניון המרחק בין חדרי המדרגות והמעליות לאמצע המעבר קטן מ-50 24.06.2021
מ'.

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021שולב ספסל - עכשיו צריך לתת לו אפיון ולסמן אותו כמכשול באמצעות משטח אזהרה
11.23B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

סימני מישושיים חסרים כגון משטחי אזהרה לפני ואחרי מדרגות לכיוון ST1 או משטח מאתר ללחצני 
מעלית + אפיון ברור שלהם שחסר במסמכים למכרז

הסימון קיים בתכנית. ונכתבה הערה ע"ג התכנית עבור אפיונם 24.06.2021
במסמכי המכרז

25.7.2021

#VALUE!
בוצע חלקית - עדיין חסרים משטחי אזהרה עדיין לא ברור מה רמת נהניגודיות בין משטח מאתר לריצוף 

לובי מעלית על פי הנתונים במקרה לתכנית
12-08-2021

11.24B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

יש לאפיין את המעבר ממשטח החניון למעליות בצד מזרח כך שיתאימו לאנשים עם מוגבלויות ולא יאפשרו 
כניסה עם רכבים עד לפתח המעלית. חשוב לאפיין זאת בשלב זה כדי שלא ימוקמו מכשולים בעתיד 

לאנשים עם מוגבלות בדרך זו.

25.7.2021מוקמו עמודוני חסימה24.06.2021

#VALUE!
יושם חלקית באמצעות עמודי מחסום לרכב אך לא הושלם - אין מניעה ממי שחונה בחניה הנגישה לחסום 

את המעבר למעית עם הרכב שלו (באופן תיאורטי להגי עם הרכב ממש עד למעלית )
12-08-2021

11.25B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03172_
B_02 TARO-WP-PA5-01-תכנית קומת חניון -
18.30=769.20 (B_MIC03172-2)

B_MIC03172
-2

יש להראות מהי הדרך הנגישה מלובי חניון מערבי עד למתחןם השירותים והמעליות המזרחיות - כיום לא 
נראה כי יש מער נגיש המחבר ביניהם. כמו כן מסומן מעבר להלכי רגל מצפון למדור השירותים ולא ברור 

אם בקצהו המערבי יש הנמכת מדרכה ואם אכן זהו המעבר המוביל גם למעליות המערביות.

המעבר בשיפוע ולכן הוא נראה חתוך בתכניות.. ניתן לראות את תוואי 24.06.2021
הדרך בחתכים 1-1 ו- 2-2

25.7.202112-08-2021

11.26B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03173_
B_02 TARO-WP-PA4-01-תכנית קומת חניון -
15.15=772.35 (B_MIC03173-2)

B_MIC03173
-2

המעברים מהמסעה למעליות המערביות והמעבר מהמסעה למדור השירותים מתבצעים על ידי שיפוע 
שאינו מתחיל בקו מאונך לקו העליה - ראה הערה בגיליון קודם

25.7.202112-08-2021מוקמו עמודוני חסימה. קו תחילת הכבש תוקן24.06.2021

11.27B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03173_
B_02 TARO-WP-PA4-01-תכנית קומת חניון -
15.15=772.35 (B_MIC03173-2)

B_MIC03173
-2

המעבר להלכי רגל ממערב למזרח צר מדי לפחות ליד מבנה מדרגוות ST1. בו הרוחב 190 ס"מ - מרוחב זה 
יש להוריד 75 ס"מ המיועדים לקדמת רכבים החונים בניצב(אלכסון) - מצב המשאיר 115 ס"מ בלבד - לא 

נגיש.

זו תכנית אדריכלות, בתכנית התנועה מופיע מחסום לרכב המונע 24.06.2021
מרכב להיכנס לתחום המדרכה.

25.7.2021

#VALUE!12-08-2021רוחב המעבר לא שונה והנ"ל משפיע על החניון ועל מרכיבי הבינוי לצד מעבר זה
11.28B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03173_
B_02 TARO-WP-PA4-01-תכנית קומת חניון -
15.15=772.35 (B_MIC03173-2)

B_MIC03173
-2

ראה לגיליון זה גם היערות מגיליון קודם כגון היערות למדור השירותים גישה למעליון, ספסלי ישיבה 
מותאמים וכד'

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!12-08-2021רוחב המעבר לא שונה והנ"ל משפיע על החניון ועל מרכיבי הבינוי לצד מעבר זה
11.29B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03174_
B_02 TARO-WP-PA3-01-תכנית קומת חניון -
12.00=775.50 (B_MIC03174-2)

B_MIC03174
-2

ראה לגיליון זה גם היערות מגיליונות קודמים כגון היערות למדור השירותים גישה למעליון, ספסלי ישיבה 
מותאמים וכד'

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!12-08-2021רוחב המעבר לא שונה והנ"ל משפיע על החניון ועל מרכיבי הבינוי לצד מעבר זה
11.30B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03175_
B_02 TARO-WP-PA2-01-תכנית קומת חניון -
8.85=778.65 (B_MIC03175-2)

B_MIC03175
-2

ליד הכניסה להולכי רגל לכיוון מבנה מבואת מעלית ובכל מקום בו מסומנים עמודי מחסום לרכב יש לאפיין 
אותם כך שיעמדו בקרישות הנגישות ולא יהוו מכשול עלפי הגדרות התקן הישראלי.

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם הוטמע בתכניות אדריכלות
11.31B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03176_
B_02 TARO-WP-PA1-01-תכנית קומת חניון -
5.70=781.80 (B_MIC03176-2)

B_MIC03176
-2

המעבר במוביל לכניסה למדור השירותים צר יותר מבקומות אחרות וכנראה (לאור העובדה שאין מידות 
בתכנית) צר מהמותר לצרכי נגישות לאנשים עם מוגבלות. יש להרחיב את המעבר. כמו כן גם מוצמד 

במעבר זה ארון בקרה המצר עוד יותר את המעבר.

25.7.2021ההערות נכתבו על גבי התכניות ונשלחו לאדריכלים.24.06.2021

#VALUE!
למרו תשנמסר בעל פה כי רוחב המעבר נגיש - זה לא מופיע בתכנית והקבלן על פי תכנית זו יוכל לבצע 

מעבר צר יותר מהנדרש
12-08-2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Accessibility

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

11.32B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03176_
B_02 TARO-WP-PA1-01-תכנית קומת חניון -
5.70=781.80 (B_MIC03176-2)

B_MIC03176
-2

לא ברור כיצג מתקיים מעבר נגיש מכ החניון לכיוון מעליות מזרחיות - הגישה נראית חסומה לאורך 
המסעה ללא מעבר חציה וללא הנמכות מדרכה - יש להסדיר מעבר נגיש ובמידת הצורך גם מעברי חציה. 

כמו כן לא נראה שיש קשר נגיש מהחלק המערבי של הקומה (חניות נגישות מעליות מערביות) לחלק 
מזרחי - שירותים ומעליון מזרחיות) יש להציג את הדרכים הנגישות, את מעברי החציה ואת הנמכות 

המדרכה שיכללו את כל מאפייני הנמכות מדרכה הנדרשות בתקן הישראלי לאנשים עם מוגבלות.

תוקן+התקנת א.ש.מ . ההליכה בחניון מתאפשרת דרך המסעה. ניתנה 24.06.2021
הנחיה לגבי רוחב מדרכה לפני הכניסה לשירותים

25.7.2021

#VALUE!
מומלץ גם לסמן מעבר חציה שיגרום לנהגים לתת זכות קדימה להלכי הרגל העורים בין מדור השירותים 

למעליות המזרחיות
12-08-2021

11.33B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03182_
A_01 TARO-WP-SC1-01-6-6 חתך 1-1 ,חתך 
(B_MIC03182-1)

B_MIC03182
-1

בחתכים מסומן גובה ברוטו בין מסעה לקורה מעל של 255 ס"מ ברוב הקומות והמקומות. לרכב גבוה 
נדרש 245 ס"מ. מספיק שמתחת לקורות תעבור צנרת או ספרינקלרים או כל דבר אחר. גובה כל החניון לא 

יתאים ל"ואנים" - רכב גבוה . יש להגביה את הקומות או לרשום מפורשות בתכניות כי גובה זה הינו נטו 
ושום מערכת שהי לא תעבור מתחת לגובה הקורות המסומן. יש לדאוג כי מידע זה יועבר ויופיע בכל 

תכניות המתכננים להם מערכות שיעברו בחניון. *****

25.7.2021גובה נטו בחניון 289 ס"מ24.06.2021

#VALUE!
הובהר חד משמעית בפגישה כי גובה נקי יאפשר מעבר בגובה 245 ס"מ בכל חלקי החניון - מומלץ לרשום 

זאת מפורשות בחתך היות וגובה עד תחתית קורה הינו 255 ומספיק שיועבר צינור מתחת ולא ניתן יהיה 
לעמוד בדרישות החניה לרכב גבוה

12-08-2021

11.34B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03177_
B_02 TARO-WP-PL-1-01-תכנית קומת חניון -
4.00=783.50 (B_MIC03177-2)

B_MIC03177
-2

25.7.2021דרך המסעה24.06.2021גם בתכנית זו לא ברור היכן המעבר הנגיש בין מערב למזרח ואופן המעבר למעליות המזרחיות

11.35B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

מהי החלופה הנגישה למדרגות הצפון מזרחיות (מדרגות כניסה מזרח. כמו כן מדוע לא מסומן משטח 
אזהרה גם בתחתית גרם המדרגות?

24.06.202125.7.2021

#VALUE!
בקצה המעבר הנגיש ליד מדרגות ST1 לכיוון מזרח אין ירידה למסעה - אין מעבר בטוח ואין מעבר שוויוני 

לאנשים בכסאות גלגלים ביחס לשאר האנשים שיכולים בדרך קצרה יותר לעבור למדרכה הצמודה למדור 
I/5 + G/5A השירותים - מומלץ לשקול הנמכת מדרכה במיקום צירים

12-08-2021

11.36B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

חסר בקומה זו מלתחות נגישות לעובדים (נשים +גברים) ומלתחות אופניים נגישות כולל התייחסות 
ללוקרים בהיבט של נגישות

25.7.2021הדרישה הועברה לאדריכלים וכן הנחיות24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יושם
11.37B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

יש להציג את המעבר הנגיש בין חניית אופניים למעבר לאשפה ולאפיין את אמצעי החניה לאופניים כך 
שלא יהוו מכשול לאנשים עם מוגבלות

25.7.2021הדרישה הועברה לאדריכלים וכן הנחיות24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יושם
11.38B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

25.7.2021תוקן24.06.2021בתא השירותים הנגישים אין שטח פנוי לצד ידית הדלת בתוך התא - יידרש שינוי מבני.

#VALUE!12-08-2021לא נראה כי חל שינוי בתכנית
11.39B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

יש להסדיר את שיפוע המדרכה ליד הכניסה למבנה באופן שלאורך כל המפגש בין הפנים לחוץ יהיה אותו 
מפלס ולא יהיה הפרש גובה בין פנים לחוץ. לא ניתן לבצע שיפוע על המדרכה במקטע זה בכיוון מזרח 

מערב.

25.7.2021לא ברור24.06.2021

#VALUE!12-08-2021נמסר בעל פה אך לא רשום בתכנית ועלול לא להיות מיושם על ידי הקבלן
11.40B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

בתכנית זו מסומנים משטחים מאתרים ליד מעברי חציה שבוצעו בניגוד להוראות ת"י 1918. יש לשנות את 
סימון כל המשטחים המאתרים הנ"ל

25.7.2021תוקן24.06.2021

11.41B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

יש לסמן אזורים הכוללים ספסלים עם משטחי אזארה או כרצועות שירות.
 יש לתכנן את הספסלי הרחוב בכניסה הצפון מזרחית כך שחלקו יאפשר שימוש לאנשים עם מוגבלות - 

חסר פירוט ואפיון לכך

25.7.2021מוקמו ספסלים בחלק המערבי24.06.2021

#VALUE!12-08-2021מוקמו ספסלים אך לא סומנו כמכשולים בדרך
11.42B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

יש להכין "תכנית פעולה" לחלק זה של הפרויקט שיאושר על ידי מורשה נגישות מתו,ס שהתייעץ עם 
מורשה לנגישות השירות

25.7.2021לביצוע מנהל הפרויקט24.06.2021

#VALUE!12-08-2021לא מחוייבת תכנית פעולה למתחם המשחקים/ספורט
11.43B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

יש לשלב משטחים מאתרים לכניסה למתחם ולמקם משטחים מאתרים לברזיות בתוך המתחם כמו גם 
תכנון נגישות מתקני משחק וספורט כך שיתאימו לאנשים עם מוגבלות. - כרגע חסר פירוט רב.

25.7.2021הועברה הערה לאדריכלים24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יוגש
11.44B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

חסר בשטח המדרכות אפיון של רצועת שירות לעומת רצועת הליכה שיאפשרו מיקום של רצועות נקיות 
ממכשולים ורצועות בהן כל הריהוט האורבני יוכל להיות ממוקם מחוץ לתווך המיועד להליכה של אנשים 

עם מוגבלות בראייה

25.7.2021הועברה הערה לאדריכלים24.06.2021

#VALUE!
היות והעירייה אינה מעוניינ לבצע חלוקה לשטח שירות ושטח הליכה יש לסמן את כל המכשולים 

באמצצעים המוגדרים בתקן הישראלי 1918 חלק 1
12-08-2021

11.45B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

במדרכות המהוות תחנות אוטובוס חסר סימון רחבות היערכות וחסרה הפרדה של רצועת הליכה ושירות 
כמו סימון מכשולים לאורך הדרך ואפיון ספסלים ואופן התראה בפני ספסל המהווה מכשול בדרך. כמו כן 

חסרים משטחים מאתרים הנדרשים בכל אחת מהתחנות.

התכנית אינה מעודכנת, ישנה גירסה עדכנית יותר. יועץ התנועה יעביר 24.06.2021
תכנית מעודכנת עם סימני האזהרה במעברי החציה כמו שצריך. לגבי 

סימן מאתר לתחנת אוטובוס - תשובה שקיבלנו מאבי רמות: "לגבי 
תחנת אוטובוס,הנציבות החליטה,אחרי יעוץ משפטי לא לדרוש או 

לאכוף את התקנת הסימן המאתר.זאת,בשל העבדה שתקנות דרכים 
נגישות לא בתוקף.אבל יש יותר מכך, הסימן המאתר מיותר לחלוטין 

ולא עוזר לאדם עם מוגבלות בראייה.,באוטובוס הפס המאתר יכול 
להוביל אותו לתוך דופן האוטובוס.על כן,ברויזיה שמשרד התחבורה 

מסיים להכין בימים אלו,דורשים לבטל את הסימן המאתר.וחוץ 
מזה,מדוע שאדם עיוור יכנס לאוטובוס מהדלת השניה.למה לא 

בראשונה? או בשלישית,או ברביעית? זאת אומרת שסעיף 2.9.3 בתקן 
1918 חלק 2 רלוונטי רק בחלקו".

25.7.2021

#VALUE!11.17 12-08-2021ראה היערה זהה
11.46B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03185_
A_01 TARO-WP-GA3-01-PA5, PA4 מבנה עלייה 
(B_MIC03185-1) לרציף -תכניות

B_MIC03185
-1

חסר בתכנית זו סימון של מרכיבים המונעים מרכבים להתקרב לכניסה להלכי רגל כגון אבני בלימה או 
עמודי מחסום שיאפשרו לוודא כי לאחר הצבתם המעברים הנגישים הנדרשים לכיוון המעליות עדיין 

מתקיימים. כמו כן לא סומנו בתכנמיות אלו משטחים מאתרים למעליות

25.7.2021הועברה הערה לאדריכלים24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יושם
11.47B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03187_
A_01 TARO-WP-GA3-03-PA2 מבנה עלייה 
(B_MIC03187-1) לרציף -תכניות

B_MIC03187
-1

לא מסומן בתכנית זו סימן מאתר למעלית 10 כמו גם משטחי אזהרה לפני דלתות הזזה אוטומטיות 
שכנראה יהיו על ציר מס' 1

משטח אזהרה יש למקם לפני דלת סובבת. סומן סימן מאתר על 24.06.2021
התכנית

25.7.2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Accessibility

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

#VALUE!12-08-2021טרם יושם - משטח אזהרה נדרש לפני דלת אוטומטית
11.48B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03189_
A_01 TARO-WP-GA3-05-PA1 מבנה עלייה 
(B_MIC03189-1) לרציף -תכניות

B_MIC03189
-1

25.7.2021ההליכה לאורך המיסעה ועליה באמצעות א.ש.מ24.06.2021לא ברור כיצד עובר אדם עם מוגבלות מהחניה הנגישה המופיעה בתכנית למעליות 1 ו 2 בדרך נגישה

#VALUE!
המעבר מהחניה עד לכניסה למבנה צריכה להתאפשר על המדרכה ולא על המסעה - עניין בטיחותי 

להסדרה מייידית
12-08-2021

11.49B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03194_
A_01 TARO-WP-ST1-01-מדרגות מערב- תכניות 
(B_MIC03194-1)

B_MIC03194
-1

חסרים בחלק מגרעיני המדרגות משטחי אזהרה.
 חסר אפיון משטחי אזהרה ואפיון ניגודיות בינם לבין הריצוף סביב

 חסר פרט מדרגה ואפיון פסי אזהרה בכל שלח
 חסר אפיון מסעדי היד והיחס בינם לבין המדרגות והקיר.

 בכניסה לחדרי המדרגות קיים הפרש גובה של 2 ס"מ. הגובה המרבי המותר בין שני משטחים צמודים 
במבנה ציבורי הוא 0.5 ס"מ - יש לשנות את המפלסים

 כנ"ל בגיליון 96

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם טופל נושא הפרש הגובה בין פנים וחוץ חדרי המדרגות
11.50B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03195_
A_01 TARO-WP-ST1-02-מדרגות מערב- חתכים 
(B_MIC03195-1)

B_MIC03195
-1

פרט סיום המסעד בחלק התחתון של המדרגות אינו תואם את התקן הישראלי - יש לשנות. 
 חסרה התייחסות לסימון מישושי במסעד היד לקראת כל קומה וניגושיות חזותית של המסעד ביחס לקיר 

או למעקה
 חסר סימון חסימת שטח מתחת למהלך המדרגות הראשון הנמוך מ 205 ס"מ בחלק הנמוך של גרעין 

המדרגות
 כנ"ל בגיליון 97

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם טופל
11.51B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03199_
A_01 TARO-WP-MMM-01-תכניות ממ"מ 
(B_MIC03199-1)

B_MIC03199
-1

באחד ממתחמים השירותים חובה למקם תא שירותים נגישים מטיפוס 2 - יש להציג את המיקום בתכנית 
זו או אחרת

25.7.2021גליון ממ"מ24.06.2021

#VALUE!? 12-08-2021גליון זה הפך מפריסות שירותים למהלך מדרגות
11.52B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03202_
A_01 TARO-WP-GA1-01-לובי מעליות חניון 
(B_MIC03202-1) מערבי

B_MIC03202
-1

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021חסר בגיליון זה סימון משטחים מאתרים וסימון שילוט מישושי במשקופי מעליון

#VALUE!12-08-2021חסר עדיין שילוט מישושי במשקופי מעליות וחסרים משטחים מאתרים בחלק מהמפלסים
11.53B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03202_
A_01 TARO-WP-GA1-01-לובי מעליות חניון 
(B_MIC03202-1) מערבי

B_MIC03202
-1

האפיון בפריסות אלו דל מדי לאפיון כל מרכיבי תא שירוךתים נגישים החל מסוג כילים סניטרים ואביזרים 
וסוג מאחזי יד ואופן מיקומם בתא, ניגושיות בין כילים סניטרים לסביבתם - יש להשלים מידע שיאפשר 

התאמת התא לדרישות התקן הישראלי 1918

25.7.2021פריסות מעלית24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טעות בהערה
11.54B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03210_
B_02 TARO-WP-ST4-01-מדרגות רציף 
(B_MIC03210-2)

B_MIC03210
-2

חסר בתכנית זו סימנים מישושיים (אזהרה, מאתר) וחסרה התייחסות לאפיון סבכות הניקוז הנדרשו לעמוד 
במאפייני נגישות

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם טופל
11.55B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03222_
C_03 TARO-WP-NA1-01-רשימות נגרות 
(B_MIC03222-3)

B_MIC03222
-3

ברשימת הנגרות חסרה התייחסות למאפייני נגישות כגון גוון הכנף ביחס לקיר או למשקוף , כח הפעלה . 
 TS83 או TS93 לבדוק אם מבחינת כח הםעלה מתאים לנדרש. מומלץ לבדוק דגם - TS91 סוג מחזיר שמן 

של אותה חברה בהתאם לסוג הדלת

25.7.202112-08-2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

11.56B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03223_
C_03 TARO-WP-MA1-01-רשימות מסגרות 
(B_MIC03223-3)

B_MIC03223
-3

לרשימות 117,147,158 וכל דלת המשמשת את הציבור :ברשימת המסגרות חסרה התייחסות למאפייני 
נגישות כגון גוון הכנף ביחס לקיר או למשקוף , כח הפעלה . 

 TS83 או TS93 לבדוק אם מבחינת כח הםעלה מתאים לנדרש. מומלץ לבדוק דגם - TS91 סוג מחזיר שמן 
של אותה חברה בהתאם לסוג הדלת

 ברשימה M-129 - חסר הרבה פרוט להבטחת עמידה בדרישות התקן הישראלי 1918
 ברשימה M131 - יש להוסיף ברשימה או בתכניות אדרכלות את אופן חסימת השטח מתחת לארון הכיבוי 

המהווה מכשול בגובה לאנשים עם מוגבלות.
 ברשימה M-141 חסר אפיון רב להבטחת עמידת המאחז בדרישות הנגישות.

 רשימה M158 חסר אפיון המבטיח מעבר נטו של 80 דרך כנף עיקרית ושאר מאפיינים שפורטו מעלה
 M-164 - יש לסמן ברשימה או בתכניות אדריכליות את אופן סימון המתקן כמכשול על פי דרישות התקן 

הישראלי.
 M-165 - לרשום ולוודא כי המרווח בין השלבים מתאים לדרישות הנגישות.

 M-400/401 - חסר הרבה אפיון לצורך עמידות המדבקות בדרישות תקן ישראלי 1918 ותקנות התכנון 
והבניה

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

#VALUE!12-08-2021טרם יושם
11.57B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03305_
A_01 TARO-WP-ST4-02-מדרגות רציף - חתכים 
(B_MIC03305-1)

B_MIC03305
-1

25.7.2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021יש לתקן את סיומת מסעדי היד כך שיעמדו בדרישות ת"י 1918

#VALUE!12-08-2021טרם יושם
11.58B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03308_
A_01 TARO-WP-DT1-06-פרטי שלד 
(B_MIC03308-1)

B_MIC03308
-1

25.7.202112-08-2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021יש לשלב בגיליונות אלה את השילוט המישושי הנדרש במשקופי מעליות

11.59B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03310_
A_01 TARO-WP-DT2-02-פרטי מדרגות 
(B_MIC03310-1)

B_MIC03310
-1

אופן ביצוע פס אזהרה אינו תואם את דרישות התקן הישראלי - רוחב הפס נדרש להיות 3-5 ס"מ רציף ולא 
בנפרד

25.7.202112-08-2021נכתבו הערות ע"ג התכנית24.06.2021

11.60B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03310_
A_01 TARO-WP-DT2-02-פרטי מדרגות 
(B_MIC03310-1)

B_MIC03310
-1

אפיון הספסל אינו מספיק כדי לוודא את עמידתו בת"י 1918 - יש להוסיף מידות חסרות כגון אורך מסעד יד 
וגובה שלו ביחס למושב וכל הנדרש המאפשר את בדיקתו. גם בקטלוג החברה המפורסם באינטרנט אין 

את המידע המספיק.

25.7.2021גיליון פרט מדרגות24.06.2021

#VALUE!12-08-2021פרט הספסל הינו בגיליון אחר (311) - טרם טופל
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

איוורור ומיזוג אויר
כללי
05-07-2021פתרון מקצועי יפה למערכות אוורור החניון!10.1
לתאם פירים מול אדריכל/קונסטרוקטור. לוודא שיש מספיק מקום 10.2

לתלית הציוד.
02.08.2021תואם עם האדריכל05-07-2021

02.08.2021יושלם סכמת אוויר05-07-2021להוסיף סכמת אוויר עם תרחישי פעולה.10.3
10.4.(C0 רגשי)05-07-2021להשלים פעולת מערכת האוורור במצב פעולה רגילCO 02.08.2021נוסף פרק במפרט הטכני עם תיאור פעולה של מערכת
02.08.2021הנתונים של המפוחים הועברו ליועץ אקוסטיקה05-07-2021האם התכנון תואם הנחיות יועץ אקוסטיות.10.5
02.08.2021המנהרה עברה שינוי ותוכננה בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות05-07-2021הבנתי משיחה עם המתכנן שאווורור המנהרה יעבור שינוי תכנון.10.6
10.7.I/O 02.08.2021הושלם05-07-2021להשלים טבלאות ציוד/טבלאות חשמל/טבלאות
02.08.2021הושלם05-07-2021להשלים מיקום לוחות ופרוט הספקים(רגיל/חרום)10.8
02.08.2021הושלם05-07-2021להשלים מפרט וכ"כ10.9

הערות לתכניות
02.08.2021לא נדרש חדר בכל קומה. החדר חשמל ראשי בקומה PL0.05-07-2021האם נדרש חדר חשמל בכל מפלס חניה? לתכנן אוורור/מיזוג לחדר10.10
02.08.2021נבדק מחדש, קיים מספיק גובה לתליית המפוחים05-07-2021חדר מפוחים להכנסת אוויר לבדוק שגובה החדר מספיק לתלית הציוד10.11
02.08.2021יתואם עם האדריכל05-07-2021להשלים תריסים בדלתות שירותים10.12

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit HVAC

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

אדריכלות מבנים
כללי
04.07.2021יש הפניות לחתכים ולחתכים מקומיים, כולל הפנייה לגרעינים (תוכניות מוגדלות)ברב התכניות חסרות הפניות, פירוט נוסף של חתכים מקומיים9.1

16-07-2021סגור
ראה רשימת גמרים בכל התוכניות כולל סימבול החדרים. (ראה בתוכנית המצורפת אין רשימת גמרים בתכניות ( סימבול בכל חדר)9.2

בהערה 9.1)
04.07.2021

16-07-2021סגור/ מוסכם אם האדריכל מרגיש נוח עם המידע
חסרה דיאגרמה כללית המראה קישורים ותנועת אנשים-כדי להבין איך ה"מכונה" הזו 9.3

עובדת
04.07.2021ניתן לשלוח מצגת

01.08.2021הוצג ומוסכם16-07-2021טרם התקבל המצגת
הערות לתכניות

9.4B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03178_
A_01 TARO-WP-PL0-01-תכנית קומת קרקע 
+0.00=787.50 (B_MIC03178-1)

B_MIC03178
-1

לשירותי הגברים רצוי שיהיו משתנות-לא רק אסלות-ענין הגייני. חסר תכנון של החלל 
הגדול שישמש חניון לאפניים ומעבר אשפה-איך מגיעים לשם? החלל הפתוח ללמטה 

צריך להיות מסומן ככזה.

1- שרותי הגברים לפי פרוגרמה שקיבלנו, ולפי יועץ אינסטלציה.23.06.2021
 2- בתכנון החדש יש חלוקה לחניון אופניים ולמעבר אשפה

04.07.2021

#VALUE!
לגבי הפרוגרמה-צריך לדבר עם היועץ-זו טעות לדעתי. לטיפול בשלב זה-להציג את 

התכנון החדש
1-במלתחות אופניים לגברים להחליף קבועה אחת למשתנה16-07-2021

2- סגור
01.08.2021

9.5B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03179_
B_02 TARO-WP-PL1-01-תכנית גג החניון 
+3.75=791.25 (B_MIC03179-2)

B_MIC03179
-2

איך הגג הפתוח ( זמנית ) מתנקז ? יש שיפועים ? נקזים ? האם יהיו עמודים פריקים 
כהגנה על הזיון/קוצים עבור הבניה העתידית?

1- הגג הפתוח (זנמית) מתנקז ורואים בתכנית PLG-01 תכנית גגות וניקוזים. 23.06.2021
 2- לא יהיו עמודים פריקים עבור הבניה העתידית.

04.07.2021

#VALUE!
סגור/ מוסכם -ההערה לגבי הקוצים להמשך -מציע לשאול את הקונסטרוקטור. איך 

ימשיכו את הבנין למעלה ?
16-07-2021

9.6B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03180_
A_01 TARO-WP-PLG-01-תכנית גגות וניקוזים 
(B_MIC03180-1)

B_MIC03180
-1

בגיליון הזה מופיעם השיפועים ששאלתי לגביהם בגליון הקודם. למה יש שני גליונות 
שצריכים להראות את אותו מידע ?

בגיליון תכנית גגות וניקוזים רואים את תקרת הגרעינים, ובתוכנית גג החניון יש חתך 23.06.2021
שעובר בגרעינים (גרעין המדרגות, פיר האיוורור, ומעלית מערבית)

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.7B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03181_
B_02 TARO-WP-LA1-01-תכנית פיתוח שטח 
(B_MIC03181-2) ופריסת קירות

B_MIC03181
-2

ממליץ להוסיף צל לפחות לאזורי הספסלים. האם יהיו עמודים פריקים או כל שיטה 
אחרת כהגנה על הזיון/קוצים עבור הבניה העתידית? יתכן שאפשר יהיה לנצל את 

ההמשכיות של העמודים להצללות, הסתרות וכו'.  נושא הגידור הגבוה סביב מגרשי כדור 
ישפיע מאוד על חזות המקום כמו גם התאורה על המגרשים.

קומת הגג של החניון תהיה גג של מתקני ספורט. של מנת"י.23.06.2021
  אין עמודים שיוצאים על הגג.

 אנו עובדים על תכנון מגרש הספורט כולל מיקומי גופי תאורה והצללות.

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021הוצג ומוסכם תכנון מול קונסטרוקטור16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.8B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03182_
A_01 TARO-WP-SC1-01-6-6 חתך 1-1 ,חתך 
(B_MIC03182-1)

B_MIC03182
-1

הפרט של המפגש של חיפוי האבן עם מישור הבטון הגלוי של הקורות יהיה חשוב מאוד 
לחזות הבנין

23.06.2021DT1-01 04.07.2021ראה פרטים בגיליונות פרטים

#VALUE!? 01.08.2021ייבדק נושא הפריקסט16-07-2021אפשר לשלוח לי את הפרטים
9.9B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03183_
A_01 TARO-WP-EL1-01-חזית צפון, דרום 
(B_MIC03183-1)

B_MIC03183
-1

 בחזית הצפונית אני מציע לבדוק חלופה של שימוש באותם אלמנטים (משרביות) שיש 
בחזית הדרומית לטובת חזות שלמה לבנין וגם הגנה ויזואלית ובטחונית למשרדים 

שלאורך החזית הצפונית. המשרדים חשופים מאוד לרגליים של ההולכים והשבים-לא 
נעים.

04.07.2021נבדוק23.06.2021

#VALUE!01.08.2021ייבדק16-07-2021טרם התקבל תגובה
9.10B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03184_
A_01 TARO-WP-EL1-02-חזית מזרח, מערב 
(B_MIC03184-1)

B_MIC03184
-1

23.06.202104.07.2021ראו הערות סעיף 9.7

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021סוכם שאין צורך16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.11B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03185_
A_01 TARO-WP-GA3-01-PA5, PA4 מבנה עלייה 
(B_MIC03185-1) לרציף -תכניות

B_MIC03185
-1

יש לדעתי לכתוב בכותרת שזו תכנית מוגדלת ולרשום את המפלסים הרלוונטיים. אני 
מבקש לבדוק חלופה שבה הגישה למעלית פונה לחניון ולא מוסתרת מאחורה - זה לא 
מקום נעים ובטוח. אפשר אולי לבטל את המעבר מאחורי המעליות בקומות הנמוכות. 
אפשר לנסות להזיז את המעליות מעט דרומה. אפשר גם לבטל 3 חניות מול המעליות 
ובכך יהיה מקום רחב ונעים מול המעלית. כל זה אפילו במחיר הקטנת פתח האור. יש 
הרבה חדרים טכניים לא מוגדרים ולא ממוספרים.יש לסמן במקווקו את תוואי הדרכים 

מעל.

1- רואים שהתוכנית מוגדלת לפי קנה המידה ולפי ההפנייה שיש בתוכנית הכללית.23.06.2021
 2- אנו נוסיף את המפלסים הרלוונטים לכל קומה.

 3- הגישה למעלית לא יכולה להיות בצד הנגדי (יש שם חלל רואים בשרטוט כולל 
מפלסים) והגישה מהחניון מובילה לכניסה לפיר המעליות.

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.12B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03186_
A_01 TARO-WP-GA3-02-PA3 מבנה עלייה 
(B_MIC03186-1) לרציף -תכניות

B_MIC03186
-1

04.07.2021איזה מידע חסר?23.06.2021ראין מידע רב בתכנית הזו

#VALUE!
להשלים כראות עיניכם

MEZZOTEAM-טרם עודכן התכנון ב
01.08.2021סוכם16-07-2021

9.13B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03187_
A_01 TARO-WP-GA3-03-PA2 מבנה עלייה 
(B_MIC03187-1) לרציף -תכניות

B_MIC03187
-1

רצוי להקטין את החדרים הטכניים כדי לחשוף גם את הדרגנוע המערבי שמוסתר כמעט 
לגמרי כעת בתכניות.

04.07.2021תוכניות שעברו אישור של חברת החשמל ואדריכל העיר23.06.2021

#VALUE!16-07-2021חבל. בכל מקרה-אין כאן ענין לאדריכל העיר
9.14B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03188_
A_01 TARO-WP-GA3-04-PA2 מבנה עלייה 
(B_MIC03188-1) לרציף -תכנית תקרה

B_MIC03188
-1

04.07.2021בעבודה23.06.2021אין מידע בגליון זה. אין עיצוב תקרה, תאורה, ספרינקלרים וכו' וכו'

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יושלם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.15B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03189_
A_01 TARO-WP-GA3-05-PA1 מבנה עלייה 
(B_MIC03189-1) לרציף -תכניות

B_MIC03189
-1

הכותרת של הגליון אינה מדוייקת. לא ברור למה צריך תחנה למעלית בקומה זו. אם יש 
רצון שהולכי רגל יוכלו להגיע לחניון גם דרך היציאה של הרכב צריך להראות מדרכות או 

מסלול בטוח כלשהו להולכי הרגל. אחרת למה שיגיעו לקומה זו ?

1- בקומה זו יש תחנת מעלית הולכי הרגל מגיעים לתחה זו מקומת הכניסה עם מדרגות 23.06.2021
חיצוניות מהפיתוח. ובקומה זו יש גישה להולכי הרגל לחניון בקומה זו עם מדרכות ומסלול 

בטוח.

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.16B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03190_
A_01 TARO-WP-GA3-06-PL0, PL1 מבנה עלייה 
(B_MIC03190-1) לרציף -תכניות

B_MIC03190
-1

יש כאן גרם מדרגות חוץ שלא ברור מהשרטוט לאן הוא מוביל ולמה הוא משמש. האם זה 
מפלס עצירה נוסף של המעלית ? מהשרטוט אי אפשר להבין. חסר מידע. מה תפקיד 

הפירים?

1- גרם מדרגות החוץ אלו הם המדרגות המובילות למפסל PA1 ראה מפלסים בתוכנית. 23.06.2021
(ראה בשרטוט המצורף בהערה 9.15).

 2- תפקיד הפירים הם להכנסת /יציאת אוייר לחניון. (ראה בחתך GA3-SEC2 בגיליון 
GA3-07

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.17B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03191_
A_01 TARO-WP-GA3-07-SEC1, SEC2-מבנה 
(B_MIC03191-1) עלייה לרציף חתכים

B_MIC03191
-1

מאוד חשוב חומרי החיפוי במיוחד של הפירים. רצוי חיפוי אבן ליצירת מראה מזמין 
למעליות.

23.06.2021 DT1-04,05 חומרי החיפוי של פירי המעליות מזכוכית. ניתן לראות בגליונות הפרטים
ובגיליונות החתכים

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.18B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03192_
A_01 TARO-WP-GA3-08-SEC3-מבנה עלייה 
(B_MIC03192-1) לרציף חתכים

B_MIC03192
-1

23.06.202104.07.2021חתך קשה לקריאה -בעיית  REVIT . ראו הערה לסעיף קודם.

9.19B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03193_
A_01 TARO-WP-GA3-09-SEC4,SEC5-מבנה 
(B_MIC03193-1) עלייה לרציף חתכים

B_MIC03193
-1

אולי כדאי לאחד את הקירוי של המעלית ושל הדרגנועים ליצירת סוכך נדיב ואדריכלי 
מיוחד לכל הקטע הזה.

04.07.2021אין קירוי לדרגנועים23.06.2021

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Architecture
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תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Architecture

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

#VALUE!16-07-2021סגור
9.20B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03194_
A_01 TARO-WP-ST1-01-מדרגות מערב- תכניות 
(B_MIC03194-1)

B_MIC03194
-1

לבדוק עם יועץ נגישות את מפתח של כנף הדלת לתוך הפיר. לדעתי אין צורך במעקה 
המשכי סביב הפודסט כמו שפעם עשו. לבדוק עם היועץ.

04.07.2021נבדוק23.06.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021סגור16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.21B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03195_
A_01 TARO-WP-ST1-02-מדרגות מערב- חתכים 
(B_MIC03195-1)

B_MIC03195
-1

 לדעת אין צורך במעקה המשכי סביב הפודסט כמו שפעם עשו. לבדוק עם היועץ. מאוד 
חשוב לפרט את נושא הפנלים העוקבים אחרי המדרגות לאורך הקיר ולפרט את קצה 

המדרגות החשוף לכיוון ה"עיין" וכיצד תהיה שם הגנה מנזקי מים.

23.06.2021DT2-01 04.07.2021פרטי מדרגות ראה בגיליון

#VALUE!16-07-2021סגור
9.22B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03196_
A_01 TARO-WP-ST2-01-מדרגות מזרח- תכניות 
(B_MIC03196-1)

B_MIC03196
-1

לבדוק עם יועץ נגישות את מפתח של כנף הדלת לתוך הפיר. לדעתי אין צורך במעקה 
המשכי סביב הפודסט כמו שפעם עשו. לבדוק עם היועץ.

04.07.2021נבדוק23.06.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021סגור16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.23B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03197_
A_01 TARO-WP-ST2-02-מדרגות מזרח- חתכים 
(B_MIC03197-1)

B_MIC03197
-1

 לדעת אין צורך במעקה המשכי סביב הפודסט כמו שפעם עשו. לבדוק עם היועץ. מאוד 
חשוב לפרט את נושא הפנלים העוקבים אחרי המדרגות לאורך הקיר ולפרט את קצה 

המדרגות החשוף לכיוון ה"עיין" וכיצד תהיה שם הגנה מנזקי מים.

04.07.2021נבדוק23.06.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021סגור16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.24B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03198_
A_01 TARO-WP-DT1-01-פרטי שלד 
(B_MIC03198-1)

B_MIC03198
-1

השפה היא שפה של פריקסטים ולא של יציקה במקום - וזה יפה. אבל יש להדגיש זאת 
במכרז אם זה כך. כמו כן יהיו יותר חלקים אם למשל הקופינג יהיה פריקסט. יהיה צורך 
 C במרווחים עבור תליית הפריקסט ולאיטום. יש להראות את אופן תליית האבן. בחתך

למשל לא רואים את האבן שסובבה את הפינה. יש גבס לכיוון החניון ? כדאי לבדוק אם 
יש מספיק מקום לארגז התריס. איפה ירוצה המסילות בתכנית ?

1- את השפה של הפריקסטים נשלח לכמאי.23.06.2021
.C 2- נוסיף פרט לסיבוב האבן והפינה בחתך 

 3- אין גבס בכיוון החניון.
 4-יש מספיק מקום לארגז התריס. המסילה בתכנית תרוץ מעבר לקיר הבטון.

04.07.2021

#VALUE!..16-07-2021לא ברור איך יבוצע המבנה, בשיטת פריקסטים או יציקה במקום
9.25B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03199_
A_01 TARO-WP-MMM-01-תכניות ממ"מ 
(B_MIC03199-1)

B_MIC03199
-1

לא ברור איך יבוצע המבנה, בשיטת פריקסטים או יציקה במקום.
במידה ופריקסט יש לתכנן באופן מפורט ע"י מתכנן פריקסטים. במידה ומתוכנן ליציקה 

במקום .

1- מיקום הממ"מ עבר לגרעין המערבי, ועבר את אישור יועץ המעליות אנו מחכים לתכנון 23.06.2021
הקונסטרוקטור. נכין גיליון ממ"מ לתוכניות עבודה

GA2-01 2- פריסת השרותים סוימו ונמצאים בגיליון

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.26B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03200_
A_01 TARO-WP-SC1-02-4-4 חתך 3-3 ,חתך 
(B_MIC03200-1)

B_MIC03200
-1

04.07.2021אלו הערות?23.06.2021ראו הערותיי לחתכים האחרים של החניון

#VALUE!16-07-2021סגור
9.27B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03201_
A_01 TARO-WP-SC1-03-5-5 חתך 2-2 ,חתך 
(B_MIC03201-1)

B_MIC03201
-1

04.07.2021אלו הערות?23.06.2021ראו הערותיי לחתכים האחרים של החניון

#VALUE!16-07-2021סגור
9.28B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03202_
A_01 TARO-WP-GA1-01-לובי מעליות חניון 
(B_MIC03202-1) מערבי

B_MIC03202
-1

יש להראות נגישות ( פס הכוונה ). יש לציין חומרי חיפוי בלוביים-קירות ורצפות. האם אין 
תיקרה אקוסטית שתקבל גם תאורה, גלאים, ספריקלרים ? חסר מידע הנדרש למעליות ( 

סימון הקומה וכיוצ"ב ) לתיאום עם יועץ המעליות. בקומה העליונה יהיה לוח פיקוד. 
הסוכך שם מספיק גדול לפי התקן ?

04.07.2021הערות אלו הושלמו בגיליוןן23.06.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.29B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03203_
A_01 TARO-WP-GA2-01-ש. ציבוריים, תכניות+ 
(B_MIC03203-1) פריסות

B_MIC03203
-1

גליון בהכנה. אולי צריך להגדיל קנ"מ. לבדוק נגישות-האם יש 130 ס"מ לפני דלת שירותי 
הנכים ( לבדוק דרישה ). חסר ריצוף. האם ההחלטה לכיורים נפרדים מתאימה כאן ? 

האם לא צריך משטח ? האם לא צריך משטח החתלה ? יש גם להראות אביזרים: 
סבוניות, מתקן ליבוש ידיים, אשפה וכו'

04.07.2021גיליון זה הושלם עם הערות אלו23.06.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.30B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03204_
A_01 TARO-WP-GA4-01-משרדי חניון- תכניות 
(B_MIC03204-1) תקרה וריצוף+ פריסות

B_MIC03204
-1

04.07.2021גיליון זה הושלם - מחכים להערות הבקר23.06.2021גיליון ללא מידע-בהכנה

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יושלם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.31B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03205_
A_01 TARO-WP-LA2-01-תכנית גינון והשקיה 
(B_MIC03205-1)

B_MIC03205
-1

04.07.2021גיליון זה הושלם - מחכים לבדיקת הבקר23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יושלם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.32B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03206_
A_01 TARO-WP-GA4-02-משרדי חניון- תכניות 
(B_MIC03206-1) תקרה וריצוף+ פריסות

B_MIC03206
-1

04.07.2021גיליון זה הושלם - מחכים להערות הבקר23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יושלם16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.33B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03207_
A_01 TARO-WP-GA4-03-משרדי חניון- תכניות 
(B_MIC03207-1) תקרה וריצוף+ פריסות

B_MIC03207
-1

04.07.2021גיליון ריק23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021מבוטל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.34B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03208_
A_01 TARO-WP-GA5-01-אוורור חניון מערב 
(B_MIC03208-1)

B_MIC03208
-1

04.07.2021ישנם 2 גיליונות GA5-01 וגיליון GA5-02. מחכים להערות הבקר23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.35B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03209_
A_01 TARO-WP-ST3-01-מדרגות כניסה מזרח 
(B_MIC03209-1)

B_MIC03209
-1

04.07.2021גיליון זה הושלם - מחכים לבדיקת הבקר23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.36B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03210_
B_02 TARO-WP-ST4-01-מדרגות רציף 
(B_MIC03210-2)

B_MIC03210
-2

לאישור נגישות. לדעתי לא צריך מעקה סביב הפודסטים. לדעתי לא צריך לובי אש כי גם 
הדרגנועים משמשים למילוט. אם יועץ בטיחות יסכים שכאן לא צריך להיות לובי אש כל 
הפינה הזו תיפתח אדריכלית. האם למעלה המדרגות פתוחות? חסר מפלס הרחוב. אם 

המדרגות פתוחות צריך לנקז אותן. האם צריך צינור כיבוי אש ?

23.06.2021 .ST4-02 ו ST4-01 ישנם 2 גיליונות
 לובי האש נידרש ע"י יועץ הבטיחות. המדרגות למעלה פתוחות. יש ניקוז במהלך 

המדרגות

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.37B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03211_
A_01 TARO-WP-DT1-02-פרטי שלד 
(B_MIC03211-1)

B_MIC03211
-1

במזוטים מ 04.07.202111.8.21גיליון שיועבר למזוטים23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021טופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
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סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Architecture

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

9.38B 
T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03212_
A_01 TARO-WP-DT1-03-פרטי שלד 
(B_MIC03212-1)

B_MIC03212
-1

במזוטים מ 04.07.202111.8.21גיליון ריק23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021יטפול16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.39B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03213_
A_01 TARO-WP-DT2-01-פרטי מדרגות 
(B_MIC03213-1)

B_MIC03213
-1

04.07.2021גיליון שיועבר למזוטים23.06.2021גיליון ריק

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021מטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.40B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03227_
A_01 TARO-WP-GA3-10-PA5, PA4, PA3-מבנה 
(B_MIC03227-1) עלייה לרציף-תכנית תקרה

B_MIC03227
-1

04.07.2021בעבודה23.06.2021גיליון בהכנה - ללא מידע

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021מטופל16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.41B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03304_
A_01 TARO-WP-LA1-02-תכנית פיתוח שטח-
(B_MIC03304-1) פריסת קירות

B_MIC03304
-1

חתך 7-7 לא ברור מבחינת היחס בין הקיר למפלס הפיתוח. נראה שאפשר לתאם 
ביניהם . בקירות פיתוח החשוב הוא פירוט הקופינג במיוחד בשיפועים וכיצד שורות האבן 

נפגשות עם שיפועי הקופינג. אין מידע על הדברים האלה בגיליון זה.

חתך 7-7 מראה את החתך מעבר לכביש הדרומי, אין שם קיר פיתוח, יש כביש עם 23.06.2021
מעקה נגד רכב.

 נתקן את החתך.

04.07.2021

#VALUE!MEZZOTEAM-01.08.2021סגור16-07-2021טרם עודכן התכנון ב
9.42B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03305_
A_01 TARO-WP-ST4-02-מדרגות רציף - חתכים 
(B_MIC03305-1)

B_MIC03305
-1

לאישור נגישות. לדעתי לא צריך מעקה סביב הפודסטים. לדעתי לא צריך לובי אש כי גם 
הדרגנועים משמשים למילוט. אם יועץ בטיחות יסכים שכאן לא צריך להיות לובי אש כל 
הפינה הזו תיפתח אדריכלית. האם למעלה המדרגות פתוחות? חסר מפלס הרחוב. אם 

המדרגות פתוחות צריך לנקז אותן. האם צריך צינור כיבוי אש ?

04.07.2021ראה הערה בסעיף 23.06.20219.36

#VALUE!16-07-2021סגור
9.43B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03310_
A_01 TARO-WP-DT2-02-פרטי מדרגות 
(B_MIC03310-1)

B_MIC03310
-1

גיליון התחלתי-אין הערות. השאלה היא לגבי הפנלים בכל צד. האם הרום התחתון יכול 
לשבת על ריצוף החוץ ?

גיליון של פרטי מדרגות פיתוח.23.06.2021
הרום התחתון יכול לשבת על ריצוף החוץ

04.07.2021

#VALUE!16-07-2021סגור
9.44B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03311_
A_01 TARO-WP-DT5-02-פרטי פיתוח 
(B_MIC03311-1)

B_MIC03311
-1

04.07.2021פרטי פיתוח מפרטי הפיתוח של משרד אדריכלים אהרונסון שעובדים על אינפא 23.06.20211פרטים עירוניים סטנדרטיים לאישור העירייה.

#VALUE!16-07-2021סגור
9.45B 

T5870_DD_02.15F000000_MIC_DW_03312_
A_01 TARO-WP-DT5-03-פרטי פיתוח 
(B_MIC03312-1)

B_MIC03312
-1

04.07.2021פרטי פיתוח מפרטי הפיתוח של משרד אדריכלים אהרונסון שעובדים על אינפא 23.06.20211פרטים עירוניים סטנדרטיים לאישור העירייה.

#VALUE!16-07-2021סגור
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סיכום
סגור/  מוסכם
לטיפול לשלב  

לטיפול בשלב זה

תכן מבנה
כללי

אין התאמה בין תרשים מס' 1 לבין פירוט השכבות בסעיפים ג ו- ד הבאים אחריו, יש תרשים מס' 8.11
לפרט בדיוק מה נדרש.

התרשים נכלל בדו"ח לצרכי הסבר כיצד יש לנהוד במצב כזה, כפי שצויין בסעיף ב' 2021 09 1
לפני התרשים. מטרתו העיקרית הינה להראות כי קודם נדרשת שכבה מיישרת ורק 
מעליה שכבות המיסעה כפי שמומלץ לאח התרשים. אשתדל "לשפץ" את הכיתוב 

בתרשים, על מנת למנוע בלבול.

2 09 202113 09 2021

לא ברור מדוע לעשות שימוש באגרגט בזלת? בתנועה קלה לא מחויב שימוש באגרגט סעיף ג'
בזלתי.

כמו כן, שימוש בביטומן PG70-10, נעשה במקומות החשופים לקרינת UV (שמש), 
-PG-68 לכן ברוב חלקי החניון אין בו צורך, ונראה כי ניתן לעשות שימוש בביטומן מסוג

10

השימוש באגרגט בשלת נועד לייצר חיכוך מוגבר, היות ומדובר בנסיעה בשיפועים לא 2021 09 1
מבוטלים עם צורך לעצירות בלתי מתוכננות. בנוגע סוג הביטומן  - חלק מהמיסעות 
נכנס מבחוץ פנימה ושם יש חשיפה לשמש. על מנת לא לתכנן כמה סוגי תערובות, 

בהתחשב במורכבות הביצוע גם כך, שינוע של האספלטים בתוך מבנה, בכלים קטנים, 
מבחוץ פנימה, הרציונל הוא שימוש בכמה שפחות תערובות. אין לי כוונה להתעקש על 

פרט זה. אם ההעדפה היא 68-10, יבוצע תיקון.

2 09 202113 09 2021

סעיף ח' - טבלת פירוט שכבות אספלטיות בהתאם 8.2
להפרשי גובה

קיימת חלוקה לשכבות שונות עם תערובות אספלט שונות. חשוה לציין שתערובות 
אספלט מיוצרות במפעל מרוחק ובד"כ באצוות של מספר משאיות. הדבר אינו מאפשר 

שינוי סוגי תערובות בתדירות גבוהה, על כן יש לקבוע נוהל כיצד ובאילו אזורים 
מבוצעים הסוגים השונים.

סעיף ח' נותן אפשרות למתכנן, לאחר שקבע את הפרש העובי הדומיננטי בפרוייקט, 2021 09 1
לבחור את הרכב השכבות המתאים. אין הכוונה לקבוע במהלך הביצוע מבנים והרכבים 

שונים אלא לתת בידי במתכנן כבר עתה, בשלב התכנון, תשובות לכל המצבים של 
הפרשי גבה קיימים ולקבוע על פי הטבלה את הרכב השכבות. כידוע, מדובר בסלילה 
על מבנה בטון כאשר בהרבה מאד מקרים ההפרש בין פני הבטון לקו האדום, למרות 

התכניות המדוייקות, אינו אפשרי, מכל מיני סיבות. כאן יש פתרון לכל מרווח. אם היה 
הידי לקבוע מראש מה המרווח הצפוי, בוודאי שלא הייתי מציג את כל הצירופים.

2 09 202113 09 2021

סעיף ח' - טבלת פירוט שכבות אספלטיות בהתאם 8.3
להפרשי גובה

יש לציין כי במידה וההפרש בין הרום המתוכנן לרום מפלס האיטום גדול מערך מסוים, 
יש לקבל את אישור הקונסטרוקטור והנחיותו, על מנת להימנע מעומס תפעולי קבוע 

גדול מהמתוכנן.

יש לפנות לקונסטרוקטור להגדיר את הפרש העובי המירבי האפשרי. בהתאם לערך זה 2021 09 1
אעדכן את הטבלה ואוסיף הערה כמבוקש

2 09 2021

בשיחה עם מתכנן המבנה והקונסטרוקטור הוהבר כי  עובי האיטום וההגנה עליו 2021 09 13טרם התקבל תגובה
מסתכם ב- 5 ס"מ וכי הדבר נלקח בחשבון.

10 10 2021

הניסוח מאושר, אולם יש להעביר את ההערה להתייחסות מתכנן הקונסטרוקציות על 
מנת שיקבע את הסטיות המותרות ואופן הטיפול בכל מקרה

14 10 2021

יש לפרט תכן מבנה למעבר בין מיסעה גמישה ברמפות הגישה לבין מיסעה קשיחה פרט מעבר בין מיסעות גמישות וקשיחות8.4
בחניון.

אוסיף הנחייה מילולית למעבר בין מבנה קונבנציונאלי גמיש למבנה אספלטי על גבי  2021 09 1
שתית מבטון

2 09 202113 09 2021

היות ולא ניתן להדק במכבשים בנהלים הרגילים, יש לקבוע כיצד תבוקר צפיפות הנחיות לבקרת צפיפות8.5
שכבות האספלט שייושמו בחניון.

בכל מקרה לא ניתן לבדוק צפיפות באספלטים באמצעים מקומיים ויש ליטול מדגמים 2021 09 1
למעבדה, כך שאין כאן חריג בנוגע בקרה. הדבר היחיד שיש לתת את הדעת אליו הוא 

הגבלת עובי הגלעין, למניעת פגיעה בשכבת האיטום - אוסיף הערה כזו בדו"ח

2 09 202113 09 2021

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Road Structure

תאריך בדיקת  הערה בודק IDמס'  תכנית/  דוח סעיף מס'
הבודק 
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

מעליות ודרגנועים
כללי
תוכניות אדריכלות: 1. יש לקבל הסברים וכמויות לאופן פעולת החניון מבחינת כניסה ויציאת רכב ואנשים וכמויות 7.1

המשתמשים.
לא באחריות של יועץ המעליות 2021 06 6

יש לקבל התייחסות מהאדריכל
28 07 2021

לא באחריות של יועץ המעליות 2021 06 6תוכניות אדריכלות: חסרים חתכים העוברים דרך דלתות המעליות7.2
יש לקבל התייחסות מהאדריכל

28 07 2021

לא באחריות של יועץ המעליות 2021 06 6תוכניות אדריכלות: חסרים חתכים העוברים דרך הדרגנועים והמעלית בחלק הצפוני.7.3
יש לקבל התייחסות מהאדריכל

28 07 2021

2021 07 28נכון2021 06 6תוכניות מעליות: המעליות נגישות7.4
2021 07 28לא נדרשת מעלית אלונקה2021 06 6תוכניות מעליות: מוצע לבדוק צורך שאחת המעליות תתאים לאלונקה7.5
תואם מול סימה האדריכלית והכל תוקן אצלנו ותואם לאדריכלות . 2021 06 6תוכניות מעליות: יש אי התאמה בין אדריכלות לתוכנית מעליות במפלס קומה עליונה במעליות השקופות7.6

התוכניות עלו למזוטים
28 07 2021

2021 08 18לאישור יועץ המעליות
אצלנו בתוכניות הכל בסדר. לא קיבלנו חתך דרך המעליות אז לא 2021 06 6תוכניות מעליות: תקרת פיר מעליות שקופות "דוקרת" את רצפת 3.75+ ואין לזה ביטוי בתוכנית האדריכלות7.7

יכולים לראות את הדקירה.
27 07 2021

2021 08 18לאישור יועץ המעליות
תוכניות מעליות: החתך לאורך הדרגנועים צריך להיות מלא באזור החפיפה של הדרגנועים (להמשיך את רצפת 1.58- של 7.8

דרגנוע מס. 11. יש אי התאמה בכיסוי העליון הדרגנועים (פעם הוא אלכסוני ופעם הוא פודסט ישר.
בשיחה עם האדריכלים אמרו לנו לא להתייחס כי לדעתם הכל תקין 2021 06 6

בתוכניות המעודכנות.
27 07 2021

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Elevator

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

חשמל, תאורה, תקשורת ורמזורים
כללי

התכנון מסומן כתכנון מפורט. עם זאת, נושאים רבים כמפורט לעיל אינם סגורים, מתואמים  או מופיעים בתוכניות. 
במידה והתכנון הוא תכנון מפורט יש להשלים את כל התכנון ולהגיש אותו כמקשה אחת כולל הפרטים והחישובים 
הנדרשים. לדוגמא לא ניתן לאשר מיקום של גופי תאורה או תאורת חירום ללא חישוב מתאים. לא ניתן לאשר תכנון 
מפורט של מערכות ללא ציון מעגלים. במידה והתכנון הוא DB או תכנון מוקדם סופי יש לציין זאת בתוכניות והבקרה 

תתיחס לתכנון ככזה.

18-07-2021

מכובדי, 
עברנו על התוכניות שיש כרגע במזוטים. חלק מהתוכניות עודכנו, חלק לא שונו מאז ההגשה האחרונה שביקרנו. (ושוב, 

אני מבקש שיעשו הגשה מסודרת, כדי שנוכל לנהל מעקב) 
התוכניות העדכניות התקדמו מאז הפעם האחרונה שראינו אותן, והתכנון יותר מבושל מזה שראינו בהר חומה. 

מבחינת תכנון מערכות מנ"מ יש הערות אבל ניתן לצאת למכרז.
 מבחינת תכנון חשמל יש נושאי ליבה שלא מוגדרים גם בתכנון הזה

גדלי שנאים
תכנון מפורט של לוח מתח גבוה (למשל גדלי מפסקים)

תכנון של כל לוחות המתח הנמוך (רק חלק מתוכנן)
הגדרות של כבלים ושטחי חתך

הגדרות של פסי צבירה
נושא הטעינה החשמלית, מפורט חלקית 

מעבר לזה, בבקרה מלאה על התכנון תהיינה עוד הערות על התאורה (סוגי גופים, חישובים), תעלות וסולמות ועוד דברים 
קטנים.

אלו מרכיבים שיש להם השפעה משמעותית על כתבי כמיות ויציאה למכרז.
אני מבין מהתשובות להערות שיש נושאים בתכנון שטרם סוכמו. משרד צור נאמן הוא משרד מצויין ואי לי ספק שהחומר 

למכרז (כתב הכמויות בעיקר) יכסה את הדברים נכון. אבל כרגע לא רואים את המידע בתוכניות.
מבחינת השיפוט, התכנון התקדם. הם צריכים להתחייב להשלים את התכנון לפני היציאה למכרז ולעשות הגשה 

מסודרת, עם עדכון של כל התוכנית וכל הדברים שביקשנו
 מתי מתוכנן המכרז? זה ראלי מבחינת לוחות זמנים?

 בברכה
 חיים סמו

19-10-2021

6.1BLOCK DIAGRAM יש חוברת במקביל לכל סט התוכניות . שם נמצאים כל פרטי 20-06-2021חסרה סכמה חד קווית כללית של מתקן החשמל
המערכו כולל תרשים חד קוי של כל מערכת כולל תרשים זה.

04-Jul-21

18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
Jul-21-04כנ"ל20-06-2021חסרה סכמה חד קווית כללית למערכת גילוי וכיבוי אש, רמקולים, תקשורת6.2

18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
6.3C.B.S 04כנ"ל20-06-2021חסרה סכמה חד קווית כללית למערכת תאורת חירום מרכזית כולל סכמת ענפים לרבות סימון מרכזיות מצברים-Jul-21

18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
Jul-21-04כנ"ל20-06-2021חסרה סכמת הארקות ושיטת הגנה בפני חשמול6.4

18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
עדין אין תרשימים לכל הלוחות. הם יכנו רק לאחר סגירת המעגלים 20-06-2021חסרות תכניות חד קוויות של לוחות חשמל מתח גבוה ומתח נמוך6.5

של כל חלקי הבניין לאחר שהבניין ייוצב מבחינת כל מערכות המשנה
04-Jul-21

מכינים בימים אלו. בדרך כל ואת זה לא ראינו מוסיפים מספרו רק 20-06-2021להשלים מספור מעגלים ע"ג אביזרי חשמל ( גופי תאורה שקעים וכו' )6.6
לאחר אישור עקרוני של התוכניות . את זה לא ראינו וחבל.

04-Jul-21

גובה התקנה מצינים בשני מקרים . האחד אביזרים על הקירות 20-06-2021להשלים ציון גובה התקנה לאביזרי חשמל ומנ"מ6.7
והשני כשהתאורה תלויה ץ אצלנו כל האביזרים על התקרות או 

הבולמות לפי תאום מערכות שגם הוא עדין לא אושר.

04-Jul-21

חשמל
6.8B 

T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

מקרא יש תאור כללי לידיעה זה לא מפרט טכני. כשהתוכניות יאושרו 20-06-2021להשלים נתונים טכניים ( הספק, תפוקת אור, גוון אור וגוף לדוגמא ) לגופי התאורה המוגדרים במקרא
לגבי הסכמה הכללית שלהם נעשה חוברת אביזרים למכרז עם פרוט 

מלא של כל תכונות כל אביזר..

04-Jul-21

6.9B 
T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04כמפורט על ידנו למעלה20-06-2021להשלים מספרי מעגל ע"ג אביזרי חשמל ותאורה

6.10B 
T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04יש תוכנית הארקות ב A4 מפורטת20-06-2021לא מסומנות יציאות לפה"פ

#VALUE!18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
6.11B 

T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04יש פרטים בחוברת20-06-2021להשלים הגדרות טכניות ומידות לקופסאות חיבורים לחשמל ותקשורת המסומנות במקרא

#VALUE!18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
6.12B 

T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

יהיו קופסאות חסינות אש אך ורק למעגלי חרום חסיני אש כמו 20-06-2021לציין קופסאות חיבורים להזנת גופי תאורה חסינות אש וכוללות מהדקי חרסינה
תאורת חרום רמקולים הזנות למפוחי עשן. לא לתאורה.

04-Jul-21

#VALUE!18-07-2021סגור
6.13B 

T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04כל פרוט קוטרים חוטים וכדומה יהיה בתוכנית ולא במקרא.20-06-2021להתאים קוטר צנרת חשמל ותקשורת בין המקרא למסומן בתכנית / פרוטים

6.14B 
T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04עדין אין אישור מבזק20-06-2021להשלים ציון מספר קנים וקוטר צנרת לקו בזק לחניון לרבות חתך לרוחב

6.15B 
T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04עדין לא סוכמה20-06-2021לא ברור נקודת חיבור של קו בזק ביציאה מהשוחה בפורטל כמו כן לציין מספר צינורות סוג וקוטר

6.16B 
T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04נכון זה כך20-06-2021תאורת מילוט צריכה להיות משתי מערכות תאורת חירום מרכזיות

#VALUE!18-07-2021סגור
6.17B 

T2200_CN_02.15F000000_TZR_DW_03013_
C_03 EL-TZN-2514-PORTAL (B_TZR03013-3)

B_TZR03013-3

Jul-21-04זה לפי הרחוב אבל זה יתוקן. גם שם ברחוב זה עדין בתכנון20-06-2021לא הוגדר גוף תאורה ע"ג עמוד תאורה

6.18B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03014_
A_01 EL-TZN-2514--HISUV-TEURA 
(B_TZR03014-1)

B_TZR03014-1

Jul-21-04יתוקן20-06-2021מספר התוכנית בסטריפ שונה ממספר הקובץ במזוטים וברשימת התוכניות

6.19B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03014_
A_01 EL-TZN-2514--HISUV-TEURA 
(B_TZR03014-1)

B_TZR03014-1

מכיוון שזו לא מנהרה אלא מעבר ולא חלים עליה חוקי המנהרות יש 20-06-2021כיצד חושב ערך ה Lth ממנו נגזרו עוצמת תאורת היום והלילה
הגברת אור רצינית בשעות היום בכניסה למעבר.

04-Jul-21

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Dry Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Dry Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

#VALUE!
הדרישות להגברת תאורה ותאורת יום נובעות מאורך המעבר , סוג התנועה בו ועוד פרמטרים המפורטים ב CIE88 ולא 

האם הוא מוגדר כמעבר או כמנהרה. כל מעבר שאורכו יותר מ 75 מ' עשוי להדרש לתאורת יום ומעל 125 ידרש בוודאות 
לתאורת יום. יש לקבוע לפי הפרמטרים האם נדרשת תאורת יום (חצי או מלאה) ואת עוצמת ההארה הנדרשת בכניסה.

18-07-2021

6.20B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03014_
A_01 EL-TZN-2514--HISUV-TEURA 
(B_TZR03014-1)

B_TZR03014-1

?CIE 88 04לא20-06-2021האם תאורת היום חושבה לפי-Jul-21

#VALUE!18-07-2021ראה הערה קודמת
6.21B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1
Jul-21-04יתוקן20-06-2021מספר התוכנית בסטריפ שונה ממספר הקובץ במזוטים וברשימת התוכניות

6.22B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1
Jul-21-04יסומן לאחר השלמת פרוט הכבלים ורשימת המעגלים.20-06-2021לא מצויין מידות של סולמות ותעלות חשמל/תקשורת

6.23B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1
Jul-21-04יש בחוברת20-06-2021להשלים פרטי התקנה של תעלות וסולמות כבלים

#VALUE!18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
6.24B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1

יש בחוברת פרטים חשובים בלבד. יש דברים שמשאירים לקבלנים . 20-06-2021להשלים פרטי התקנה של אביזרי חשמל, תאורה ומנ"מ .
לכל אביזר שמסופק על ידי הקבלן הוא צריך, על פי תנאי המפרט, 

להגיש דף קטלוגי עם הוראות התקנה לכן לא יפורטו צורות ההתקנה 
בתוכניות החשמל.

04-Jul-21

#VALUE!18-07-2021חוברת לא נמסרה לבקרה. אנא העבירו
6.25B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1
Jul-21-04מה זה להשלים? האם מה שנעשה מאושר?20-06-2021להשלים חישוב תאורה כללית בחניון

#VALUE!18-07-2021לא הוגש חישוב תאורה ותאורת חירום יש להגיש
6.26B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03023_
A_01 PA5 קומה (B_TZR03023-1)

B_TZR03023-1
Jul-21-04מה זה להשלים? האם מה שנעשה מאושר?20-06-2021להשלים חישוב תאורת חירום לחניון

#VALUE!18-07-2021לא הוגש חישוב תאורה ותאורת חירום יש להגיש
6.27B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03024_
A_01 PA4 קומה (B_TZR03024-1)

B_TZR03024-1
Jul-21-04יוסדר20-06-2021ראה הערות לגליון 3023

6.28B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03025_
A_01 PA3 קומה (B_TZR03025-1)

B_TZR03025-1
Jul-21-04יוסדר20-06-2021ראה הערות לגליון 3023

6.29B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03026_
A_01 PA2 קומה (B_TZR03026-1)

B_TZR03026-1
Jul-21-04יוסדר20-06-2021ראה הערות לגליון 3023

6.30B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03027_
A_01 תוכנית מעליות C/5 (B_TZR03027-1)

B_TZR03027-1
Jul-21-04יתוקן20-06-2021מספר התוכנית בסטריפ שונה ממספר הקובץ במזוטים וברשימת התוכניות

6.31B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03027_
A_01 תוכנית מעליות C/5 (B_TZR03027-1)

B_TZR03027-1
Jul-21-04האם התוכנית אושרה שאפשר להשלים ולא לתקן אחר כך?20-06-2021לציין שם/מספר לוח מזין בכל קומה

#VALUE!18-07-2021ראה הערה כללית
6.32B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03027_
A_01 תוכנית מעליות C/5 (B_TZR03027-1)

B_TZR03027-1
Jul-21-04יש סימון בתוכנית המשרדים20-06-2021לציין מיקום לסיום נקודות תקשורת מחשבים , רמקולים, רכזת ג"א

6.33B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03027_
A_01 תוכנית מעליות C/5 (B_TZR03027-1)

B_TZR03027-1
לבדוק ולהבהיר אופן ביצוע תשתית למערכת תאורת חירום מרכזית לרבות התייחסות לחלוקה בין 2 מערכות מצברים ( 

( A /B סימון
יש סימון, יהיו מסורים, יש תרשים חד קוי, האם הסימון של 20-06-2021

האביזרים מאושר? אז נכניס את כל המספורים והמעגלים.
04-Jul-21

#VALUE!18-07-2021ראה הערה כללית
6.34B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03027_
A_01 תוכנית מעליות C/5 (B_TZR03027-1)

B_TZR03027-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים ציון גובה התקנה לאביזרי חשמל ומנ"מ

#VALUE!18-07-2021ראה הערה כללית
6.35B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04יתוקן20-06-2021מספר התוכנית בסטריפ שונה ממספר הקובץ במזוטים וברשימת התוכניות

6.36B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021יש להוסיף פירוט על גופי התאורה: עקומה והספק

#VALUE!18-07-2021ראה הערה כללית
6.37B 

T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04יתהיה חוברת פרטים וחוברת לוחות חשמל בנפרד. בהכנה מפורטת20-06-2021יש להוסיף גליון פרטים

6.38B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021יש להוסיף חישוב תאורה

6.39B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1

שום קו לא ייגמר "באויר" כל קו ללוח יסומן בחץ שיכלול את מספר 20-06-2021יש לציין מקור הזנה, קוי ההזנה נגמרים באוויר כמו כן לצייין מספרי עמודים ומעגלים
המעגל וגם את חתך וכמות המוליכים, וגם יהיה ברור לאיזה לוח יגיע. 

לכל לוח יש מספר, יש רשימת לוחות חשמל מסודרת, כל מספר 
מעגל מכיל את מספר הלוח. רשימת מעגלים בעבודה.

04-Jul-21

6.40B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04תאום מערכות מפרט20-06-2021יש לסמן חציות במידה ויש (לא ברור)

6.41B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03030_
A_01 תוכנית פיתוח (B_TZR03030-1)

B_TZR03030-1
Jul-21-04נבדוק יש שני גודלי אביזרים וכל אחד יקבל מקרא אחר.20-06-2021יש לסדר גודל סימבולים, מקטע הכניסה למנהרה לא מסודר עם שאר התוכנית

6.42B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03031_
A_01 תוכנית חדרי חשמל מתח גבוה 
(B_TZR03031-1)

B_TZR03031-1

Jul-21-04עדין לא סופי יש התלבטות בנושאי הטעינה החשמלית20-06-2021לא מוגדר הספק וסוג השנאים המתוכננים

6.43B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03031_
A_01 תוכנית חדרי חשמל מתח גבוה 
(B_TZR03031-1)

B_TZR03031-1

הוגדר כן , יפורט בתוכנית חדרי חשמל שיש עדין משא ומתן לגביהם 20-06-2021לא הוגדר הספק הגנרטור וקיבולת מיכל סולר
עם חח"י

04-Jul-21

6.44B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03031_
A_01 תוכנית חדרי חשמל מתח גבוה 
(B_TZR03031-1)

B_TZR03031-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021לא מוגדר גודל ( זרם ) מערכת פסי צבירה מהשנאים ללוחות מתח נמוך

6.45B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03031_
A_01 תוכנית חדרי חשמל מתח גבוה 
(B_TZR03031-1)

B_TZR03031-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להגדיר מידות וסוג תעלות לכבלי מתח גבוה מלוחות מתח גבוה לשנאים

6.46B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03036_
A_01 1 תוכנית מעברים גליון (B_TZR03036-1)

B_TZR03036-1
Jul-21-04יתוקן20-06-2021מספר התוכנית בסטריפ שונה ממספר הקובץ במזוטים וברשימת התוכניות
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Dry Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

6.47B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03036_
A_01 1 תוכנית מעברים גליון (B_TZR03036-1)

B_TZR03036-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים סימון תשתיות חשמל ומנ"מ

6.48B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03036_
A_01 1 תוכנית מעברים גליון (B_TZR03036-1)

B_TZR03036-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים סימון לוח מזין בכל מעבר

6.49B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03037_
A_01 2 תוכנית מעברים גליון (B_TZR03037-1)

B_TZR03037-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021ראה הערות לגליון 3036

6.50B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03046_
A_01 תוכנית חדרי מדרגות מזרח (B_TZR03046-
1)

B_TZR03046-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021לציין לוח מזין

6.51B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03046_
A_01 תוכנית חדרי מדרגות מזרח (B_TZR03046-
1)

B_TZR03046-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021לציין מיקום מדוייק לסיום נקודות תקשורת ומנ"מ

6.52B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03046_
A_01 תוכנית חדרי מדרגות מזרח (B_TZR03046-
1)

B_TZR03046-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021לציין גובה התקנת אביזרי חשמל , מאור ומנ"מ

6.53B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03046_
A_01 תוכנית חדרי מדרגות מזרח (B_TZR03046-
1)

B_TZR03046-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים סימון אביזרים ותשתית בקטע לדוגמא בחתך

6.54B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03047_
A_01 תוכנית חדרי מדרגות מערב (B_TZR03047-
1)

B_TZR03047-1

Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021ראה הערות לגליון 3046

6.55B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03048_
A_01 תוכנית קומה משרדים (B_TZR03048-1)

B_TZR03048-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים מעגלים לאביזרי חשמל ותאורה

6.56B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03048_
A_01 תוכנית קומה משרדים (B_TZR03048-1)

B_TZR03048-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להשלים סימון אמצעי הדלקת תאורה

6.57B 
T2200_DD_02.15F000000_TZR_DW_03048_
A_01 תוכנית קומה משרדים (B_TZR03048-1)

B_TZR03048-1
Jul-21-04כאמור לעיל20-06-2021להגדיר גובה התקנת אביזרי חשמל

מערכות מנ"מ
6.58B

T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03004
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PL0 (B_CMK03004-3)

B_CMK03004-3

28-07-2021תכנון תעלות/תשתיות בחניון באחריות מתכנן החשמל18-07-2021חסר סימון תשתיות /תעלות עקרוני . במקרא מצויין קוטר צינור מהנקודה ועד לתעלה אך התעלה לא מסומנת.

6.59B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03004
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PL0 (B_CMK03004-3)

B_CMK03004-3

התוכנית תועדכן ולא תהיה הפניה לפרט, בכל מקרה הפרט הפנה 18-07-2021יש הפניה לפרטי ביצוע אך אלו לא מופיעים בתוכנית.
לתשתיות עבור המחסומים ושאר האלמנטים בכניסה וזה באחריות 

מתכנן החשמל

28-07-2021

6.60B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03004
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PL0 (B_CMK03004-3)

B_CMK03004-3

גובה התקנה מופיע במקרא, מיקום קצת יותר מדיוק יעודכן 18-07-2021יש לסמן גובה התקנה ומיקום מדוייק (הסימבול גדול מאד ביחס לקנ"מ)
בתוכניות, (אם נקטין את גודל הסימבול לא יראו אותו בגלל זה הוא 

גדול מאוד ביחס לקנ"מ).

28-07-2021

6.61B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03005
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PL-1 (B_CMK03005-3)

B_CMK03005-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.62B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03006
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PA1 (B_CMK03006-3)

B_CMK03006-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.63B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03007
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PA2 (B_CMK03007-3)

B_CMK03007-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.64B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03008
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PA3 (B_CMK03008-3)

B_CMK03008-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.65B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03009
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PA4 (B_CMK03009-3)

B_CMK03009-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.66B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03010
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PA5 (B_CMK03010-3)

B_CMK03010-3

28-07-2021ראה הערות לגליון 18-07-202103004ראה הערות לגליון 03004

6.67B
T2000_DD_02.15F025000_CMK_DW_03013
_C_03 ROZMARINE PARK & RIDE - TRAFFIC
LIGHT INFRASTRUCTURES (B_CMK03013-3)

B_CMK03013-3

28-07-2021אין הערות18-07-2021אין הערות

6.68B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03018
_B_02 ROZMARINE PARK & RIDE - VERY 
LOW
VOLTAGE SYSTEMS - PL1 (B_CMK03018-2)

B_CMK03018-2

28-07-2021תכנון תעלות/תשתיות בחניון באחריות מתכנן החשמל18-07-2021חסר סימון תשתיות עקרוני

6.69B
T7000_DD_02.15F000000_CMK_DW_03019
_B_02 ROZMARINE PARK & RIDE - ONE LINE
DIGRAM - VERY LOW VOLTAGE SYSTEMS 
(B_CMK03019-2)

B_CMK03019-2

צנרת לא אמורה להיות בסכמה החד קווית, בכל מקרה תכנון 18-07-2021להשלים צנרת וכבלי נחושת בסכמה חד קווית 
תעלות/תשתיות בחניון באחריות מתכנן החשמל, כבלי נחושת 

מופיעים בתכנית ובמקרא.

28-07-2021
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

מערכות רטובות
כללי

12.08.2021: נתקבל סט תכניות אינסטלציה וספרינקלרים . גיליונות לא מקודדים לפי כללי
מזוטים. סכמת מים לא נתקבלה. נדרש להשלים במיוחד שמדובר בפרויקט המשלב 

הקמת חניון תת קרקעי, ובעתיד שטחי מסחר ומגדלי מגורים. הערות לתכנון לכל גיליון 
ראה מהמשך. הנחיות יועץ בטיחות לא נמסרו לבקרה, להשלמת סיכום נדרש לקבל 

הנחיות יועץ בטיחות לגבי הזנות  ואיגום מים למערכות כ"א : קונבנציאונלית, אוטומטית 
( ספר'), מערכות במנהרה מנהרה.

הערות התקבלו. סט תוכניות מעודכן יועבר. סכמת מים קיימת במערכת המזוטים 2021 08 12
ותועבר בסט הבא גם בנייר

23.8.21

 בתכנון מוצע אין התייחסות להכנות לביוב שומני של חדרי אשפה עתידיים של מגדלי כללי5.1
מגורים - הכנות למחסומי רצפה, תעלות, מפרידי שומן ( לכל מגדל משלו, הכל בהתאם 

לדרישות יועץ תברואה).

לא התקבלה הנחיית עירייה עבור חדרי אשפה למגדלי המגורים. מלבד הכנה לדחסנית 2021 08 12
הנמצאת בקומת חניון PA1 שעבורה ישנה הכנה לחיבור למפריד שומן. והיה וידרשו הם 

יתוכננו במסגרת הבינוי העילי

23.8.21

גורף לכל התכניות : להתאים מקרא לעבודות אינסטלציה/ ספר' כך שיכלול כל כללי5.2
המערכות לפי מהות כל גיליון וגיליון כולל צבעים וסוגים של מערכות , להשלים  יעוד 

שטחים לפי אדריכלות, להשלים פרטי אדריכלות במיסע של רכבים. לא צוינו מעליות,  
קולטני ביוב ללא מספור - נדרש למספר,הכנות למסחר ללא ציון קוטר ?, ללא מספור. לא 

ברור מה תכנון עתידי לשטחי המסחר, נדרשת בדיקת התכנות בהתאם.

כלל התוכניות יעודכנו עם מקרא תואם, קולטנים ימוספרו עם נתוני קוטר וייעוד. לכל 2021 08 12
הידוע לנו כרגע אין ייעוד ספציפי לשטחי המסחר העתידיים. אין פירוט בפרוגרמה של 

העירייה. נתנו את ההכנות ע"פ מה שנראה נכון והגיוני. הבינוי העתידי יצטרך להתאים 
את עצמו להכנות שבוצעו

23.8.21

23.8.21יועדכן לסטטוס למכרז ויועבר סט עדכני2021 08 12כל התכניות בסטטוס לעיון ולא למכרזכללי5.3
23.8.21יטופל ויעובר סט עדכני2021 08 12לכל התכניות אין ה-TITLE BLOCK הנכון,  בסטריפ חסר תיאור מהות הגיליוןכללי5.4
23.8.21יש פרט של ארון מחלקים , נמצא בגיליון פרטים כללי (03048)2021 08 12יש להוציא פרטים של ארון מחלק מיםכללי5.5
23.8.21יש פרט של גמל מים ראשי , נמצא בגיליון פרטים כללי (03048)2021 08 12יש להוציא פרטים של גמלים / התחברויות לעירייהכללי5.6
12.08.2021: גורף לכל התכניות :בסטריפ של כל גיליון נדרש לציין מהות התכנית: כללי5.7

אינסטלציה , ספרינקלרים, רצפה, תקרה, פרטים של? וכו'
23.8.21כלל התוכניות יעודכנו עם מקרא תואם2021 08 12

גורף לכל התכניות : הגדרות בהערות לא משקפות  סוגי צנרת באופן מספק:                     כללי5.8
                                                    

1. צנרת מים עד למחלקים הינה מסוג סק' 40 - לא צויין שצנרת חייבת להיות מגולוונת 
ומאושרת למי שתייה, אין התיחסות לציפוי/ צביעה.  

2.קיימת הערה לגבי מחלקים אך לא צויין אופציות לסוג צנרת מחלקת אחרי המחלקים.
3. צנרת דלוחין / ניקוז גלויה תיהיה רק מסוג גיבריט ?! כניראה כוונה ל- HDPE, אך 

תכנון נעשה עם קופסאות ביקורת? 
4. מומלץ להוסיף מחסומי רצפה בשירותים ( ניקיון, קליטת מים ברצפה), להוסיף 

מחומים לקליטת מים מתעלות של מקלחות ( סיפון "4*"4 לדוגמה).
5. להשלים קטרים  ושיפועים בכל הצנרת דלוחין. 

6. להשלים קוטר הכנה לביוב במטבחון צוות.
7. להשלים דלוחין מקלחת נכה . 

8. להשלים קוטר הכנות ביוב וניקוז למגורים  עתידיים.

1. סוג צנרת המים מופיע במפרט וגם בכתב כמויות.  אוסיף גם בהערה ע"ג התוכנית2021 08 12
2. כנ"ל

3.  בעניין צנרת הדלוחין עלתה דרישה מצד התחזוקה שכל הצנרת הגלויה תיהיה מסוג 
HDPE.   אך צנרת סמויה יכולה להיות  PVC  עם קופסאות ביקורת

4. מחסומי רצפה יתווספו , מחסומים לתעלות נמצאים בתקרת קומת חניון PA1   אדגיש 
בתוכנית

5. מקובל אוסיף
6.מקובל אוסיף
7. מקובל אוסיף
8. מקובל אוסיף

23.8.21

תכניות כללי5.9
הספרינקלרים

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 112. להשלים רמת סיכון  לכל הגיליונות

תכניות כללי5.10
הספרינקלרים

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12 2. לאפיין ספר' לכל הגיליונות - תגובה, כיסוי, K, קוטר NPT ,  טמפרטורה פתיחה.

לכל התכניות כללי5.11
ספרינקלרים

3. לציין כל הקטרים של צנרת  באינצים.
4. להשלים רייזרים של מערכת ספר' בכל קומות החניון , לציין קוטר של רייזר, לציין 

קוטר תחנה קומתית/ אזורית בכל קומה.

23.8.21בעייתי ברוויט לאפיין חלק מהצנרת באינצים וחלק במ"מ, אבדוק אם אפשרי ואתקן2021 08 12

לכל התכניות כללי5.12
ספרינקלרים

23.8.21קיים בכל פיר צנרת לניקוז פיר, ברזי ניקוז ובדיקה מצויינים בפרט2021 08 512. להשלים ניקוז פירים  , להשלים חיבור ברזי ניקוז ובדיקה של תחנות למערכת ניקוז.

לכל התכניות כללי5.13
ספרינקלרים

 6.  קיימים שטחים ללא כיסוי כמו מרחב מוגן בקומת קרקע, תאים  של שירותים , מרתף 
 PA4 חדר מתח נמוך כולל השלמת מערכת PA ( פריאקשן), מרתף PA5 שטח אחרי 
 PLO מזרחה בין צירים 4-6, לבדוק כיסוי בשטח חניית אופניים קומה M מעליות  ציר

ולעדכן, ראה פרוט מטה.
7. להשלים ברזי ניתוק במערכת ספרינקלרים לפני ואחרי כניסה למרחב מוגן.

23.8.21מקובל ויעודכן לפי דרישת תוכנית בטיחות2021 08 12

לא קיים תכנון לקומות  ,PA2 ,PA3, PA4 , מערכות אינסטלציה וכ"א. נדרש  כללי5.14
להשלים.להשלים כניסה צפונית לחניון כולל ניקוז מי גשם, ברז שריפה "3 , עמדות כ"א 

ושאר אמצעי כ"א ( חדרי מדרגות) כולל תוואי וקטרים של צנרת הזנה, אספקת מים 
לשירותים, ביוב וכו'.

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

טרם סיימתי בקרה לעדכון תכנון חניון רוזמרין.
1. תכנון מאגרים עתידיים לקוי ולא ברור. תכנון לא מעודכן. מאגרים עתידיים לכ"א בגג 

30 מ"ק לא לפי דרישות מכ"ר לבניינים 100 מ' (לידיעה).
2. תכנון מאגר לחניון ומסחר לספר' לקוי, לא בר ביצוע – עקרוני, נדרשת בדיקה ועדכון 

מבחינת גיאומטריה, פרטי חיבורים וכו', לא ברור פתרון לניקוז חדרי משאבות.
3. הוספה מערכת ניקוז יסודות, לא ברור באיזה מפלס היא מתוכננת, מחוברת לניקוז 

רצפה? נדרש פרט, התייחסות הידרולוג / קונסטרוקטור. 
4. אין פתרון ניקוז לרצפות מפלסי חניונים (במידה וספר' פורץ בטעות או נזילה לא 

הספקתי לראות מנהרות, התאמה לדרישות יועץ בטיחות, לפי דעתי לא סומנו ברזי 
שריפה בחדרי מדרגות? לא הספקתי לראות צנרת מחלקת כ"א?

20 10 2021

הערות לתכניות
5.15B 

T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12אין מקרא

5.16B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12לא רשום סוג וקוטר צנרת

5.17B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2
202123.8.21 08 12ראה הערות כלליות

5.18B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2
23.8.21טעות, יעודכן2021 08 12האם צריך להיות רשום ב-TITLE BLOCK "תכנית ביוב"?

5.19B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2
202123.8.21 08 12ראה הערות כלליות

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Wet Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Wet Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

5.20B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03024_
B_02 PL0 תוכנית רצפה (B_BLA03024-2)

B_BLA03024-2

12.082021: להשלים ברזי שריפה "3, ברזי הסנקה  בהתאם להנחיות בטיחות אש, 
להשלים צנרת כ"א בהתאם.

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.21B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12לא רשום סוג צנרת

5.22B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
202123.8.21 08 12ראה הערות כלליות

5.23B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2

4. מומלץ להוסיף מחסומי רצפה בשירותים ( ניקיון, קליטת מים ברצפה), להוסיף 
מחומים לקליטת מים מתעלות של מקלחות ( סיפון "4*"4 לדוגמה).5. להשלים קטרים  

ושיפועים בכל הצנרת דלוחין. 6. להשלים קוטר הכנה לביוב במטבחון צוות.7. להשלים 
דלוחין מקלחת נכה . 8. להשלים קוטר הכנות ביוב וניקוז למגורים  עתידיים.

מחסומי רצפה יתווספו , מחסומים לתעלות נמצאים בתקרת קומת חניון PA1   אתקן את 2021 08 12
התוכנית

23.8.21

5.24B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12לא רשום שיפועי צנרת

5.25B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
23.8.21אתקן2021 08 12גיליון רצפה PA1 חסר?לא צויין ק.מ.

5.26B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)B_BLA03025-2

 מערכת הזנת מים ראשית: להפריד בין הזנת מים לחניון והזנת מים למחר ומגדלים 
עתידיים. להציג סכמת מים. להגדיר קוטר צנרת ראשית לחניון ב- אינצ'ים.מאחר 

ואספקת מים לחניון מהרשת יש לבדוק צורך במקטין לחץ לקומות החניון. לפי תכנון 
מוצע קיימת הכנה למונה מים אחד למגרש. פרט שמופיע בגיליון 03048  לא מתאים 

לקונספט הפרויקט, חסר הזנת מים לחניון ומסחר.מומלץ לתכנן חיבור מים נפרד 
למגדלים, מומלץ לתכנן מיקום הכנה למערכת מדידה למגורים בשלב התכנון הנוככי.

ע"פ דרישת התאגיד נדרש מונה מים ראשי למגרש. בפרט גמל המים ישנה הכנה 2021 08 12
למגורים ( חיבור בפועל יבוצע רק שהמגורים יבוצעו) . ע"פ איפיון רשת המים שבוצע 

אבדוק ישנם קומות שצריכות מקטיין לחץ.  סכמת מים קיימת ונמצאת במערכת 
המזוטים

23.8.21

5.27B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2

 מערכת כיבוי אש - להשלים סכמת אספקת מים למערכת כ"א, להשלים ציוד כ"א - 
ברזי שריפה, עמדות כ"א, קטרים של צנרת ( באינצ'ים), להשלים מקראה.

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.28B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2

 )  IL ,מערכת שופכין, דלוחין, ניקוזים כולל מי גשם:להשלים כל הקטרים, שיפועים
בדיקת גובה ראש בתוואי של הצנרת  בגרביטציה),ניקוז תעלה בכניסה לחניון כולל מידות 

התעלה ופרטיה וקוטר צינור ניקוז , פרטי ניקוז פירים, ניקוז פיר אוורור חניון?, להשלים 
מפלס רצפה בהתאם לאדריכלות.

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.29B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
ע"פ הפרוגרמה הקיימת אין התייחסות לייעוד שטחי המחסר . לכן לא ניתן לחשב ע"פ 2021 08 12 ביוב שומני - הכנה למסחר עתידי: להציג חישוב נפח מפריד שומן המוצע בתכנון.

הנוסחא . כרגע נתנו הכנה למפריד שומן בנפח 4000 ליטר
23.8.21

5.30B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
23.8.21יעודכן2021 08 12להגדיר קוטר תאי ביוב וניקוז, להשלים קוטר חיבור לתאים עירוניים : ביוב וניקוז.

5.31B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03025_
B_02 PA1 תוכנית תקרה (B_BLA03025-2)

B_BLA03025-2
לבדוק אפשרות להוסיף תאי שבירת לחץ בקווי סניקה ביוב/ניקוז לפני חיבור למערכת 

גרביטציה.
קווי הסניקה מחוברים לתא ביוב פרטי (לא לעירוני) כמו כן אין מקום על הקרקע לעוד 2021 08 12

תאים.  ניתן להוסיף קיר חוסם פנימי בתוך תא הביוב לשבירת הלחץ
23.8.21

5.32B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
A -G 23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים תכנון מיקום מתזים בין צירים

5.33B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
202123.8.21 08 12.08.202112:ראה הערות גורפות למערכת ספר'

5.34B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים מקרא צבעוני

5.35B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים מרחקים בין מתזים

5.36B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
האם נבדק אם יש מספיק מרוח בין תחתית צינור ספרינקלר והרצפה כדי שהרכבים 

יכולים לעבור?
23.8.21כן , הגיבריט היא 2.48 מטר נטו2021 08 12

5.37B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03026_
B_02 ספרינקלרים PA2 (B_BLA03026-2)

B_BLA03026-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים סימון קטרים שכל הצינורות.
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Wet Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

5.38B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים כיווני זרימה של צנרת ניקוז ו-% שיפוע

5.39B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)B_BLA03027-2

 חסר תכנית תקרה. נדרש להשלים תוואי של צנרת אספקת , PA5 קיימת תכנית רצפה : 
  מים, כ"א, עמדות כ"א, ברזי שריפה בחדרי מדרגות, להשלים ניקוז פירים, לבדוק האם

 נדרש ניקוז פירים שחרור עשן ולחבר למערכת מאספת, להגדיר תאי ניקוז עם רשת כולל
 של כל הקווים ביוב וניקוז, להשלים קוטר צינור ניקוז תעלות IL קוטר, עומק, להשלים

רמפות כניסה, להשלים ניקוז מי גשם של צד צפוני של הגג

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.40B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש לסמן קוטר וגובה TL + IL של תאים

5.41B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

 מערכת שופכין, דלוחין, ניקוזים - להשלים קטרים,להשלים קולטנים לכל הקומות כולל 
צינורות אוויר עם יציאה לגג, חיבור שירותים של מפלס 5- לבצע בנפרד עם חיבור לתא 

ביוב, להשלים מחסומי רצפה בשירותים, לבדוק האם נדרש ניקוז יחידות מ"א 
ולהשלים.להשלים IL  של צינורות ביוב.להשלים נתונים של תא ביוב.

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.42B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

מפריד שומן - להשלים פרטים של מפריד שומן, IL כניסה ויציאה, פרט התקנה, תא 
דיגום, לוח התראה כולל כל הכנות. איך יתבצע תחזוקה של מפריד שומן במרתף 5.0-: 

ריקון, שטיפה , נדרשת הכנה של נקודת מים. יש להגדיר מקום לדחסנית  בקומת קרקע 
או בקומת מרתף 1.0-. . מומלץ לבדוק אפשרות לתכנן מתקן הפרדת שומן חרושתי לגן 

גמה תוצרת "רומולד" ולמקם אותו בקומת מרתף 1.0- לטובת שירות ותחזוקה.

המפריד שומן בקומת PA5 הינו עבור דחסנית (שתבוצע רק שהמסחר יקום) שנמצאת 2021 08 12
בקומת חניון PA1, כרגע אנחנו מתכננים רק את ההכנות הדרושות . בעניין המיקום של 

המפריד אכן לא אידיאלי אבל מבירור שעשינו ישנם מפרידי שומן אוטומטיים שיכולים 
להתאים במקרה כזה . לדוגמא:

23.8.21

5.43B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

 להשלים עומק בור שאבה, להגדיר משאבות ביוב: ספיקה, עומד, צריכת חשמל, 
להשלים תוואי צנרת סניקה עד לעלייה. בתכנון מוצע מופיע תא מגופים ממוקם בחניה. 

יש לתכנן את התא מחוץ לחניה. יש למקם גמל סניקה עם כל המגופים ושסתומים גלוי 
במקום נגיש, לתכנן מיקום לוח חשמל ופיקוד כולל כל ההכנות הנדרשות.

מיקום תאי השאיבה תואמו יחד עם הקונסטרוקטור , אבדוק מולו האם ניתן להזיז לכיוון 2021 08 12
המסעה. ההעדפה היא  שגמל הסניקה לא יהיה גלוי אלא  יהיה בתוך תא המגופים. 

כדוגמאת :

23.8.21

5.44B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

ניקוז רצפת מרתף להפריד ממערכת ניקוז מי גשם. מערכת ניקוז רצפות כולל ניקוז 
יסודות, פירים מתחברת למערכת ביוב עירונית, לתכנן בהתאם. להשלים קטרים, 

שיפועים של צנרת, IL, נתונים של תאי ניקוז רצפות ( קוטר, עומק, או סוג קולט ניקוז 
ברצפה.

בור הניקוז כרגע הינו משותף עבור מי גשמים (גג,כניסות) וגם עבור מקרי חירום 2021 08 12
(ספרינקלרים בחניון , מאגרים). האם אכן הדרישה הינה לתכנן עוד בור סניקה עבור גג 
החניון? אציין שבחניון זה לא מתוככנת שטיפת רכבים  ולכן לדעתנו אין מניעה לחיבור 

בור הניקוז למערכת הניקוז העירונית

23.8.21

5.45B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
להשלים תכנון מערכת שאבה - נתונים של משאבות, נתונים של בור שאבה ,פרטים, 
מיקום לוח חשמל, הכנות בין לוח ובור שאבה , תוואי צנרת סניקה עד לעלייה לתקרה 

.PA1 ועלייה למפלס

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.46B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
ניקוז מי גשם - להפריד בין מערכת ניקוז מי גשם       ( גג+ רמפות כניסה) לבין מערכת 

ניקוז רצפת מרתף. להוסיף בור שאבה נפרד כולל כל הנאמר מעלה לגבי איפיון בור 
ומגופים, שסתומים, צנרת סניקה.

23.8.21כנ"ל עם סעיף 20215.44 08 12

5.47B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

להשלים/ לעדכן קוטר צנרת מי גשם היורדת למרתף 5.0-. קוטר 160 מ"מ המתוכנן לא 
מתאים לניקוז חלק דרומי של בגג ( כ-1100 מ"ר),

מדובר על קו ניקוז מאסף, הקו אוסף 6 קולטנים 110 מ"מ שנמצאים על הגג. קוטר הקו 2021 08 12
המאסף יוגדל ל200 מ"מ

23.8.21

5.48B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
מאגרי מים וחדרי משאבות -  להשלים נפח מאגרים המתוכננים. לעדכן תכנון לפי 

הערות שלהלן:
12 08 202123.8.21

5.49B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

מאגר מים לספרינקלרים וכ"א לחניון + מסחר- קיימת סתירה בין תיאור בפרשה טכנית 
שנמסרה לבקרה לבין תכנון מוצע - בפרשה מדובר על מאגר ספר' בקומה תחתונה 

לחניון+ מסחר בנפח 120 מ"ק ואספקת מים לכ"א של חניון + מסחר מהרשת העירונית, 
כאשר בתכנון מופיע 2 מאגרים : אחד מאגר מתזים +כ"א מסחר, מאגר מתזים חניון. יש 

לעדכן ולהציג תכנון מעודכן לבקרה כולל סכמת מים עקרונית.בתכנון מעודכן נדרש 
לציין באופן ברור נפח איגום מים לכל מאגר וכל מערכת כולל תכנון חדרי משאבות עם 

העמדת ציוד ופרטים הנדרשים. במידה ופרטים מופעים בגיליונות שונים לתת תיאור 
איפה מופיעים פרטים הנדרשים, לציין איפיון מערכות הגברת לחץ כולל נתוננים של 

ספיקה ועומד של המשאבות.

התכנון הנכון הוא לפי בפרשה טכנית , אעדכן בתוכנית בהתאם. העמדת ציוד לחדרי 2021 08 12
המשאבות  בוצע רק עבור חדר משאבות למתזים של החניון. שאר החדרים הינם הכנות 
בלבד ובשלב זה יבוצעו רק ההכנות הנדרשות  (פתח בקיר המאגר, הכנות למעבר צנרת, 

חיבורי חשמל וכו), כל הפרטים החסרים יעודכנו.

23.8.21

5.50B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

הכנות למגדלים עתידיים - בתכנון מוצע לא צויין נפח מאגרים למגורים עתידיים. לפי 
פרשה שנמסרה לבקרה מתוכננים : מאגר מי צריכה - 120 מ"ק, ומאגר ספר' וכ"א - 

140 מ"ק. מכיוון שבעתיד יבנו 2 מגדלי מגורים כ"א 30 קומות מעל 3 קומות מסחר כולל 
קומת קרקע מומלץ לחלק מאגר מים לצריכה למגורים ל-2 מאגרים שווים כ-60 מ"ק כל 
אחד ולתכנן חדר משאבות משותף שיכלול  שני (2) מתקנים להגברת לחץ לאספקת מי 

צריכה למגורים ( שטח כ- 20 מ"ר). נדרש לתכנן הכנות בקיר מאגר המים : יניקה, 
גלישה, מילוי מאגר, ריקון מאגר, איוורור, שרוולים לכבלי חיווט,דלת כניסה למאגר, סולם 

משני צידיו של מאגר. בנוסף יש לציין שהיום מקובל לתכנן מאגרים תחתונים למילוי 
מאגרים עליונים במגדלים ומאגרים עליונים לצריכה עם סט משאבות מים לקומות 

עליונות והזנת  מים בגרביטציה עם מערכת מקטיני לחץ. הכל להחלטהת היועץ והנהלת 
הפרויקט, אך להחלטה יש השפעה לתכנון מקדים של מגדלים העתידיים.

נפח המאגרים למגדלים הינו ע"פ חישוב של 300 יח"ד . התקבלה החלטה בעבר שכלל 2021 08 12
המאגרים יהיו בקומת החניון. בכדי להוריד עומסים. בשלב זה של הפרויקט לא ניתן לבצע 

עדכון של הזזת חלק מהמאגרים לגג המגדלים. אציין שלכל בניין ישנה הכנה  ע"ג גג 
הבניין למאגר כיבוי אש בנפח 30 מ"ק

23.8.21
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סיכום
סגור/ מוסכם

לטיפול לשלב הביצוע
לטיפול בשלב זה

Section 02.15 INFRA 01 Civil Audit Wet Utilities

תאריך בדיקת הערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'
הבודק

תאריך התייחסות מתכנן
התיחסות 
המתכנן

5.51B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)B_BLA03027-2

מאגר למתזים וכ"א - מתוכנן מאגר בנפח 140 מ"ק במרתף 5.0-. נדרש להציג חישוב 
נפח המאגר. תכנון מוצע לא עומד בדרישות נכ"ר 519 הנחיות כ"א למגדלים בגובה 

מעל 100 מ' ( 30 קומות מעל 3 קומות מסחר) ודרישות ת"י 1593 ו-NFPA13. נדרש 
לחלק מאגר ל-2 חלקים ולתכנן חדר משאבות בהתאם עם השלמת כל הפרטים 

הנזכרים בסעיף לעיל. מומלץ לתכנן מערכת בהתאם להנחיות מכ"ר 519.

אופן חישוב נפח במאגר הדרוש נעשה לפי דרישות התקן ועל זה נתנו עוד יתרות של מעל 2021 08 12
10%. החישוב יעובר אלייך. שטח המאגר יחולק ל-2 בהתאם לדרישות התקן

23.8.21

5.52B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

לבדוק מפלס רצפת מאגרי מים , מפלס צריך להיות לפחות 20 ס"מ יותר גבוה מרצפת 
חדר משאבות.

שקלנו את האפשרות במהלך התכנון . בהתחשב באילוצי התכנון מיקמנו את המאגר 2021 08 12
מתחת לרמפה התחתונה ולכן בהתחשב בגובה הפתח לא ניתן לוותר על גובה של 20 

ס"מ נוספים.

23.8.21

5.53B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש לסמן קוטר וסוג צנרת בפרטים 1+3+4

5.54B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2
תכנית תקרה מפלס PL0 -להשלים קטרים של צנרת כ"א ראשית כולל בדיקה מול 

תכנית בטיחות ( השלמת עמדות כ"א), צנרת בחדרי מדרגות  עם סימון ברור של ברזי 
כ"א.

23.8.21מקובל, יעודכן

5.55B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03027_
B_02 PA5 תוכנית רצפה (B_BLA03027-2)

B_BLA03027-2

לאחר עדכון מאגרים לפי הערה מעלה  לעדכן  פרטים של חדרי משאבות. להגדיר 
 ,TRANSFER SWICH  משאבת ספר' - חשמלית, עם לוח חשמל וחיבור לגנרטור ע"י
לעדכן נניתונים של משאבת ג'וקי - עומד PSI 110 ( לא PSI 85). בחירת נתונים של 

משאבות למערכת ספר' בהתאם לחישובים הידראולים באחריות היועץ. להגדיר גובה 
מים במאגר ספר' ( לא פחות מ-1.30 מקוד קוד של צינור יניקה), להשלים מבט על קיר 

מאגרי ספרינקלרים כולל השלמת כל השרוולים: יניקה, מילוי מאגרים,גלישה,ריקון, 
כבלים, פתחי כניסה למאגרים,סולמות. כל הקטרים של מערכת ספר' לציין באינצ'ים. 

 ,NFPA להשלים מכלול מילוי מאגרים , לעדכן מכלול מד ספיקה  בהתאם לדרישות
לעדכן  חיבור מד ספיקה  למאגרי ספר' ולא לצינור מילוי מאגר, לעדכן מיקום מעבר 

אקצנטרי ( למעלה קו ישר).

להגדיר גובה מים במאגר ספר' ( לא פחות מ-1.30 מקוד קוד של צינור יניקה),- לא ניתן 
לביצוע עקב אילוצי גובה תקרת מאגר.   קיים גיליון עבור המאגר עם חתכים ומידות . 

אעבור על התוכנית שוב ואשלים במידת הצורך

23.8.21

5.56B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03029_
B_02 מאגר מים חניון (B_BLA03029-2)

B_BLA03029-2
23.8.21ישנו בפרט בגיליון פרטים מתזים  202103049 08 12יש לשרטט פרט מעבר צנרת בקיר / רצפה

5.57B 
T2120_DD_02.15F000000_BLA_DW_03032_
B_02 סכימת ביוב (B_BLA03032-2)

B_BLA03032-2
23.8.21סכמת ביוב הועברה בסט הקודם, נמצא במערכת המזוטים. אעביר גם בנייר2021 08 12סכמת ביוב לא נתקבלה לבקרה

#VALUE!אין צורך להעביר סכמת ביוב בנייר- יש לעדכן את הסכמה בהתאם להערות לתכנון הביוב

5.58B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
 להשלים תכנון צנרת מחלקת למים קרים/חמים עם ציון מקום מעבר של צנרת / או 

להגדיר מיקום הצנרת או פרט .
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.59B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
23.8.21על איזה אביזרי קצה מדובר?2021 08 12צנרת מים חמים / קרים לא מתוכנן עד אבזרי קצה

5.60B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
23.8.21מסומן  בתוכנית  (אדגיש  שיהיה ברור)2021 08 12לא מסומן הזנה / מקור למים

5.61B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
 להשליפ סימון צנרת ראשית בפירים כולל קטרים, בהעדר סכמת מים לא ברור האם 

נדרשת הכנה למדי מים, לא ברור האם נדרש צינור נפרד כהכנה לאספקת מים למסחר
23.8.21קיימת סכימת מים, אעביר   לבקרה2021 08 12

5.62B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
מכיוון שהגג הינו מגרש משחקים לא ניתן להעלות בכל מקום לכן עבור קומת קרקע 2021 08 12 להשלים עליות צנרת אוויר

ישנה עלייה של צינור אוויר 1 בקוטר 160  (עם צינור מאסף בתקרת קומת קרקע)
23.8.21

5.63B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
TITLE BLOCK -23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להעביר המקרא ל

5.64B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12.08.202112: להשלים מקראה מותאם למערכות

5.65B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
 IL ,12.08.2021: להשלים צנרת מי גשם בחזית צפונית, להשלים קטרים, מקומות ירידה

של צנרת
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.66B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12.08.202112: לא תוכננה מערכת ניקוז מ"א במשרדים, להשלים

5.67B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2
12.08.2021:מערכת אספקת מים חמים - נדרש להציג חישוב לבחירת המערכת.לתכנון 

מוצע נדרש להוסיף קו סחרור. להשלים סכמת מערכת מים חמים כולל  פרטים.
23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.68B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03039_
B_02 תוכנית תקרה PL0 (B_BLA03039-2)

B_BLA03039-2

12.08.2021: לא ברור תכנון מחלקים במעבר שרוחבו 70 ס"מ. לא ניתן לשימוש. 
לבדיקה נוספת.ראה תמונה:

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12

5.69B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03040_
B_02 תוכנית ספרינקלרים PL0 (B_BLA03040-2)

B_BLA03040-2

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים מקרא צבעוני

5.70B 
T2100_DD_02.15F000000_BLA_DW_03040_
B_02 תוכנית ספרינקלרים PL0 (B_BLA03040-2)

B_BLA03040-2

23.8.21מקובל, יעודכן2021 08 12יש להשלים מרחקים בין מתזים
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1 - INTRODUCTION 
 

The scope of work was to perform a quality check on the submittal Egis received for the Blue Line Section 02.21 
Hebron South INFRA1.  

On the 19th January 2021, Egis received a submittal. The review was based on an excel spreadsheet we received 
by email for the following disciplines: Landscape Architecture, Stray Currents, Electrical, Lighting, Multitubular, 
Building Architecture, Fire Protection, Construction and Traffic Lights. 

This was not a package with links to the drawings in Mezzoteam. 

This review was based on the approved drawings (PDFs) submitted and updated by DEL. 
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2 - QUALITY CHECK REVIEW 
 

 The scope of work was to perform a preliminary check on the submittal we received for the Blue Line At-Grade 
Hebron South Section 02.21 Infra 1. 

This review was based on the approved packages with drawings (PDFs) and reports submitted by DEL by email 
and received on 19th Jan 2021 

The list of deliverables that we refer to in the document is based on the document we received: BLUE LINE- 
DELIVERABLE LIST- SECTION 21- HEBRON SOUTH- EGIS SUBMISSION 

As a Preliminary check an excel list of the links and status for packages and PDF files can be found in the file: 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03168_A PRELIMINARY REPORT SUBMITTAL SECTION 2.21 HEVRON 
SOUTH DD INFRA1 (B_ERA03168_A) 

In general, we found the PDF drawings to be of a fair quality. Out of the 212 drawings we sampled one from 
each type, 10% of the package. There was one drawing with no file in it. Four files where each had more than 
one file per Mezzoteam code. In addition, one file was uploaded as an A4 drawing even though the paper 
standards are only A3 or A0. One drawing was titled as INFRA ALL and another as INFRA 2 even though this is 
an INFRA 1 package. 

The main gaps to be closed are:  

 Project Key Plan to be removed from the title block strip 
 Title block strip to separate between Phase, Location and Title. The contents are not interchangeable. 
 Blue Line drawing template was not used 
 02.21X000000 used instead of 02.21F000000 
 Mismatch between Mezzo code and code inside drawing 
 Incorrect scales 

A table of our comments detailing our findings is in the excel sheet titled: DEL_Section_02.21_Audit_Table_of 
Comments_20210209.  

This file is attached to this document under the Mezzo code: 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_A QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03175_A) 

On the 2nd March 2021, Egis issued another Preliminary report on the additional submittal packages that were 
received. 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03168_B PRELIMINARY REPORT SUBMITTAL SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03168_B) 

On the 4th May 2021, Egis issued additional version of DRS report with Waterproofing and Systems comments. 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_C QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03175_C) 

On the 7th July 2021, Egis issued revised DRS report that included Civil and System review of revised submittals. 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_D QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03175_D) 

On the 20th October 2021, Egis issued a final DRS report based on the agreements reached between the 
Designers and Reviewers of Utilities Coordination. 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_E QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03175_E)  
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3 - BUILDING WORKS REVIEW 

3.1 - Introduction: 
 דוח בקרה זה כולל את סיכום הבקרה לשלב אישור התכנון לפרסום מכרז.  .1
  קר לענין התיקונים הנדרשים טרם פרסום המכרז. הדוח הנ"ל משקף את ההסכמות בין מתאם התשתיות והב .2
  תשומת לב מנהל הפרויקט לצורך בהשלמת המענה לכלל ההערות הצהובות טרם הביצוע. .3
 .דוח זה אינו כולל בקרה לנושא האומדנים והמפרט הטכני .4

 

3.2 - Table of Comments for Civil 
For a table of detailed comments see the excel attachment: 

 DEL_Section_02.21_INFRA1_Civil_Audit_Revised_20211020 
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4 - M&E SYSTEMS WORKS REVIEW 

4.1 - Table of Comments for Systems 
The latest Systems review was performed in the DRS Report version D. The detailed table of comments named: 
DEL_Section_02.21_Systems_Comments_INFRA1_Revised_20210707 can be found under the following 
Mezzoteam code: 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_D QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH DD 
INFRA1 (B_ERA03175_D) 
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5 - SUMMARY 
The excel file is attached to this document under the Mezzoteam code: 

B K1000_DD_02.21X000_ERA_DRS_03175_E QUALITY & TECHNICAL REPORT SECTION 2.21 HEVRON SOUTH 
DD INFRA1 (B_ERA03175_E) 

Designers are requested to respond within the excel sheets. 

 

B
 K

10
00

_D
D

_0
2.

21
X

00
0_

E
R

A
_D

R
S

_0
31

75
_E



סיכוםתאריך התייחסות מתכנןהתייחסות מתכנןתאריך בדיקת הבודקהערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'

סגור/ מוסכם
לטיפול לשלב הביצוע

לטיפול בשלב זה

אדריכלות נוף
3.1 B T5320_DD_02.21X000_ARO_CS_03003_D_04

 SECTION 21- HEBRON SOUTH/ LANDSCAPE CROSS
SECTIONS/ INFRA ALL (B_ARO03003-4)B_ARO03003-4

חתכי רוחב: 
זהו קובץ DWG, ראו הערות לגיליונות חתכים PDF בסעיפים 

3.20-3.27

28/01/2021/24/02/2021

3.2 B T5360_DD_02.21F025201_ARO_DW_03051_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 201 (B_ARO03051-1)

B_ARO03051-1

תוכנית צמחיה:
1) תוכנית יפה וברורה, אין הערות.

28/01/2021/24/02/2021

3.3 B T5360_DD_02.21F025201_ARO_DW_03051_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 201 (B_ARO03051-1)

B_ARO03051-1

24/02/2021טרם התקבל מהעייריה תוכנית מיקומי העתקה של עצים אלו228/01/2021) האם נשקלה שתילת חוזרת של העצים המועתקים מהאתר?

25/03/2021מיקום העצים המועתקים, האם בתחום מקטע זה
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכנה התכנית

02/08/2021סגור
3.4 B T5360_DD_02.21F025202_ARO_DW_03052_A_01

 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 202 (B_ARO03052-1)B_ARO03052-1

תוכנית צמחיה:
1) ראו הערות תכנוניות לגבי אזור הכניסה למנזר, בסעיפים 

3.28-3.34. מוצע לשקול מחדש את גיאומטרית הערוגות 
והימנעות ממעברים צרים ביניהן

התכנון מתבסס על גאומטריה קיימת והחלפת שבילי האספלט 28/01/2021
בריצוף - תכנון בתאום אל מול המנזר.

התכנון יעודכן בשל שינוי תוכנית התנועה והרחבת נתיב הפניה 
ימינה.

24/02/2021

25/03/2021מוצע בכל זאת לשקול מחדש את התכנון הנופי בכניסה למנזר

27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכנה התכנית
02/08/2021סגור

3.5 B T5360_DD_02.21F025202_ARO_DW_03052_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 202 (B_ARO03052-1)

B_ARO03052-1

2) ראו הערות תכנוניות לגבי השטח בהיקף אנדרטת הטייס, 
בסעיפים 3.28-3.33

28/01/2021/24/02/2021

3.6 B T5360_DD_02.21F025203_ARO_DW_03053_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 203 (B_ARO03053-1)

B_ARO03053-1

תוכנית צמחיה:
1) ראו הערה לגבי עצי רחוב במדרכה המזרחית, בסעיפים 3.34-

3.35

28/01/2021/24/02/2021

3.7 B T5360_DD_02.21F025203_ARO_DW_03053_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 203 (B_ARO03053-1)

B_ARO03053-1

2) חסר תכנון צמחיה לאורך דרך הגישה למנזר, ראו הערה 
בסעיפים 3.34-3.35

מדרכה צרה בשלב סופי,לא מתאפשר שתילת עצים. יעודכן אזור 28/01/2021
שיקום נופי מאחור.

תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג תוכניות מעודכנות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכנה התכנית

02/08/2021סגור
3.8 B T5360_DD_02.21F025204_ARO_DW_03054_A_01

 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 204 (B_ARO03054-1)

B_ARO03054-1

תוכנית צמחיה:
האם ניתן לשתול עצי צל לאורך המדרכה המזרחית?

24/02/2021עצים ישתלו בתחום פרויקט חניון חנה וסע הר חומה28/01/2021

3.9 B T5360_DD_02.21F025205_ARO_DW_03055_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 205 (B_ARO03055-1)

B_ARO03055-1

תוכנית צמחיה:
האם יש מספיק עומק שתילה עבור עצים על גג חדר המיישרים

24/02/2021כן, תוכננה אדמה בעומק 1.5 - 2 מ' על גבי גג החניון28/01/2021

3.10 B T5360_DD_02.21F025206_ARO_DW_03056_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ PLANTING PLAN
INFRA_1/ SHEET 206 (B_ARO03056-1)

B_ARO03056-1

תוכנית צמחיה:
אין הערות

28/01/2021/24/02/2021

3.11 B T2130_DD_02.21F025201_ARO_DW_03057_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 201 (B_ARO03057-1)

B_ARO03057-1

תוכנית השקיה:
האם יש אפשרות להסתיר את ארון ראש המערכת כחלק 

מקירות הפיתוח?
*הערה כללית: תוכניות ההשקיה נבדקו בהיבט של אדריכלות 

נוף בלבד, תוך בחינת התאמתן לתכנון הכללי ולתכנון הצמחייה. 
בקרה על מהות תכנון ההשקיה, תנתן בהמשך.

במקומות בהם התאפשר תוככנו הארונות בנישה בקיר. 28/01/2021
במדרכה המזרחית לא ניתן לשלב בקירות מאחר ורום הקיר 

בכיוון הנגדי

24/02/2021

3.12 B T2130_DD_02.21F025202_ARO_DW_03058_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 202 (B_ARO03058-1)

B_ARO03058-1

תוכנית השקיה:
1) כנ"ל

28/01/2021/24/02/2021

3.13 B T2130_DD_02.21F025202_ARO_DW_03058_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 202 (B_ARO03058-1)

B_ARO03058-1

228/01/2021/24/02/2021) ראו הערות בנוגע לפיתוח וצמחיה, סעיף בסעיפים 3.28-3.33

3.14 B T2130_DD_02.21F025203_ARO_DW_03059_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 203 (B_ARO03059-1)

B_ARO03059-1

תוכנית השקיה:
1) כנ"ל

28/01/2021/24/02/2021

3.15 B T2130_DD_02.21F025203_ARO_DW_03059_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 203 (B_ARO03059-1)

B_ARO03059-1

228/01/2021/24/02/2021) ראו הערות בנוגע לפיתוח וצמחיה, סעיף בסעיפים 3.34-3.35

3.16 B T2130_DD_02.21F025204_ARO_DW_03060_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 204 (B_ARO03060-1)

B_ARO03060-1

תוכנית השקיה:
כנ"ל

28/01/2021/24/02/2021

3.17 B T2130_DD_02.21F025205_ARO_DW_03061_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 205 (B_ARO03061-1)

B_ARO03061-1

תוכנית השקיה:
כנ"ל

28/01/2021/24/02/2021

3.18 B T2130_DD_02.21F025206_ARO_DW_03062_A_01
 /SEC_21/ HEVRON SOUTH/ IRRIGATION PLAN
INFRA_1/ SHEET 206 (B_ARO03062-1)

B_ARO03062-1

תוכנית השקיה:
כנ"ל

28/01/2021/24/02/2021

3.19ARO_DW_03066_A_01:תוכנית השקיה
קובץ DWG, ראו הערות לגיליונותPDF בסעיפים הקודמים

28/01/2021/24/02/2021

3.20 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03384_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03384-1)

B_ARO03384-1

1) האם מתוכנן עומק אדמה מספק (מינ' 1 מ') עבור עצים 
בשטח השיקום הנופי בשולי החתכים? בחתכים מופיע עומק 

קטן מ- 1 מ' ונראה כי מיועד עבור ערוגה מגוננת ולא עבור 
שתילת עצים

העצים בחתך במבט. עומק עבור שיקום נופי 40 ס"מ. באזור בו 28/01/2021
מתוכנן עץ יבוצע בור שתילה בעומק 1.5 מ'.

חוברת פרטים תצורף לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג פרטים טיפוסיים
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם הוצג חוברת פרטים

02/08/2021טרם צורפה חוברת פרטים

Section 02.21 INFRA 01 Civil Audit Table of Comments Revised
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סגור/ מוסכם
לטיפול לשלב הביצוע

לטיפול בשלב זה

Section 02.21 INFRA 01 Civil Audit Table of Comments Revised

3.21 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03384_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03384-1)

B_ARO03384-1

2) האם נלקחה בחשבון ניראות החציבה או שיריון הקרקע 
במידה ותידרש ע"י יועץ קרקע? האם ניתן לדרג את החציבה 

לברמות?

כן, תכנון בתאום אל מול יועץ קרקע28/01/2021

יעודכן

24/02/2021

25/03/2021נא להציג חתכים ותוכניות מעודכנות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

20/102021התכניות עודכנו.
3.22 B

 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03384_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03384-1)

B_ARO03384-1

3) האם ניתן לדרג ולגנן קירות גבוהים בתחום גבול התוכנית, 
לדוגמא בחתך 0+320?

24/02/2021לא, בשל שמירה על עצים קיימים.28/01/2021

3.23 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03384_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03384-1)

B_ARO03384-1

4) האם מתוכנן שיקום נופי כלשהו בתווך בין רצועת הדרך לבין 
גבול ההיתר?

באזורים בהם מתאפשר סומנו האזורים לשיקום נופי בתכנית, 28/01/2021
יעודכן בחתך.

יעודכן

24/02/2021

25/03/2021נא להציג חתכים ותוכניות מעודכנות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

3.24 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03384_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03384-1)

B_ARO03384-1

לא, אבנים אלו אינן מתאימות עבור חיפוי כלל המקטע. עלות 528/01/2021) האם יש כוונה לעשות שימוש חוזר באבני הקירות לפירוק?
פירוק אבנים ושימוש חוזר גבוה יותר.

24/02/2021

3.25 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03387_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03387-1)

B_ARO03387-1

חתכי רוחב:
1) 1+460 חסר סימון "בלוק" קיר חדש 21

יעודכן28/01/2021

עודכן

24/02/2021

W1625/03/2021נא להציג חתכים מעודכנים
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

3.26 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03387_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03387-1)

B_ARO03387-1

2) חסרה התייחסות לשיקום נופי בין קירות חדשים לבין גבול 
זכות הדרך

באזורים בהם מתאפשר סומנו האזורים לשיקום נופי בתכנית, 28/01/2021
יעודכן בחתך.

יעודכן

24/02/2021

25/03/2021נא להציג חתכים מעודכנים
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

3.27 B
 T5320_DD_02.21X000000_ARO_DW_03387_A_01
 SEC_21 - HEVRON SOUTH / LANDSCAPE CROSS
SECTIONS / INFRA_ALL (B_ARO03387-1)

B_ARO03387-1

מעודכן - ישלח לבקרה328/01/2021) חסרות לבקרה פרישות קירות

עודכן, פרישות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג תכנון פרישת קירות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

3.28 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

תוכנית פיתוח:
1) באזור מפרץ החניה לאנדרטת הטייס, נוצר צוואר בקבוק 

במדרכה הכוללת גם שני עצים קיימים. מדוע לא ניתן לשמור על 
עצים אלה? מוצע לקטוע את שביל האופניים במקטע זה.

עצים בתוואי רמפת עליה לאנדרטה. (ראי תמונה) בהתאם 28/01/2021
להנחיות תחבורה נדרשנו לשמור על שביל רציף.

24/02/2021

3.29 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

2) לחלופין מוצע לשקול הרחבת המדרכה ע"י הזזת הקיר 
התומך לכיוון הקו הכחול בגבול התב"ע.

תוואי הקיר אינו בצמוד לקו כחול על מנת שלא לחרוג עם 28/01/2021
הקונסטרוקציה - כלונסאות/רגל.

24/02/2021

3.30 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

3) מוצע לשקול גיאומטריה אורגנית יותר (ולא מלבנים צרים) 
בערוגות העצים הסמוכות לאנדרטה והצמודות לשביל האופניים 

בכדי לייחד את המקום.

הוחלט על ערוגות קדמיות מלבניות על מנת לשמור על רצף קו 28/01/2021
הרחוב, ערוגה בין ש. אופניים ומדרכה.

24/02/2021

3.31 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)B_ARO03398-2

4) שטח הפיתוח הסמוך לכביש הגישה למנזר למעשה דומה 
למצב הקיים. האם נשקל תכנון חדש לגן זה? האם יש צורך 

בשבילים הצרים בין ערוגות הגינון? מוצע להימנע ממעברים 
צרים ומריבוי ערוגות מנותקות האחת מן השניה.

התכנון מתבסס על גאומטריה קיימת והחלפת שבילי האספלט 28/01/2021
בריצוף - תכנון בתאום אל מול המנזר.

התכנון יעודכן בשל שינוי תוכנית התנועה והרחבת נתיב הפניה 
ימינה.

24/02/2021

25/03/2021מוצע בכל זאת לשקול מחדש את התכנון הנופי בכניסה למנזר

27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית
14/07/2021עודכן

3.32 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

ריהוט רחוב ממוקם אחת ל 70-100 מ'. ישנן הפרדות בגינון 528/01/2021) חסר סימון ריהוט רחוב.
עבור שוחות תשתיות.

24/02/2021

3.33 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

6) האם ניתן להשתמש בסלעים ובאבנים הקיימות בעבודות 
השיקום והפיתוח הנופי?

פסלים לשימור מוסדרים בתכנון החדש28/01/2021

לא ניתן לעשות שימוש חוזר בסלעים

24/02/2021

25/03/2021נא להציג פרט טיפוסי
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.34 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

תוכנית פיתוח:
1) כניסה למנזר: האם נבחן שיקום של הקיר הצפוני הקיים כולל 

העתקת ארונות חשמל והסתרתם? מה לגבי שילוט למנזר? 
נראה שמיקום האשפה המוצעת יכול להיות מוצנע יותר ע"י 

גינון בהיקף ולאורך דרך הגישה. גינון זה חסר בתוכנית

1הקיר הקיים במצב טוב. כמו כן אנחנו לא רוצים לפגוע בעץ 28/01/2021
שמאחור. הארונות הקיימים נשארים ויוסתרו בארון רפפה 

בהתאם לפרט המסתור. 2. השטח הקיים מאחור מגונן ויעודכן 
לשיקום נופי, בחזית יש צורך בגישה מלאה לרכב אשפה. מיקום 

הפחים תואם ואושר על ידי מונל כץ

עודכן,תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג שיקום נופי בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.35 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

2) מדרכה מזרחית: האם ניתן להוסיף עצי צל לאורך המדרכה, 
ובמיוחד באזור תחנת האוטובוס?

עצים ישתלו לכל אורך המדרכה בתחום פרויקט חניון חנה וסע 28/01/2021
הר חומה

24/02/2021

3.36 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

יעודכן328/01/2021) חסרה הפרדה בין אינפרא 1 לאינפרא 2.

עודכן,תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.37 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

יעודכן428/01/2021) חסר סימון מעברי חציה באזור תחנת שמואל מאיר.

עודכן, תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
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3.38 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

5) האם אין סימון למעברי חציה לאופניים בחיבור עם שבילי 
האופניים?

28/01/2021BA18 קצה שביל אופניים בהתאם לפרט

חוברת פרטים תצורף לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג פרט טיפוסי
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.39 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

במדרכה מזרחית בשלב אינפרא 2 מתוכננת ירידה לחניון בין 628/01/2021) חסר סימון של ריהוט רחוב (ספסלים וכד')
חתכים 620-680

24/02/2021

3.40 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

תוכנית פיתוח:
1) מדרכה מזרחית: האם ניתן להוסיף עצי צל לאורך המדרכה, 

ובמיוחד באזור תחנת האוטובוס?

עצים ישתלו לכל אורך המדרכה בתחום פרויקט חניון חנה וסע 28/01/2021
הר חומה

24/02/2021

3.41 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

יעודכן228/01/2021) חסרה הפרדה בין אינפרא 1 לאינפרא 2.

עודכן, תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.42 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

יעודכן328/01/2021) חסר סימון מעברי חציה באזור תחנת שמואל מאיר.

עודכן, תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.43 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

4) האם אין סימון למעברי חציה לאופניים בחיבור עם שבילי 
האופניים?

28/01/2021BA18 קצה שביל אופניים בהתאם לפרט

חוברת פרטים תצורף לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג פרט טיפוסי
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.44 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

24/02/2021מדרכה מזרחית - גינון וריהוט רחוב יבוצע ע"י פרויקט החניון528/01/2021) חסר סימון של ריהוט רחוב (ספסלים וכד')

3.45 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

6) האם השטח המסומן "חניון חנה וסע הר חומה" מפותח 
בשלב אינפרא 1? הוא בתחום הקו הכחול.

חניון הר חומה מפותח ע"י צוות נפרד בתחום קו כחול. מקודם 28/01/2021
בהתר נפרד.

24/02/2021

3.46 B T5300_DD_02.21F025205_ARO_DW_03401_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03401-2)

B_ARO03401-2

תוכנית פיתוח:
1) מה מתוכנן ממזרח לחדר המיישרים? השטח מופיע ללא 

צביעה בתוכנית, האם מיועד לשיקום נופי וחיבור למצב הקיים?

התחברות למצב קיים, יעודכן כאזור שיקום נופי בתכנית.28/01/2021

עודכן, תכניות עדכניות יצורפו לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להציג בתוכניות
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.47 B T5300_DD_02.21F025206_ARO_DW_03402_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03402-2)

B_ARO03402-2

תוכנית פיתוח:
1) לא הועבר אלינו סט פרטי פיתוח, כך שלא ניתן להבין איך 

ייעשה שיקום אמת המים, לדוגמא.

יעודכן, פרטים יועברו28/01/2021

חוברת פרטים תצורף לחבילה

24/02/2021

25/03/2021נא להעביר אלינו לבקרה חוברת פרטי פיתוח
27/06/2021נכון לתאריך 27-06-2021 טרם עודכן התכנית

14/07/2021עודכן
3.48 B T5300_DD_02.21F025206_ARO_DW_03402_B_02

 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03402-2)

B_ARO03402-2

24/02/2021לא תוכנן שימוש חוזר.228/01/2021) האם ייעשה שימוש חוזר בסלעים

3.49 B T5300_DD_02.21F025206_ARO_DW_03402_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03402-2)

B_ARO03402-2

מדרכה מזרחית צרה, שמירה על קיר קיים בצמוד לאמת המים. 328/01/2021) חסר סימון של ריהוט רחוב
לא ניתן למקם ריהוט.

24/02/2021

קרקע וביסוס

מדובר על קטע קצר יחסית בו היקף עבודות העפר הינו 05/07/2021נבקש להציג דוח גיאולוגי4.1
מצומצם: לא מתוכננות עבודות חציבה עמוקות או מילוי גבוה. 

בקטע בוצעו קידוחי נסיון רבים בליווי של גיאולוג הנדסי מקצועי. 
המידע מקידוחי הנסיון הינו מפסיק לצורך השלמת כנון מפוןרט 

ולא נדרש מידע גיאולגי נוסף

03/10/2021

דוח קרקע:
נבקש לקבל חישובי יציבות גלובלית לכל המדרונות והמדרונות כללי4.2

עליהם ייבנו קירות תמך, בהתאם לגיאומטריה עדכנית.
כל חפירות מתוכננות להיות מחוזקות על ידי קריות ומסמרים. 

המילוי מתוכנן מחומרים תקניים ובשיפועיים המותרים בתקנים 
או מפרטים מקובלים. איך צורך בביצוע חישובי יציבות נוספים

ע"פ תכניות הקונסטרוקציה יש חפירות עד לעומק של 10 מ', 
נבקש לקבל אישור יציבות גלובלי, מיועץ הקרקע או מהגיאולוג 

בפרויקט

08/07/2021אין צורך05/07/2021

נבקש לקבל מפרטים לפרויקט. עבודות עפר, ברגיל, מסמרים, כללי4.3
מיקרופייל וכיו"ב.

יועבר בהמשך

הסלע באתר תואר כקרטוני גירי, בעוד רוב הקידוחים שהצגתם 
מעידים על גיר מאסיבי ודולומיט, ואילו חלקם על קרטון גירי, יש 

לעדכן סעיף 2.1?

08/07/2021יעודכן05/07/2021

הגדרה מילולית של סוג הסלע פחות חשובה לצרכי הפרויקט . 
לצורך התכנון נעשה ניתוח הנדסי מפורט של תכונות הסלע ואלו 

הנתונים החשובים לצרכי הפרויקט.

03/10/2021

סעיף 4.1ב' – חפירה/חציבה יש לתת שיפועים שונים כללי4.4
ומתאימים. לא ניתן לחפור 7 מ' במילוי בשיפוע של 1:1, יש 

למתן שיפועים.

הערה לא מקובלת. מניסיון שלנו באזור, ניתן לבצע חפירות 
זמניות בשיפוע 1:1 לגובה 7 מ'.

בחפירה פתוחה בשיפוע 1:1 נבקש לציין את מרווח הבטחון 
הדרוש במעלה ובמורד לתנועת משתמשים, מטעמי יציבות 

המדרון. האם מותר להגיע עד קו אפס?

08/07/2021לעדכן מרחק למרחק של "ניו ג'רזי"05/07/2021

הכוונה היא שכן ניתן להגיע עד קו אפס, כשהכוונה בקו אפס 
הוא עד למעקה הזמני לטובת העבודות . כמו כן, בדוח גם נרשם 
כי במידת הצורך, תוך כדי פיקוח עליון ינתנו גם המלצות בשטח 

עפ"י הממצאים באתר.

03/10/2021
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סעיף 4.1ג' – לא ניתן למלא 7 מ' במילוי בשיפוע של 1:1, יש כללי4.5
למתן שיפועים.

הערה לא מקובלת. מדובר במילוי מחומר סלעי.

סעיף 4.1ג' – יש להגדיר את טיב החומר הגרוס. לאיזו הגדרה כללי4.6
יענה?

כמו שכתוב- חומר המתאים למילוי בשכבות ללא בקרה

סעיף 4.1ג'-ד' – יש להגדיר את עובי השכבות המקסימלי כללי4.7
המותר, 20 ס"מ?

זה עיניין של מפרט. לא קשור לדו"ח

סעיף 4.2.2א' – ברגים של 5 מ' הם קצרים מידיי. נבקש להעריך כללי4.8
למינימום סטנדרטי של 7 מ'.

הערה לא מקובלת. על פי החישוב שעשינו 5 מ' מספיק. הגדרה 
של אורך סטנדרטי 7 מ' לא מוכרת לנו

05/07/2021החישוב שנערך לא מוצג בנספח כפי שכתוב, נבקש לצרפו
יועבר בהמשךסעיף 4.2.2 – נבקש לראות מפרט לברגי סלע עבוד הפרויקטכללי4.9

סעיף 4.2.2ב' – נבקש לדעת מהי הגדרת שכבת הביסוס של כללי4.10
הקיר?

רשום בסעיף א- סלע קרטון גירי

ביסוס על גבי החלפת קרקע עלפי דוח הקרקע, גם אם אין 05/07/2021לא רשום, יש לציין בבירור מהי שכבת היעד לביסוס יסוד הקיר
חדירה לסלע.

08/07/2021

סעיף 4.2.2ב' –מה לגבי מצע מנקז בגב הקיר? פרט שרשורי כללי4.11
במורד?

לא נדרש (ולא ניתן) לביצוע בקירות דיפון בסלע !

תשומת ליבכם סעיף 4.2.2ב' בדוח שלכם מדבר על קירות 
רגל/כובד

ישנה הנחיה לניקוז בדוח המעודכן.05/07/2021
פרט ניקוז יתואם עם הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע.

08/07/2021

סעיף 4.2.2ב' –החלפת קרקע בתחתית היסוד לא עדיף שתהיה כללי4.12
ממצע א'?

בסעיף 4.2.2ב לא מדובר בהחלפת קרקע. נא להסביר את 
השאלה

נא קראו בעיון את הפסקה האחרונה בסעיף 4.2.2 ב'. מדובר 
בפירוש על החלפת קרקע בתחתית יסוד קיר הכובד.

05/07/2021

מילוי בתחום הכביש הקייםסעיף 4.2.3 – נבקש לדעת מהי שכבת הביסוס של קירות הרגלכללי4.13

תשומת ליבכם שלא ניתן להגיע לוודאות מלאה לגבי קשיחות 
המילוי ובהתאם יתכנו שקיעות מאוחרות אשר ישפיעו על 

תפקוד הרכבת ואולי אף יצריכו בתיקונים במהלך זמן השירות. 
מומלץ להגיע עד לסלע או לבסס ע"ג כלונסאות

08/07/2021סוכם שניתן לבסס על החלפת קרקע.05/07/2021

סעיף 4.2.4 – ביקשתם לבסס את הקיר החדש בקרקע טבעית. כללי4.14
מה אם הקיר הישן לא מבוסס בקרקע טבעית ותידרש חפירה 

תחתיו.

הערה לא רלוונטית. קיים פתרון קונסטרוקטיבי אחר שלא קשור 
לקיר הקיים

כן. יש דוח יש מתכנן הקונסטרוקציהסעיף 4.2.4 –האם נבדק סוג הקיר הקיים והוסקו מסקנות?כללי4.15
הנחיות ניתנו בהנחה כי בבסיס קיימת קרקע ולא סלע. כמו כן סעיף 4.2.5 – נדרש להגדיר שכבת ביסוס.כללי4.16

רשום בכת תחתית חפירה תיבדק ותאושר על ידי יועץ הקרקע

סעיף 4.3 – כיצד ניתן לבסס ברפסודה אם לא כולה באותו כללי4.17
המפלס? יש לתת הנחיות מדוייקות לביסוס לאור גיאומטרית 

המבנה

אין שוב בעיה לבסס בסלע בעמצאות דוברות במפלסים שונים!

סעיף 4.3 ד' – חפירת מילוי ב-1:1 והמשך חפירת מדרון מתחת כללי4.18
חושפת את העובדים במורד לסכנה. יש למתן את שיפוע 

החפירה במילוי ובסלע + הגנה כנגד דרדרת.

ראה הערה 4.4. כמובן שנושא הבטיחות ייבדק על ידי מומנה 
הבטיחות של האתר

סעיף 4.3 ו' - יש לעדכן הנחיות לדיפון גם לפי לח אקטיבי של כללי4.19
קרקע המילוי

עודכן

סעיף 4.3 ו' - להגדיר מראש כמה קידוחי וואגון דריל ולאיזה כללי4.20
עומק. מה יהיו ההנחיות אחרי שידווחו ליועץ הקרקע המידה 

ויימצאו חללים?

עודכן

נא להעביר דוח מעודכן
05/07/2021נבקש לקבל את הדוח המעודכן בהתאם ל-2 הסעיפים הנ"ל4.21

תכניות קונסטרוקציה
קיימת תוכנית התמצאות עם כל המבנים של הקונס : אבקש לקבל רשימת אלמנטים + מפהכללי4.22

A_01_03078
כל היסודות הרדודים של הרכבת הקלה – להגדיר שיורדים עד כללי4.23

הסלע וחודרים בו. לקבל ההערכה ראשונית לעומק הסלע יחד 
עם יועץ הקרקע.

זאת הגדרה שלא תואמת את דוח הקרקע. יש להימנע מחפירה 
העולה על 60 ס"מ מפני הכביש הקיימים כדי לא לפגוע 

בעתיקות הקטיסמה. ביסוס הקירות בתחום הרכבת ולאורך כל 
הקטע בהתאם להנחיות יועץ ביסוס.

אינני מוצא הנחיה בדוח הקרקע לביסוס ע"ג מילוי, יסודות 
המבוססים ע"ג מילוי עשויים לשקוע ולפגוע בתפקוד הרכבת

05/07/2021

4.24 B T4100_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03071_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RECTIFIER ROOM 20
GENERAL PLAN (B_PKZ03071-1)

B_PKZ03071-1

יושלם ויופיע במהדורה הבאה.יש לרשום בתכנית הנ"ל את סוג שכבת הביסוס הצפויה.

05/07/2021נכון לתאריך הנ"ל אין עדכון תכנית
4.25 B T4100_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03071_A_01

-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RECTIFIER ROOM 20
GENERAL PLAN (B_PKZ03071-1)

B_PKZ03071-1

יש לציין בתכנית הנ"ל את רשת ההגנה כנגד דרדרת וכיצד 
לעגנה.

יושלם ויופיע במהדורה הבאה.

05/07/2021נכון לתאריך הנ"ל אין עדכון תכנית
10/08/2021התקבל עדכון

4.26 B T4100_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03071_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RECTIFIER ROOM 20
GENERAL PLAN (B_PKZ03071-1)

B_PKZ03071-1

יש לקבל מיועץ הקרקע הנחיות משלימות לגבי הפרדה מפלסית 
בשטח רפסודה, אם בכלל ניתן.

על פי דוח קרקע הרפסודה תהיה יצוקה על גבי הסלע הטבעי 
בהתאם לסעיף 4.3 בדו"ח.

4.27 B T4100_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03071_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RECTIFIER ROOM 20
GENERAL PLAN (B_PKZ03071-1)

B_PKZ03071-1

היועץ המליץ ששכבת הביסוס תהיה ישירות על הסלע, האם 
התכנון תואם?

התכנון לפי מקדם מודול מצע אנכי של 5000 טון/מ"ק ומאמץ 
מגע מותר של 80 טון/מ"ר. ראה תיק חישובים של חדר מיישרים 

מתאריך 28.2.21 מהדורה 0

B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03070_B_02 ע
 SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RW-TYPICAL
SECTIONS (B_PKZ03070-2)

B_PKZ03070-2

האם בוצעה עבודה להבין את מצב יציבות הקיר הקיים? האם 
יציבותו איננה משפיע על יציבות תוספת הבניה?

בוצעו גישושים לקיר הקיים. הפתרון עבור קיר זה הוא מעבר 
עילי הנסמך על כלונסאות וקיר רגל קטן כך שהקיר הקיים לא 

יקבל תוספת עומס בעקבות המיסעה החדשה המתוכננת 
להיבנות מעליו.

האם קיר הרגל הקטן לא מעביר עומס לקיר הישן? האם ניתן 
להראות שתוספת העומס זניחה?

הנושא נבחן והוצג בחישובים (שעברו אישור בקרה ) קיימת 05/07/2021
חפירה לטובת יציקת הפלטה שלאחר מכן תמולא בארגזי קלקלר 

, בהתאם למפלסים ולתכנון עומס אנכי קיים נבחן מול עומס 
אנכי במצב המתוכנן והשפעותי ההבדל זניחות

22/07/2021

4.29 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03079_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 1 (B_PKZ03079-1)

B_PKZ03079-1

השתית לאורך הקטע היא מסוג מילוי ב 2 מטרים העליונים. נבקש להדיר יחד עם יועץ הקרקע את השתית הצפויה בכל קיר.
בתוכנית יש לבצע החלפת קרקע בהתאם לדוח הקרקע- שם 

קיימת התיחסות לפי אזורים( קטיסמה וכו')

4.30 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03079_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 1 (B_PKZ03079-1)

B_PKZ03079-1

נבקש להצמיד לפרויקט מפרט לעבודות עפר וביחוד תחת קירות 
תמך. לא כדאי להביא מפרט שלם בתוך תכנית.

קיים מפרט מיוחד לעבודות קונס' המובא כתוספת להנחיות 
המפרט הכללי. פרק עבודות עפר יכלול במפרט המאוחד של 

הפרויקט באחריות מתכן ראשי ומנהל פרויקט.

קיים פרק במפרט המיוחד לעבודות הקונס' הכולל התייחסות 
לעבודות עפר למבנים. פרק זה מובא כתוספת להנחיות המפרט 

הכללי

22/07/2021
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4.31 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03080_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 2 (B_PKZ03080-1)B_PKZ03080-1

האם עומק ההטמנה המינימלי עומד בהגדרות ת"י 940 לביסוס 
יסודות רדודים בודדים?

עומק הטמנה של אדנית משולב עם בסיסים לעמודי תאורה -
מעט נמוך מהדרוש בתקן (60 ס"מ עבור יסוד עובר) בהתחשב 

באילוצי השטח (חתכים 900-960) בו קיימים עתיקות כ 60 ס"מ 
מתחת לפני כביש קיימים. בפועל קיים מפלס פיתוח בצורת 

מדרכה בנוייה ולא קרקע מילוי.
מדרכה בנויה אכן עוזרת עם החשש מארוזיה בסביבת יסודות 

רדודים, בכל זאת, נבקש לקבל אישור יועץ הקרקע בפרויקט 
לסוגיה זאת

בהתאם להתייעצות עם יועץ קרקע, המילוי החוזר יבצוע ממצע 05/07/2021
סוג ג'. תתווסף הערה לתכנית.

22/07/2021

10/08/2021התקבל עדכון
4.32 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03081_A_01

-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 3 (B_PKZ03081-1)

B_PKZ03081-1

האם חלק מהברגים מתוכננים בקרקע מילוי? האם לא כדאי 
להאריך ברגים/מסמרים בקרקע מילוי?

מדובר בקרקע מסוג סלע טבעי קרטוניט-גירי סדוק. אורכי 
הברגים לפי יועץ קרקע ובהתאם לאילוצים הסטטוריים.

4.33 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03081_A_01
-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 3 (B_PKZ03081-1)

B_PKZ03081-1

אורך מסמרים כגובה התימוך – ההנחיה בתכנית איננה באה 
לידי ביטוי בשרטוטים.

יתוקן ויושלם במהדורה הבאה. תודה.

אורך המסמרים הינו 5 מטר. הדבר יצויין בתכנית.05/07/2021נכון לתאריך הנ"ל אין עדכון תכנית
בכל מקרה, טרם ביצוע יש לקבל בשטח חוו"ד של יועץ הקרקע 

להחלטה סופית על האורך.

22/07/2021

10/08/2021התקבל עדכון לאורך 6 מ'
4.34 B T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03081_A_01

-SECTION 21-HEBRON-SOUTH-RETAINING WALLS
DETAILS 3 (B_PKZ03081-1)

B_PKZ03081-1

הכוונה להגנה כפולה כנגד שיתוך לפי סעיף 2.2.3 בתקן 940 הגנה כפולה – להגדיר אילו שכבות
חלק 4.1 . שכבה 1: אבץ חם. שכבה 2 : דייס צמנטי.

קונסטרוקציה
כללי

יש לציין שהתכניות והחישובים ברמה גבוההתכניות - כללי5.1
אין הערות על החישובים שהוגשוחישובים סטטיים5.2
"תיק חישובים הושלם והוגש ב 25.4.21 למנהל פרויקטחסר חישווב סטטי של מבנה RECTIFIER 20 - יש להשליםחישובים סטטיים5.3

"

התקבל במשרדינו החישוב. מקובל
הערות לתכניות

5.403102A01 -RW21-32-33-34 חתך 400 - לא ברור מדוע נדרש הקיר הקטן השמאלי, ואם אכן תכנית מספר
הוא נדרש מדוע לא לחבר את בסיסו עם הקיר הצמוד ולחסוך 

כלונסאות

קיר RW25 הינו קיר צומח על כלונסאות באורך 120 מטר. פתרון 
זה נקבע משיקולים של קו זכות הדרך ושמירה על עצים קיימים 
לשימור. קיר RW34 הוא קיר רגל קטן המשמש לתמיכת רמפת 

עלייה לאנדטת הטייס דני גבעון. כל מתחם האנדרטה יבנה 
בשלב מאוחר יותר ואף צפוי להישתנות. לא מוצאים סיבה 

לקשור את 2 הקירות ביחד , הן מבחינת שלבי ביצוע והן 
מבחינת גמישות לשינוי ייקום הרמפה לאנדרטה.

התשובה לא מניחה את הדעת. הפתרון כפתרון הנדסי נותן 
מענה. אך למרות זאת להערכתינו ניתן לחסוך את הכלונסאות 

ולייצר קיר רגל הפוכה שמשתלב עם הקיר הפנימי לרבות 
אפשרות של ביצוע בשלבים שונים

לאחר שיחת זום והסבר של המתכנן לגבי שלבי הביצוע - הסעיף 
הנ"ל מאושר

5.503101A01 תכנית מספר RW-21-31שיטת הביצוע במקרה זה -מילוי מהודק עד הגעה למפלס הקיר בין צירים 8 ל-11 יש לתכנן את המדרגה. מומלץ לתכנן קיר בטון
הסמוך הנמצא גבוה יותר, יציקת בטון רזה וביצוע קיר סמוך.

לא מובנת התשובה. לא מאושר
סוכם בפגישת ZOOM שהמתכנן יכניס הערה לגבי שיטת ביצוע 

המילוי בתחתית קיר המדרגות
מדוע צריך בדיקה אולטרה סונית לכלונסאות? נדרשת בדיקה רק Sign cantilever SC-01 03077A01 -תכנית מספר5.6

מקוטר 80 עפ"י התקן
על פי דרישת דוח קרקע דו"ח מספר 21.5009-13 מתאריך 

7.10.20
כאשר גובה התמיכה מעל 6 מטרים, אז עובי הקיר המשופע פרט ביצוע קיר בשיפוע - אין צורך ברשת אמצעיתRetaining walls - Details 3- 03081A01 -תכנית מספר5.7

בחלק התחתון עולה על 60 ס"מ ומוגדר כאלמנט רב נפח לפי 
המפרט הכללי. אלמנט זה נתון להשפעת מאמצי טמפ' מלבד 

המאמצים המבניים. לכן ממליצים על רשת אמצעית לטובת 
ריסון ביחוד שהבקרה על הטמפ במהלך הביצוע של קיר זה 

תהיה מוגבלת אם בכלל.
התשובה אינה מניחה את הדעת. תוספת הרשתות אין בהן 

משום צורך הנדסי , למרות זאת אין לנו התנגדות לתוספת 
הרשתות - משאירים לשיקול דעתו של המתכנן.

כאשר גובה התמיכה מעל 6 מטרים, אז עובי הקיר המשופע חתך 2-2 - אין צורך ברשת אמצעיתRetaining walls - Details 3- 03081A01 -תכנית מספר5.8
בחלק התחתון עולה על 60 ס"מ ומוגדר כאלמנט רב נפח לפי 
המפרט הכללי. אלמנט זה נתון להשפעת מאמצי טמפ' מלבד 

המאמצים המבניים. לכן ממליצים על רשת אמצעית לטובת 
ריסון ביחוד שהבקרה על הטמפ במהלך הביצוע של קיר זה 

תהיה מוגבלת אם בכלל.
התשובה אינה מניחה את הדעת. תוספת הרשתות אין בהן 

משום צורך הנדסי , למרות זאת אין לנו התנגדות לתוספת 
הרשתות - משאירים לשיקול דעתו של המתכנן.

5.9 RETANINGS WALLS , 03079 -תכנית מספרA01
DETAILS -1

חתכי קירות הרגל - מומלץ לבצע שן גזירה בקו הפסקת היציקה 
בין היסוד לקיר

חתכים וטיפוסים אלו עברו מספר בקרות בקטעים הקודמים של 
הקו הכחול. הנושא יבחן פעם נוספת ויבוצעו התאמות במידת 

הצורך.
מקובל עלינו, הושלם במהדורה הבאה. מצ"ב התכנית B יש להשלים שן גזירה בתכניות לביצוע

.T4210_DD_02.21X000000_PKZ_DW_03079_C_03
התכנית טרם עלה למזוטים, מגישים לכם בשלב זה במייל.

לאחר שיחת זום סוכם שהמתכנן יוסיף שן גזירה לתוכניות. יש 
להעביר לאישור סופי חתכים מעודכנים

כלונס קוטר 45. המרווח בין המוטות האורכיים קטן מהמינימום Retaining walls - Details 3- 03081A01 -תכנית מספר5.1
הנדרש 10 ס"מ

בוצע עדכון פרטים לתוכנית. כעת המרווח הינו 11ס"מ

כלונס קוטר 60 - המרווח בין המוטות האורככיים בלכונס קטן Sign cantilever SC-01 03077A01 -תכנית מספר5.11
מהמינימום הנדרש - 10 ס"מ

המרווח הוא 11 ס"מ.
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המרווח הנקי בין המוטות הוא 8.9 ס"מ. המרווח בין צירי הוא 
11.4 ס"מ. לאור התכנון הגבולי, הנ"ל מאושר

הערות לחניון:
יש לתת פתרון לנושא יציבות אופקית של שלב א'. כולל הערה כללית5.12

התייחסות לעומס נגיפה באחד מעמודי הכלונסאות הזמניים 
בזמן החפירה של שלב ב (בדגש על מתן מענה להתמוטטות 

בשרשרת)

הדבר עדיין תחת אנליזה אך קיים פתרון ליציבות אופקית כמו כן 
נלקחה בחשבון מניעת התמוטטות בשרשרת כאשר אחת 

מרביעיית כלונסאות נכשלת. יוגש בדו"ח החישובים הבא לאחר 
סגירת אנליזות

30/06/202131/08/2021

יש להריץ את חישוב הדיפון עם סמך בחלק העליון ולעדכן את חישובים סטטיים5.13
תכנון הדיפון בהתאם

30/06/202131/08/2021טופל

30/06/202131/08/2021טופליש להשלים פרטי זיון לקורות ראשתכנית תנוחה כללית וחתכים 5.1503170
30/06/202131/08/2021יושלם בהגשה הבאהיש להעביר פרט סופי לחיבור הדיפון עם התקרה העליונהתכנית תנוחה כללית וחתכים 5.1403170
30/06/202131/08/2021טופליש להשלים פרטי זיון לטופינג מעל הקורות הדרוכותתכנית תנוחה כללית וחתכים 5.1603170
הפרט עובר עדכון כחלק מתהליך התכנון של החניון עצמו- יש להשלים פרט עטיפת הכלונסאות הזמניים בזמן החפירהתכנית תנוחה כללית וחתכים 5.1703170

יישלח בהגשה הבאה
30/06/202131/08/2021

30/06/202131/08/2021טופליש להשלים את כל פרטי הזיון הנוספים הנדרשים (במידה וחסר)תכנית תנוחה כללית וחתכים 5.1803171

יש להשלים תכנית חפירה עקרונית ותכנון ברמה של תכנון סופי הערה כללית5.19
לשלב ב', לפני יציאה למכרז של שלב א'

תכנית החפירה עוברת עדכון כעת כחלק מהכנת סט תכניות 
לחניון, הדבר יושלם בהגשה הבאה

30/06/202131/08/2021

את קורות הדאבל T בתקרה יש לתכנן במדרגות ולא בשיפוע הערה כללית5.19
כמופיע בתכנית. משיחה עם הבקר נאמר שהנ"ל יושלם עד 

לסיור הקבלנים

31/08/2021

פיזי
כללי

יש להשלים מקרא ברור לעבודות המתוכננות המכיל את סוגי 6.1
הטיפול במיסעה, סוגי אבני שפה, קו כחול, גבול עבודות וכו'

מקובל. עודכן

קיים סט סטטוטורי המווה את הבסיס לתכנון.יש לרשום במקרא את התב"ע החלה על התוכנית6.2
בכדי להמנע מכפילות/טעויות, ממליצים לעיין ברקע הסטטוטורי 

(חלק מתהליך ההיתר).
באם קיימת שאלה/נושא ספציפי - ניתן לדבר עליו פרטנית.

לא מקובל, דרישת של מדור דרכים בעיריה, ללא איזכור של 
התב"ע החלה לא תאושר התוכנית. נא לרשום במקרא את 

התוכנית החלה

16/02/2021עודכן. נוספה מספר התב"ע לתכנית (לתנוחות)

גבהים מתוכננים במיסעות נרשמו כול 20 מטר, באזורי צמתים 6.3
חסרים הרבה גבהים כך שיקשה על הקבלן לבצע את אזורי 

הצמתים. יש לרשום גבהים באזורי צמתים בצפיפות גדולה יותר 
(כול 10 מטר לאורך אבני שפה, 5 מטר ברדיוסים), יש להשלים 

גבהים בפינות איי תנועה.

מקובל. עודכן

טופל חלקית, עדיין חסרים גבהים במרבית איי התנועה והאיים 
המשולשים בצמתים ובחלק מהרחובות/כבישים שמתחברים 

לפרויקט

16/02/2021עודכן

באזורי תחנות הרק"ל, בייחוד תחנות שהן גב אל גב (כמו שמואל 6.4
מאיר) יש לוודא את גובה הפיתוח ברציפים. בתוכניות נרשם 

שהפרש הגבהים בין המסילה לרציף הוא 10 ס"מ בעוד שנדרש 
הפרש של 28 ס"מ, הגבהת הפיתוח תגרום לשיפוע גדול ברציף 
במקום שיפוע של 1% שנדרש. יש לבדוק את 2 התחנות בתוואי 

ולתקן במידת הצורך (או לתת הבהרה)

עודכן. גובה רציפים הינו 28 ס"מ.

16/02/2021עודכןטופל חלקית, בתחנת גבעת המטוס לא תוקנו הרציפים.
לוודא גובה א.ש. 15 ס"מ בתחנות אוטובוס ולתת מידה/סימון 6.5

לקטע
נבדק. תחנות אוטובוס מתוכננות ב-15 ס"מ.

ממליץ/מבקש להחליש את רקע המדידה (לעשות אותו בהיר 6.6
יותר), ריבוי המידע, ביחוד באזורי הצמתים מקשה מאוד על 

הבדיקה

עודכן

6.4-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00563

יש לוודא התחברות לקטע 10 (רוזמרין), בתוכניות שהתקבלו יש 
ריבוי של קווי גובה שאינם מתאימים וקווי הניקוז לא מתחברים 

בגבול בין הקטעים.

עודכן. בוצע תיאום בחיבור הניקוז. 
כמו כן, קווי הגובה מתחברים בין שני הקטעים).

6.5-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00563

יש להשלים צביעת טיפול באספלט באזורי מיסעות חדשות כפי 
שסומן לאזורי מיסעות קיימות/תוואי רק"ל/מדרכות /שבילי 

אופניים וכו'

בכל הכבישים המתוכננים מתוכנן מבנה כביש חדש מלא. על 
כן, אין משמעות בסימון שונה לאזורים בהם אין היום כביש קיים

סימון האספלט הקיים במיסעה בצבע אפור מקשה מאוד על 
הבדיקה, מבקש לסמן להבא את כול הכביש המתוכנן, לכול אורך 

הפרויקט.

זוהי צורת העבודה שלנו. אנו מסמנים את המסעה הקיימת 
בהאץ אפור והתכנון תחום בין אבני שפה אשר מודגשות 

בשחור. על כן מעוניינים להשאיר את התכנית כפי היא

16/02/2021

6.6T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02-
00564_C_03

יש לרשום גבהים בנקודות גבוהות נמוכות, כולל מידות של 
מיקום הפסגה/שקע. יש לוודא שקיים שיפוע של 0.5% לפחות 

בצד אבן השפה המנקזת.

מקובל. נוספה נקודת גובה באספלט (נקודות מקסימום)

16/02/2021עודכןנא להשלים גם במסלול הנגדי
6.7-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02

C_03_00564
עמודי תאורה מתוכננים בחתכים 0+300 עד 0+380, 0+480 צד 

ימין נמצאים על אבן שפה/במיסעה, לתקן.
עודכן

6.8-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00564

עודכןחסרים גבהים בחיבורים למצב קיים

6.9-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00565

יש להשלים גבהים מתוכננים בכביש הגישה לשכונת גבעת 
המטוס (חתך 0+660) באזור תחנת שמואל מאיר

רחוב גבעת המטוס מתוכנן ע"י פרויקט אחר (חתך לאורך 
ומפלסים), מפלסי הצומת מוכתבים ע"י הקו הכחול (דרך 

חברון). תכנון פרויקט גבעת המטוס מוצג ברקע התכנון של הקו 
הכחול.

החיבור לכביש העתידי לא ברור דיו, הגיאומטריה המוצגת 
בתוכנית שלכם שונה מהתכנון ברקע, קיימים הפרשים גדולים 

מאוד בגבהים של כ-2 מטר. יש להראות או את המצב הסופי או 
את המצב בגמר עבודות אינפרה-1

פרויקט גבעת המטוס הינה בשלב מוקדם יותר ביחס לפרויקט קו 
כחול חברון 21 אשר נמצא בסוף התכנון המפורט. פרויקט גבעת 

המטוס ינדרש להתאים את המפלסים לתכנון דרך חברון. נעשו 
מספר ישיבות תכנון בין שני הצוותים. עם קבלת עדכון התכנון 

שלהם, נטמיע מחדש ברקע התכנית שלנו.

16/02/2021

6.10-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00565

יש לבדוק ולוודא גבהים ברציפי רק"ל מתוכננים, באבני השפה 
לאורך גב הרציף (תחנת אוטובוס) ולבדוק את השיפוע הצידי 

הנוצר

נבדק. עודכן היכן שנדרש

6.11-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00565

לסמן באופן ברור את תחום אבן שפה בגובה 15 ס"מ בתחנות 
אוטובוס

מקובל. עודכן

6.12-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00566

יש לבדוק גבהים וקווי גובה מתוכננים במפרדה מתוכננת 
במסלול המזרחי (חתך 0+800), יש חשש שנגר עילי יתקע 

בדופן המפרדה ותיווצר שם שלולית.

עודכן

6.13T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02-
00566_C_03

יש לבדוק ולוודא גבהים ברציפי רק"ל מתוכננים, באבני השפה 
לאורך גב הרציףולבדוק את השיפוע הצידי הנוצר

עודכן.

16/02/2021עודכן.בתחנת גבעת המטוס לא תוקנו הרציפים.
6.14-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02

C_03_00566
לוודא גובה א.ש. 15 ס"מ בתחנות אוטובוס ולתת מידה/סימון 

לקטע
נבדק. מתוכנן 15 סמ

6.15-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00567

נא לכבות/למחוק סימוני צבע מצב קיים (חצים וניתוב) אין צורך 
בהם והם מבלבלים.

מקובל. עודכן

6.16-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00568

לא זוהו רחובות ללא טקסטיש להשלים שמות רחובות חסרים

הערות לתכניות
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במרבית הכניסות הצדדיות חרחוב אין מספרי כבישים/שמות 
רחובות. נא להשלים

16/02/2021עודכן.

6.17-T3300-T2_02.21X000_DEL-RI_00561_B_02
C_03_00568

יש להשלים גבהים מתוכננים בזרוע בצומת בחתך 1+380, כולל 
חיבור למצב קיים.

החיבור מתחבר למצב קיים לפני הגישה לתחנת הדלק הקיימת. 
נוסף סימון גבול ביצוע

6.18-T3300_DD_02.21X000_DEL_DT_03320_A_01
A_01_03321

מקובל. גליון הפרטים יישלח לחתימת יועץ תכן המבנה.יש לקבל את אישור יועץ תכן המבנה לפרטי הסלילה

16/02/2021מצורף.נא להעביר תוכנית חתומה יחד עם בול סט התוכניות לעיריה

6.19-T3300_DD_02.21X000_DEL_DT_03320_A_01
A_01_03322

מקובל. עודכןלהשלים פרט פריסת אבן שפה מונמכת במדרכה

קו כחול ירושלים קטע דרך חברון דוח תכן מבנה כביש 6.20
16.12.2020

מצורף.יש להעביר דו"ח תכן מבנה ודו"ח ביסוס לקירות תומכים/מבנים

6.21-T3300_DD_02.21X000_DEL_DT_03329_A_01
A_01_03331

יש לסמן הפניות לפרטי סלילה, מדרכות, שבילי אופניים, קירות 
וכו'

עודכן

6.22-T3300_DD_02.21X000_DEL_DT_03329_A_01
A_01_03332

יש לבדוק חתך טיפוסי בתחנת שמואל מאיר, גובה הרציפים 
ביחס לגובה המסילה שגוי ויווצר מצב שבו שיפוע הרציפים גדול 
מאוד. בנוסף גובה אבני השפה בגב הרציף צריך להיות 15 ס"מ 

בגלל תחנות האוטובוס

עודכן

6.23-T3300_DD_02.21X000_DEL_DT_03329_A_01
A_01_03333

עודכןיש להכין חתך טיפוסי באזור תחנת גבעת המטוס

6.24T3216-DD-02-02-DEL-DW-17512-A-01-01חתך לאורך הדרך הינו חתך לאורך המסילה. מצורףיש להעביר חתך לאורך רחוב חברון

מערכות רטובות
כללי
24/02/2021חיוביהאם תכנון הביוב עבר שיפוט ואושר ?7.1
מים
ביוב

יש להשלים חתך לאורך עם סימון תשתיות קיימות ומתוכננות 7.2
במידה והתכנון אושר

24/02/2021תוקן. במזוטיים

אין תוכנית פרטים בכוונה. על פי הנחיות הגיחון הפרטים הם יש להשלים תכנית פרטים7.3
פרטים סטנדרטיים של חברת הגיחון. ואת חוברת הפרטים יש 

לקבל מחברת הגיחון.

24/02/2021

ניקוז
ראה דוח הידרולוגי הכולל חישוב אגנים כולל אלו המגיעים הניקוז משרת גם את מעלה ההר הנשפך לכיוון דרך חברוןכללי7.4

מהמדרון אל דרך חברון. ראה גם סכמת אגנים מצורפת
24/02/2021

נא להעביר דוח הידרולוגי
נא להעביר את הדוח ומפת אגני ניקוז וחישובי קטרים במייל 

ישירות אלי

25/06/2021מצ"ב בשנית (נשלח ישירות במייל לבקר)15/06/2021

06/07/2021התקבל
להציג דוח הידרולוג לתכן מי הגשמים שנדרש לטפל עם אישור כללי7.5

הגיחון לתקופת התכנון
24/02/2021ראה דוח מצורף

15/06/2021נא להעביר דוח הידרולוגי
נדרש אישור הגיחון לחיבור הניקוז למערכת שלהםכללי7.6

מבקש צילום של האישור
24/02/2021התקבל אישור שיפוט של הגיחון. תכניות נשלחו אליהם לחתימה

25/06/2021הסט מלא וחתם ע"י מישל מלא צורף15/06/2021נא להעביר אישור גיחון
06/07/2021התקבלו תכניות חתומות על ידי הגיחון

נדרש מילוי של 90 ס"מ מעל קווי הניקוז הרצים לכיוון תאי כללי7.7
הקליטה של מי הגשם ליד המדרכה כנגד רעידות בגין התנועה 

הרבה בכביש זה כביש סואן

24/02/2021מה זה כביש סואן? אין כזו הגדרה .......

מילוי 90 ס"מ נדרש !
נא לעדכן תכנון לפי הנחייה הנ"ל

לכל אורך הכביש תוכננו קולטנים עמוקים בעומק של 1.10 מ', 15/06/2021
כאשר בדר"כ בקירבת הקולטן מתוכנן כיסוי של כ-75 ס"מ אשר 

הולך וגדל ככל שמתקדמים לכיוון השוחה. כמו כן, מסביב לצנרת 
מתוכנן CLSM אשר מספר תושבת חזקה יותר ביחס למילוי 

גרנולרי סטנדרטי.

25/06/2021

06/07/2021מקובל
לא ראיתי בדיקת הצטלבויות של המולטיטובולר ו/או קווי הביוב כללי7.8

וחשמל עם קווי הניקוז החוצים את הכביש לא מצאתי תכנון 
מלא של המערכות הנ"ל

קיים תכנון מפורט מלא בכל הדיסצפלינות. יש לעיין בתכניות 
הרלוונטיות של התחומים האחרים

24/02/2021

06/07/2021הועבר במייל לבקר15/06/2021נא להעביר חתך לאורך שמראה הצטלבויות
יש להעביר את מספרי התכניות הרלוונטיות או העתק של 

תכניות אלה
חתך האורך לא מראה הצטלבויות

25/07/2021נשלח במייל, כאשר יעלה ב- MEZZOTEAM נעדכן במייל.06/07/2021

B T3000_DD_02.21X000000_MRT_DW_03022_A_01 
SECTION 21 - HEBRON SOUTH - INFRASTRUCTURE 
COORDINATION - LONGITUDINAL PROFILE - DRAINAGE 
(B_MRT03022-1)

03/10/2021

24/02/2021יש לקבל התייחסות מתכנן הביובבתכניות הביוב יש לסמן את חציית קווי הניקוזכללי7.9
25/06/2021תכנון הביוב מוטמע בחתך של תיאום המערכות15/06/2021נא להעביר התייחסות מתכנן ביוב

עמי06/07/2021מקובל
24/02/2021יש לקבל התייחסות מתאם המערכותיש להגיש תוכניות סופרפוזציה אם אפשר תלת מימדכללי7.10

מצורף קישור לתכנית תיאום המערכות :15/06/2021נא להעביר התייחסות מתאם המערכות
: PDF

 PDF: B T3000_DD_02.21X000_MRT_PG_03014_B_02
 SECTION 21 - HEBRON SOUTH - INFRASTRUCTURE

COORDINATION (B_MRT03014-2)

:DWG
https://www.dropbox.com/sh/t23jz6y07vw8xat/AAAN

HyGDbVEWKbCyhl3FEWBAa?dl=0

25/06/2021

06/07/2021מקובל
7.11 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03295_C_03

 SECTION 21 - HEBRON SOUTH - LONGITUDINAL
PROFILE DRAINAGE - DD - INFRA 1 (B_DEL03295-3)

24/02/2021ראה דוח מצורףלהציג חישוב קוטרים בהתחשב בדוח ההידרולוג

25/06/2021מצ"ב בשנית (נשלח ישירות במייל לבקר)15/06/2021נא להעביר דוח הידרולוגי
הקטרים מאושרים אך יש להקפיד על שיפועים כמה שיוחר 

קרובים ולא זיז זג למשל בפרט 2 לתקן שיפוע בן תאים 12-14 
פרט 1 נדרש קוטר 60 לכל האורך

25/07/2021טופל06/07/2021

B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03295_E_05 
SECTION 21 - HEBRON SOUTH - LONGITUDINAL 
PROFILE DRAINAGE - DD - INFRA 1 (B_DEL03295-5)

03/10/2021
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7.12 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03296_C_03
 SECTION 21 - HEBRON SOUTH - LONGITUDINAL
PROFILE DRAINAGE - DD - INFRA 1 (B_DEL03296-3)B_DEL03296-3

24/02/2021ראה דוח מצורףלהציג חישוב קוטרים בהתחשב בדוח ההידרולוג

25/06/2021מצ"ב בשנית (נשלח ישירות במייל לבקר)15/06/2021נא להעביר דוח הידרולוגי
25/07/2021טופל הוגדל ל-06/07/20212.5%בפרט 4 להגדיל שיפוע בקטע 61-20

B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03295_E_05 
SECTION 21 - HEBRON SOUTH - LONGITUDINAL 
PROFILE DRAINAGE - DD - INFRA 1 (B_DEL03295-5)

03/10/2021

7.13 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03298_C_03
 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-201 (B_DEL03298-3)

B_DEL03298-3

קיר RW21_-18 וקיר RW10-13 חסר קליטת מי הנגר שנבלם 
ע"י קיר זה

נמסר לנו שזה בדיקה אחרונה האם תהיה בדיקה נוספת

24/02/2021בטיפול, יועבר בסט הבא

25/06/2021עודכן, נוספה תעלת בראש הקיר, ראה מצורף15/06/2021נא להעביר עדכון לתכנון
MEZZOTEAM-06/07/2021טרם עודכן תכנית בMEZZOTEAM -25/07/2021תכנית אחרונה עודכנה ב

B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03298_E_05 
SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE PLANIMETRY 
PLAN-201 (B_DEL03298-5)

03/10/2021

7.14 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03299_C_03
 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-202 (B_DEL03299-3)

B_DEL03299-3

RW21-25,27,34 24/02/2021בטיפול, יועבר בסט הבאכנ"ל קירות

25/06/2021עודכן, נוספה תעלת בראש הקיר, ראה מצורף15/06/2021נא להעביר עדכון לתכנון
MEZZOTEAM-06/07/2021טרם עודכן תכנית בMEZZOTEAM -25/07/2021תכנית אחרונה עודכנה ב

B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03299_E_05 
SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE PLANIMETRY 
PLAN-202 (B_DEL03299-5)

03/10/2021

7.15 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03300_C_03
 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-203 (B_DEL03300-3)

B_DEL03300-3

טיפול בנגר העילי של מעלה ההר בוצע יש לקבל אישור הגיחון 
להזרמת הנגר לשטח הירוק

מוצא הניקוז באזור זה הינו מוצא קיים היוצא לשטח. במסגרת 
התכנון, אנו מעתיקים את המוצא מעט צפונה אך ללא שינוי 

בסכמת הניקוז הקיימת כבר כיום.

24/02/2021

7.16 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03301_C_03
 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-204 (B_DEL03301-3)

B_DEL03301-3

24/02/2021בטיפול, יועבר בסט הבאכנ"ל

25/06/2021עודכן לאחר תיאום עם עמירם רותם, ראה מצורף15/06/2021נא להעביר עדכון לתכנון
06/07/2021עודכן

7.17 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03302_C_03
 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-205 (B_DEL03302-3)

B_DEL03302-3

השטח שמחוץ לתכנית אינו מתנקז לכיוון הקיר אלא החוצה קיר RW10-13 חסר קליטת מי הנגר שנבלם ע"י קיר זה
ממנו. האזור ממשיך לתפקד באותו אופן כפי שמתנקז כיום.

24/02/2021

ראה צילום מסך מתוך התכנית אשר מציג את הקרקע הקיימת 15/06/2021לא לפי המדידה
בסמוך לקיר. בכחול הודגשו המפלסים מתוך המדידה. ניתן 

לראות כי הקרקע מנוקזת לכיוון מערב ולא לכיוון הכביש.
צילום המסף מורף באקסל זה בצד שמאל

25/06/2021

06/07/2021מקובל
7.18 B T3320_DD_02.21X000000_DEL_DW_03303_C_03

 SECTION 21- HEBRON SOUTH- DRAINAGE
PLANIMETRY PLAN-206 (B_DEL03303-3)

B_DEL03303-3

קיר RW21_-16 וקיר RW10-15 חסר קליטת מי הנגר שנבלם 
ע"י קיר זה

קיר 16 - לקיר זה לא מגיע כל נגר מבחוץ. השטח הצמוד לקיר 
זה (מחלקו החיצוני) הינו נמוך בצורה משמעותית (כ-10 מטר) 
אשר כולל מבנה עם דרך הקפית אשר ממשיכים לתפקד באותו 

האופן. אנו לא מבצעים כל שינוי במיקום זה.
קיר 15 - השטח הקיים שחוץ לקיר אינו מתנקז לעבר הקיר אלא 

כלפי חוץ. אנו לא משנים כל דבר במצב הקיים באזור זה.

24/02/2021

קיר 16 - בסמוך לקיר, דרך חברון (הקיימת והמתוכננת) הינה 15/06/2021לא לפי המדידה
במפלס 769~ ואילו בדופן החיצוני של הקיר (מגרש שערי ציון) 

קיים כבישי פנימי במפלס 760~ . מגרש זה מנוקז באופן עצמאי 
וללא קשר לדרך חברון. ראה צילום מסף עם הדגשת המפלסים 

המדוברים.

קיר 15 - נבדק שוב. ראה צילום מסך מתוך התכנית שמציג את 
המפלסים. יתן לראות כי הקרקע מנוקזת החוצה . דרך חברון 

הינה במפלס 772~ אילוי הקרקע יורד לכיוון מערב (ניתן לראות 
מפלסים 770, 768 במדידה)

25/06/2021

06/07/2021מקובל

חשמל, תאורה, תקשורת ורמזורים
חשמל

כללי
24/02/2021עדיין אין אישור חברת החשמל25/01/2021נדרש להציג אישור של חברת החשמל.כללי8.1

14/07/2021התקבל אישור עקרונינדרש להשלים ולהעביר
בקשות לפתיחת הזמנה חיבורי מ"נ הקשורות לתשתית חשמל 25/01/2021נדרש להציג אישור פתיחת הזמנות לחיבורים השונים בפרוייקט.כללי8.2

קיימת נשלחו למחלקה מסחרית 11.02.2021
24/02/2021

צורפה טבלת מעקב הזמנות אך טרם התקבל אישור חברת 
חשמל, נדרש להשלים ולהעביר

28/06/2021

הערות לתכניות
8.3 B T2210_DD_02.21F025201_IBL_DW_03119_C_03

 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03119-3)

B_IBL03119-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.4 B T2210_DD_02.21F025202_IBL_DW_03120_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03120-3)

B_IBL03120-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.5 B T2210_DD_02.21F025203_IBL_DW_03121_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03121-3)

B_IBL03121-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.6 B T2210_DD_02.21F025203_IBL_DW_03121_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03121-3)

B_IBL03121-3

בחתך 2-680 מתוכננת מרכזית תאורה ומנגנון רמזורים אך ללא 
תוואי מ"נ להזנתם, נדרש לעדכן.

תוואי הזנה עבור מרכזיות תאורה ומנגנוני רמזורים יסומן אחרי 25/01/2021
קבלת מידה מהיועצים על מספרי הזמנות שנפתחו ומיקום 

גומחות לארונות מונים

24/02/2021

בתכנית סומנו חיבורי חשמל מ"נ מתוכננים ותוואים קוי הזנה25/03/2021נדרש לעדכן תכנון
28/06/2021בוצע, מומלץ לעדכן מקרא בהתאם.

8.7 B T2210_DD_02.21F025204_IBL_DW_03122_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03122-3)

B_IBL03122-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות
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8.8 B T2210_DD_02.21F025204_IBL_DW_03122_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03122-3)

B_IBL03122-3

.RR20 עוד 25/01/2021נדרש להציג תיאום מול חח"י עבור ההתחברות לחדר . RR בתכנית מסומן תוואי לכבלי הזנה ותחך ,כניסה למבנה
לא קיבלנו התייחסות חברת החשמל

24/02/2021

עדיין לא התקבל אישור25/03/2021נדרש להציג תיאום
28/06/2021נדרש להשלים

8.9 B T2210_DD_02.21F025205_IBL_DW_03123_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03123-3)

B_IBL03123-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.10 B T2210_DD_02.21F025206_IBL_DW_03124_C_03
 SECTION 21 HEBRON IEC UTILITIES INFRA 1
(B_IBL03124-3)

B_IBL03124-3

24/02/2021ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

תאורה
כללי

24/02/2021יש חישובי תאורה. ישלחו למנה"פ25/01/2021נדרש להציג תכניות חישובי תאורה.כללי8.11
הועברו למנה"פ25/03/2021נדרש להעביר תכניות

01/07/2021מצ"ב תכניותהתקבלו תכניות חישובי תאורה
יושלמו25/01/2021נדרש להשלים תוכנית פרטים.כללי8.12

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
התקבלו תכניות פרטים (03134,03135), מומלץ להוסיף 

הפניות בתכניות התאורה לתכניות הנ"ל.
28/06/2021

01/07/2021מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
קיים אישור. נשלח למנה"פ.25/01/2021נדרש להציג אישור העירייה לתכנון התאורהכללי8.13

אישור הועבר למנה"פ25/03/2021נדרש להציג אישור
01/07/2021מצ"ב תכניות חתומות.התקבלו תכניות חתומות ממחלקת המאור.

נדרש להגיש תוכניות הארקה לאלמנטים קונסטרוקטיביים אשר כללי8.14
משולב בתוכם מתקן חשמל ותאורה

יצורף פרט הארקה של יסודות משולבים בקירות25/01/2021

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
01/07/2021מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות28/06/2021בוצע

11.02.21 הושלם25/01/2021נדרש להשלים הזנות לראשי מערכת השקיה במידה וקיים.כללי8.15
בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש לקבל תכניות עדכניות

01/07/2021מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות28/06/2021בוצע
קיים בתכנון25/01/2021נדרש להוסיף על כל קו פירוט עבור המעגלים המוזנים מאותו קוכללי8.16

25/03/2021בתכניות שהתקבלו לא קיים, נדרש להוסיף
התקבלה סכמה חד קוית, ראה הערות מטה.

בנוסף מומלץ להוסיף הפניה בתכניות התאורה לתכנית הסכמה.
01/07/2021תכנית סכמה חד קווית הועלתה למזוטים28/06/2021

בחיבור שני עמודים המוזנים משתי מרכזיות שונות, נדרש לציין כללי8.17
שהכבל המושחל בצינור מבודד בשני קצוותיו.

רשום הפרדה חשמלית במגש25/01/2021

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021בתכניות שהתקבלו לא רשום, נדרש להוסיף
28/06/2021בוצע

נדרש לעדכן את המקרא ולהוסיף כיתוב באנגלית (חלק רק 
בעברית).

01/07/2021מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות28/06/2021

הערות לתכניות
8.18 B T2230_DD_02.21F000000_IBL_DW_03125_D_04

 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-SCHEME
(B_IBL03125-4)

ייבדק אם צריך ויושלם בהגשה הבאה25/01/2021תכנית לא התקבלה בהגשה זו.

נמצא במזוטים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
28/06/2021התקבלה תכנית בהגשה זו.

01/07/2021מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות28/06/2021נדרש להשלים חישובי מפלי מתח וזרמי קצר עבור כל המעגלים.

8.19 B T2230_DD_02.21F025201_IBL_DW_03127_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-01-INFRA 1
(B_IBL03127-4)

B_IBL03127-4

ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.20 B T2230_DD_02.21F025201_IBL_DW_03127_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-01-INFRA 1
(B_IBL03127-4)

B_IBL03127-4

חתך 0+120 עד 0+280 קיימת התנגשות בין התאורה לעצים, 
נדרש לתאם תכנון.

התכנון מתואם עם העצים25/01/2021

8.21 B T2230_DD_02.21F025201_IBL_DW_03127_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-01-INFRA 1
(B_IBL03127-4)

B_IBL03127-4

נדרש להשלים פירוט עבור כל עמוד תאורה (גובה, אורך זרוע, 
זווית הטיה..)

ליד כל עמוד יש פירוט מלא25/01/2021

תכניות מעודכנות עם הפירוט הנדרש הועלו למזוטים25/03/2021בתכניות שהתקבלו לא קיים, נדרש להוסיף
תכניות מעודכנות עם הפירוט הנדרש הועלו למזוטים28/06/2021בוצע

מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
01/07/2021

8.22 B T2230_DD_02.21F025202_IBL_DW_03128_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-02-INFRA 1
(B_IBL03128-4)

B_IBL03128-4

ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.23 B T2230_DD_02.21F025202_IBL_DW_03128_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-02-INFRA 1
(B_IBL03128-4)

B_IBL03128-4

נדרש להשלים פירוט עבור כל עמוד תאורה (גובה, אורך זרוע, 
זווית הטיה..)

ליד כל עמוד יש פירוט מלא25/01/2021

תכניות מעודכנות עם הפירוט הנדרש הועלו למזוטים25/03/2021בתכניות שהתקבלו לא קיים, נדרש להוסיף
תכניות מעודכנות עם הפירוט הנדרש הועלו למזוטים28/06/2021בוצע

מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
01/07/2021

8.24 B T2230_DD_02.21F025203_IBL_DW_03129_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-03-INFRA 1
(B_IBL03129-4)

B_IBL03129-4

ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.25 B T2230_DD_02.21F025203_IBL_DW_03129_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-03-INFRA 1
(B_IBL03129-4)

B_IBL03129-4

יבדק ויתוקן .25/01/2021חתך 0+700, קו התאורה עובר בתוך מבנה המדרגות, נא לסדר.

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
בוצע , הועלה למזוטיים28/06/2021בוצע

מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
01/07/2021

8.26 B T2230_DD_02.21F025203_IBL_DW_03129_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-03-INFRA 1
(B_IBL03129-4)

B_IBL03129-4

חתך 0+540 עד 0+560 קיימת התנגשות בין התאורה לעצים, 
נדרש לתאם תכנון.

התכנון מתואם עם העצים25/01/2021
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8.27 B T2230_DD_02.21F025203_IBL_DW_03129_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-03-INFRA 1
(B_IBL03129-4)

B_IBL03129-4

נדרש לסדר תכנון בחתך 0+680, לא ברור למה עמוד תאורה מס' 
23/1/362 לא מחובר לשוחה הקרובה.

כבר מתוקן25/01/2021

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
בוצע , הועלה למזוטיים28/06/2021בוצע

מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
01/07/2021

8.28 B T2230_DD_02.21F025204_IBL_DW_03130_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-04-INFRA 1
(B_IBL03130-4)

B_IBL03130-4

IBL_DW_03129_A_01 'ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות תכנית מס

8.29 B T2230_DD_02.21F025205_IBL_DW_03131_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-05-INFRA 1
(B_IBL03131-4)

B_IBL03131-4

גבול המרכזיות A ו-362 אינו תואם את המוצג בתכנית ( 
בחתכים 0+680 עד 0+940 עמודי התאורה משויכים למרכזיה 

מס' 632), נדרש לעדכן

עודכן25/01/2021

בוצע , הועלה למזוטיים25/03/2021נדרש להעביר תכניות
בוצע , הועלה למזוטיים28/06/2021בוצע

מצ"ב קישור מזוטים לחבילת תכניות
01/07/2021

8.30 B T2230_DD_02.21F025206_IBL_DW_03132_D_04
 SECTION 21-HEBRON-PUBLIC LIGHTING-06-INFRA 1
(B_IBL03132-4)

B_IBL03132-4

ראה מענה להערות כלליות25/01/2021ראה הערות כלליות

8.31 B T2230_DD_02.20X000000_IBL_DW_03134_B_02
-SECTION 20-HEBRON-LIGHTING DETAILS
INFRA1_SHEET 01 (B_IBL03134-2)

B_IBL03134-2

28/06/2021אין הערות

8.32 B T2230_DD_02.20X000000_IBL_DW_03135_B_02
 SECTION 20-HEBRON-LIGHTING DETAILS-INFRA
SHEET 02 (B_IBL03135-2)_1

B_IBL03135-2

28/06/2021אין הערות

תאורה זמנית
זו לא הערה.04/07/2021התקבלו תכניות עבור שלב 0 ו-1.כללי8.33

בכל מקרה - אנו מגישים לאישור רק חצי שנה של עבודה, שזה 
שלבים 0+1.

08/08/2021

08/08/2021בוצע - תכניות מעודכנות הועלו למזוטים04/07/2021נדרש להוסיף גבולות עבודהכללי8.34
טרם בוצע, האם גיליון 206 הוא הגיליון האחרון של מקטע זה ?

אם כן, לא ברור הגבול.
אם לא, נדרש לצרף גיליון המשך.

11/08/2021

אושר, ראו סיכום פגישה מצ"ב (אין אישור ברמה של חתימות כי 04/07/2021נדרש לקבל אישור מחלקת המאור עבור תכנון תאורה זמנית.כללי8.35
את התאורה הזמנית מאשרים כשיש קבלן).

08/08/2021

התקבל פרוטוקול פגישה עם מח' מאור עיריית ירושלים הכולל 
אישור עקרוני.

11/08/2021

08/08/2021מצ"ב04/07/2021נדרש להציג תכניות חישובי תאורה עבור תאורה זמנית.כללי8.36
11/08/2021התקבלו תכניות חישוב תאורה.

08/08/2021סודר - תכניות מעודכנות הועלו למזוטים04/07/2021גאומטריה עבור שלב 1 אינה ברורה בתכניות. נדרש לסדרכללי8.37
11/08/2021עודכן

הערות לתכניות
8.38 B T2220_DD_02.21F025201_IBL_DW_03177_B_02

 SECTION 21 TEMPURARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03177-2) 201_1

B_IBL03177-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.39 B T2220_DD_02.21F025201_IBL_DW_03179_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03179-2) 201_1

B_IBL03179-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

קיים חיבור לעמוד קיים שבוטל (בשלב 0 לפי התכניות), נדרש 8.40
לתקן.

08/08/2021סודר - תכניות מעודכנות הועלו למזוטים04/07/2021

11/08/2021עודכן
8.41 B T2220_DD_02.21F025202_IBL_DW_03186_B_02

 SECTION 21 TEMPURARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03186-2) 202_1

B_IBL03186-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.42 B T2220_DD_02.21F025203_IBL_DW_03187_B_02
 SECTION 21 TEMPURARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03187-2) 203_1

B_IBL03187-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.43 B T2220_DD_02.21F025204_IBL_DW_03188_B_02
 SECTION 21 TEMPURARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03188-2) 204_1

B_IBL03188-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.44 B T2220_DD_02.21F025205_IBL_DW_03189_B_02
 SECTION 21 TEMPURARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03189-2) 205_1

B_IBL03189-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.45 B T2220_DD_02.21F025206_IBL_DW_03190_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 0_INFRA
(B_IBL03190-2) 206_1

B_IBL03190-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.46 B T2220_DD_02.21F025202_IBL_DW_03191_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03191-2) 202_1

B_IBL03191-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.47 B T2220_DD_02.21F025203_IBL_DW_03192_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03192-2) 203_1

B_IBL03192-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.48 B T2220_DD_02.21F025204_IBL_DW_03193_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03193-2) 204_1

B_IBL03193-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.49 B T2220_DD_02.21F025205_IBL_DW_03194_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03194-2) 205_1

B_IBL03194-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות

8.50 B T2220_DD_02.21F025206_IBL_DW_03195_B_02
 SECTION 21 TEMPORARY LIGHTING STAGE 1_INFRA
(B_IBL03195-2) 206_1

B_IBL03195-2

08/08/2021ראה תשובות כלליות04/07/2021ראה הערות כלליות
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נדרש להוסיף סימון "עמוד לביטול" לעמודי התאורה הקיימים 8.51
באמצע שטח עבודה.

08/08/2021סודר - תכניות מעודכנות הועלו למזוטים04/07/2021

11/08/2021טרם בוצע

מולטיטבולר
25/01/2021נדרש להוסיף מקרא לתכניות.כללי8.52

28/06/2021בוצע
8.54 B T3520_DD_02.21F025201_IBL_DW_03112_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03112-2) 1

B_IBL03112-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.55 B T3520_DD_02.21F025202_IBL_DW_03113_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03113-2) 1

B_IBL03113-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.56 B T3520_DD_02.21F025203_IBL_DW_03114_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03114-2) 1

B_IBL03114-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.57 B T3520_DD_02.21F025204_IBL_DW_03115_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03115-2) 1

B_IBL03115-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.58 B T3520_DD_02.21F025205_IBL_DW_03116_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03116-2) 1

B_IBL03116-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.59 B T3520_DD_02.21F025206_IBL_DW_03117_B_02

 SECTION 21 -HEBRON - MULTITUBULAR -DD-INFRA
(B_IBL03117-2) 1

B_IBL03117-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.60 B T3530_DD_02.21X000000_IBL_DW_03015_B_02

 SEC_21 HEBRON - PULLING CHAMBERS TYPES
DETAILS BOOKLET - DD (B_IBL03015-2)

B_IBL03015-2

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

עודכן25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.61 B T3520_DD_02.21X000000_IBL_DW_03019_C_03

 SECTION 21 HEBRON MULTITUBULAR CROSS
SECTIONS (B_IBL03019-3)

B_IBL03019-3

מקובל. יתווסף בגרסה הבאה.25/01/2021ראה הערות כלליות

נק25/03/2021נדרש להעביר תכניות
8.62B

 T3520_DD_02.21R020000_IBL_DW_03101_D_04
 - SECTION 21 -HEBRON RD
 MULTITUBULAR CONNECTION TO RECTIFIER ROOM
DD- INFRA 1 (B_IBL03101-4)-20

B_IBL03101-4

לפי חתך כניסת כבלי חשמל ותקשורת לחדר RR20, מציע 
לשקול ולבדוק אופציה לפיר כבלים המחבר בין השוחה לחדר.

מקובל. יבדק עם האדריכל25/01/2021

שינוי בוצע . ניתן לראות בגרסה החדשה.25/03/2021נדרש להעביר תכניות במידה ויש שינוי
התקבלה תכנית מעודכנת

רמזורים , תקשורת עירונית ובזק
התוכניות אינן ברורות, בתכנית רמזורים נדרש להציג תשתית כללי8.63

רמזורים בלבד.
צורף בעבר - מצ"ב שוב25/01/2021

בוצע חלקית , אך מומלץ לכבות/למחוק מה שלא רלוונטי לתכנון 
כמו תשתית ניקוז קיימת, תשתית חשמל קיימת..

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים04/07/2021

14/07/2021תכניות עודכנו
נדרש להשלים תכניות עבור תשתיות בזק ותקשורת עירונית.כללי8.64

אם תכנית הרמזורים תכלול גם תכנון בזק ותקשורת עירונית 
בדומה בהגשה קודמת, נדרש לעדכן כותרת בשדה הכותרת 

שתתאר את תוכן התכנית (רמזורים, בזק ותקשורת עירונית).

נמצא מעודכן במזוטים05/05/2021

בוצע
צורף בעבר - מצ"ב שוב25/01/2021נדרש להציג אישור מנת"י.כללי8.65

01/07/2021הצגנו, הערה סגורה או לא ????04/07/2021התקבלו תכניות חתומות ע"י עופר רז.
הועבר קובץ מתוקן - מצ"ב שוב25/01/2021כל תכנית מכילה יותר מגיליון אחד, נדרש לסדר.כללי8.66

01/07/2021הצגנו, הערה סגורה או לא ????28/06/2021בוצע
תוקן - מצ"ב שוב25/01/2021בצמתים נדרש להשלים חיבור למולטיטבולר.כללי8.67

חסר קובץ תכנון המולטיטבולר בתכניות לכן לא ניתן לבדוק 
הערה זו.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים

בוצע ברוב הצמתים, בצומת גבעת המטוס חסר (תכנית מס' 
(03018

26/08/2021תכנית עודכן14/07/2021

מצ"ב אישור + קיבלנו אומדן (מצ"ב) שמהווה אישור סופי בפני 05/05/2021נדרש להציג אישור בזק לתכנון.כללי8.68
עצמו.

01/07/2021

04/07/2021התקבל אישור תכנון עקרוני מבזק.
01/07/2021מצ"ב אישור בפעם השלישית !!05/05/2021נדרש להציג אישור עירייה לתכנון תקשורת עירונית.כללי8.69

התקבלו תכניות חתומות ע"י איתי מירב.
01/07/2021מצ"ב הזמנות.05/05/2021נדרש להשלים מספרי הזמנות למנגנוני הרמזורים.כללי8.70

04/07/2021בוצע
הצבע של תשתית רמזורים קיימת אינו תואם את המקרא. נדרש כללי8.71

להתאים
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021

בוצע.
לשיקולכם :צבע התשתית קיימת דומה מאוד/זהה לתשתית 

המתוכננת, מומלץ שיהיה הבדל גרפי ברור.

14/07/2021

נדרש לעדכן את המקרא ולהוסיף כיתוב באנגלית (חלק רק כללי8.72
בעברית).

08/07/2021בתוכניות אינפרא 1 לא נדרש מקרא באנגלית .28/06/2021

28/08/2021מקרא AS MADE יהיה באנגלית14/07/2021לפי ההנחיות שקיבלנו, כן נדרש.
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021נדרש להוסיף סימון לתשתית קיימת לביטולכללי8.73

14/07/2021בוצע
חסר בתכניות תשתית הרמזורים מיקום עמודי הרמזור כללי8.74

המתוכננים, נדרש להשלים
08/07/2021תוקן , תכניות אינפרה 2 במזוטים

14/07/2021בוצע (התייחסות לא ברורה)
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021נדרש לציין את עומק החציות המתוכננות.כללי8.75

14/07/2021טרם בוצע.
30-09-2021התווסף עומק חציות במקרא.
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נדרש לתקן מספר גרסה בשדה כותרת בתכניות ( לדוגצא שם כללי8.76
(B_02 אך בתכנית רשום E_05 הקובץ הוא

14/07/2021

30-09-2021בוצע
8.77 B T3000_DD_02.21F025203_SAP_DW_03080_A_01

 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M- 203 (B_SAP03080-1)

B_SAP03080-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

8.78 B T3000_DD_02.21F025205_SAP_DW_03077_A_01
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M - 205 (B_SAP03077-1)

B_SAP03077-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

8.79 B T3000_DD_02.21F025206_SAP_DW_03076_A_01
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M - 206 (B_SAP03076-1)

B_SAP03076-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

8.80 B T3000_DD_02.21F025201_SAP_DW_03083_A_01
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M - 201 (B_SAP03083-1)

B_SAP03083-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

8.81 B T3000_DD_02.21F025202_SAP_DW_03086_A_01
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M - 202 (B_SAP03086-1)

B_SAP03086-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

8.82 B T3000_DD_02.21F025204_SAP_DW_03089_A_01
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC
LIGHTS+BEZEQ+C.M - 204 (B_SAP03089-1)

B_SAP03089-1

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021ראה הערות כלליות

בין החתכים 0-860 ו-0+900 מתוכננת חציית בזק על חציה 8.83
קיימת, נדרש להציג חתך הכולל התייחסות שלביות ביצוע חציה 

זו.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021

8.84 B T3000_DD_02.21X000000_SAP_DW_03025_B_02
-SECTION 21- HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS
DETAILS (B_SAP03025-2)

B_SAP03025-2

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021נדרש להשלים כותרות לפרטים באנגלית.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים28/06/2021נדרש להשלים פרטים עבור תשתיות התקשורת.8.85
8.86 B T3000_DD_02.21F025201_SAP_DW_03014_E_05

 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 201
(B_SAP03014-5)

B_SAP03014-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75 - נדרש להשלים

8.87 B T3000_DD_02.21F025202_SAP_DW_03015_E_05
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 202
(B_SAP03015-5)

B_SAP03015-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75 - נדרש להשלים

8.88 B T3000_DD_02.21F025203_SAP_DW_03016_E_05
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 203
(B_SAP03016-5)

B_SAP03016-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75 - נדרש להשלים

8.89 B T3000_DD_02.21F025204_SAP_DW_03017_E_05
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 204
(B_SAP03017-5)

B_SAP03017-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75 - נדרש להשלים

לפי סעיף 8.83 - נדרש להשלים 
באחריות התכנן לוודא שניתן לבצע את החציה המתוכננת על 

הקו הקיים.

30-09-2021

8.90 B T3000_DD_02.21F025205_SAP_DW_03018_E_05
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 205
(B_SAP03018-5)

B_SAP03018-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75+8.67 - נדרש להשלים

8.91 B T3000_DD_02.21F025206_SAP_DW_03019_E_05
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS - 206
(B_SAP03019-5)

B_SAP03019-5

תוקן - קיים בתוכניות25/01/2021ראה הערות כלליות

01/07/2021נמצא מעודכן ב-25/03/2021MEZZOTEAMנדרש להעביר תכניות
08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021לפי סעיף 8.75 - נדרש להשלים

אלקטרוניקה של רמזורים
מהתכניות ניתן להיבן שכל עמודי הרמזורים מבוצעים בשלב כללי8.92

אינפרא 1 כולל עמודי הרכבת.
נדרש לאשר זאת.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021

14/07/2021התייחסות לא ברורה
נדרש לבדוק ולתקן את תכנון הכבלים (מס' הגדים) הסכמות כללי8.93

החד קויות.
ראה לדוגמא מעגל 2, ביציאה מעמוד מס' 5/2 לא מספיק כבל 

על 8 גידים.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021

14/07/2021טרם בוצע
8.94 B T3000_DD_02.21F025206_SAP_DW_03039_B_02

 -SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS -ELEC
(B_SAP03039-2) 206 

B_SAP03039-2

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021ראה הערות כלליות

8.95 B T3000_DD_02.21F025205_SAP_DW_03040_B_02
 -SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS -ELEC
(B_SAP03040-2) 205 

B_SAP03040-2

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021ראה הערות כלליות

8.96 B T3000_DD_02.21F025203_SAP_DW_03041_B_02
 SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS -ELEC
(B_SAP03041-2) 203 -

B_SAP03041-2

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021ראה הערות כלליות

8.97 B T3000_DD_02.21F025204_SAP_DW_03042_B_02
 - SECTION 21 HEBRON ROAD - TRAFFIC LIGHTS
ELEC- 204 (B_SAP03042-2)

B_SAP03042-2

בסכמה החד קוית עבור HE-3, עמוד מס' 7/2, חסר סימון 
הפנסים המחוברים אליו.

08/07/2021תוקן , תכניות מעודכנות במזוטים05/07/2021
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14/07/2021עודכן
14/07/2021ראה הערות כלליות8.98

הוט,  סלקום ופרטנר
כללי

05/05/2021נדרש להציג אישור חברת סלקום לתכנוןכללי8.99
ניתן לראות בתיק תיאום (805544.003) שסלקום הסירה 

התנגדות.
05/05/2021נדרש להציג אישור חברת פרטנר לתכנוןכללי8.1

התקבל אישור פרטנר (מייל מפבל קליימן)
05/05/2021נדרש להציג אישור חברת הוט לתכנוןכללי8.101

ניתן לראות בתיק תיאום (805544.003) שהוט הסירה התנגדות.

התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא רלוונטי כללי8.102
לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.

בתוכניות מוצגים רק הפרטים הנחוצים להבנת התכנון ולביצוע 05/05/2021
מוצלח:

- מדידה של מצב קיים – בכדי להציג את המקום.
- תוכנית פיתוח ונוף – בכדי להציג את המקום אליו מעתיקים 

ומדוע.
- רק"ל מתוכנן – בכדי להציג את החציות והסיבה לעומקן.

- תכנון תוואי תקשורת – זאת הסיבה לתכנון.

25/07/2021

מומלץ למחוק/לכבות כל מה שלא רלוונטי לתכנון כגון, כיתובים 
של מולטיטבולר, תשתית ניקוז,בזק (תשתית בזק מופיעה 

מתחת לרקעים).
בנוסף, לא ברור מה ההבדל בין הקוים הירוקים לורודים בתכנון 

הגאומטריה (ראה תכנית מס' 03045)
נדרש לסדר צבעים ולהוסיף מקרא במידת הצורך

04/08/2021

8.103 B
 T2400_DD_02.21F025201_MRS_DW_03043_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03043-4)

B_MRS03043-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

8.104 B
 T2400_DD_02.21F025202_MRS_DW_03044_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03044-4)

B_MRS03044-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

 B
 T2400_DD_02.21F025202_MRS_DW_03044_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03044-4)

B_MRS03044-4

לפי התכנית, קיימת התנגשות בין קו פרטנר מתוכנן לקו בזק 
מתוכנן בין החתכים 2-470 עד 2-670. 

לבדיקתכם.

04/08/2021

8.105 B
 T2400_DD_02.21F025203_MRS_DW_03045_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03045-4)

B_MRS03045-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

 B
 T2400_DD_02.21F025203_MRS_DW_03045_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03045-4)

B_MRS03045-4

לפי התכנית, קיימת התנגשות בין קו פרטנר מתוכנן לקו בזק 
מתוכנן בין החתכים 2-470 עד 2-670. 

לבדיקתכם.

04/08/2021

8.106 B
 T2400_DD_02.21F025204_MRS_DW_03046_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03046-4)

B_MRS03046-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

8.107 B
 T2400_DD_02.21F025205_MRS_DW_03047_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03047-4)

B_MRS03047-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

8.108 B
 T2400_DD_02.21F025206_MRS_DW_03048_D_04
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03048-4)

B_MRS03048-4

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

8.109 B T2400_DD_02.21S211000_MRS_DW_03062_C_03
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03062-3)

B_MRS03062-3

ראה הערות כלליות
(התכניות עמוסות מדי, נדרש למחוק/לכבות כל מה שלא 

רלוונטי לתכנון ולהציג את הרקע בצבעים אחרים.)

25/07/2021ראה תשובה כללית05/05/2021

 B T2400_DD_02.21S211000_MRS_DW_03062_C_03
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03062-3)

B_MRS03062-3

04/08/2021לא ברור האזור לפי מפתח הגליונות (מסומן כגיליון 201).

 B T2400_DD_02.21S211000_MRS_DW_03062_C_03
PARTNER-HOT-CELLCOM DESIGN (B_MRS03062-3)

B_MRS03062-3

נדרש להוסיף חתך שמתאר אופן מעבר התשתית מעל 
הכלונסאות.

04/08/2021

 B T2400_DD_02.21F000000_MRS_DW_03093_A_01
 PARTNER-HOT-CELLCOM - LRT CROSSING PROFILE
(B_MRS03093-1)

B_MRS03093-1

מספור החתכים אינו תואם את התכניות.
אם חסר בתכניות ציר החתכים לפיו נעשה התכנון, נדרש 

להשלים.

04/08/2021

 B T2400_DD_02.21F000000_MRS_DW_03094_A_01
 PARTNER-HOT-CELLCOM - LRT CROSSING PROFILE
(B_MRS03094-1)

B_MRS03094-1

מספור החתכים אינו תואם את התכניות.
אם חסר בתכניות ציר החתכים לפיו נעשה התכנון, נדרש 

להשלים.

04/08/2021

RR20 חדר מיישרים
8.11 B T3530_DD_02.21X000000_IBL_DW_03015_B_02

 SEC_21 HEBRON - PULLING CHAMBERS TYPES
DETAILS BOOKLET - DD (B_IBL03015-2)

B_IBL03015-2

מקובל25/01/2021יש להציג את התכנון בצבע שונה מהרקע

8.111B
 T6110_DD_02.21R020000_IBL_DW_03111_C_03
 & INFRA 2# ELECTRICITY
 LIGHTING PLAN RR20 GROUND FLOOR SECTION
(B_IBL03111-3) 02.21

B_IBL03111-3

מקובל25/01/2021יש להציג את התכנון בצבע שונה מהרקע

חניון הר חומה
8.112B T2200_PD_02.25F000000_TZR_DW_03054_A_01

תכנית הארקה תקרה שלב א חניון הר חומה 
(B_TZR03054-1)

B_TZR03054-1

12/08/2021יעודכן11/08/2021נדרש להעלות תכנית למערכת המיזוטים עם הקידוד המתאים.

8.113B T2200_PD_02.25F000000_TZR_DW_03054_A_01
תכנית הארקה תקרה שלב א חניון הר חומה 
(B_TZR03054-1)

B_TZR03054-1

חסר סימון יציאות הארקה כולל קופסאות פטיש ופרט מתאים 
לצורת התקנה.

אין חובה בקופסאות "פטיש". יש בתוכנית פרט גימור מסודר 11/08/2021
וללא הקופסה המיותרת הזו.

12/08/2021
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8.114B T2200_PD_02.25F000000_TZR_DW_03054_A_01
תכנית הארקה תקרה שלב א חניון הר חומה 
(B_TZR03054-1)

B_TZR03054-1

נדרש לוודא עמידה בתקנות חוק החשמל (הארקות יסוד) פרק 
3, "יותקן גישור בין חלקי טבעת הגישור כך שכל נקודה במבנה 

לא תהיה מרוחקת יותר מ-10 מ' מהטבעת".

התוכנית עומדת בכל תקנה. יש בתוכנית פרט חיבורים בין 11/08/2021
תפרים שיהיו בהמשך וגם בשלב הבניה הזו.

12/08/2021

תיאום תשתיות
כללי

20/10/2021:כללי
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

אנו משלימים את האישורים החסרים בתיק. סטטוס ישלח לא התקבל סטטוס תיק תאום תשתיות. יש להשליםכללי9.1
בהגשה הקרובה

לא התקבל
חסר בהגשה הזו. נבקש לקבל בדחיפות

03/08/2021יש תיק תיאום תשתיות מאושר למעט מח' דרכים06/07/2021

12/09/2021מצורף העתק התיק
יש להציג סטטוס אישורי תכנון אצל חברות התשתית והחסמים כללי9.2

ההקיימים
חסר

לא התקבל
חסר בהגשה הזו. נבקש לקבל בדחיפות

03/08/2021הבקר מבקש תכניות תכניות06/07/2021

24/08/2021
12/09/2021:20/10/2021מצורפת טבלת אקסל

על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

ואת קבלת אישורי 
חברות התשתית 
בהתאם לסיכום 

שהוצג לבקר ואושר על 
ידו בתיאום עם המזמין.

יש להוסיף את שלבי הביצוע/הסדרי תנועה זמניים על כמה כללי9.3
חתכים טיפוסיים לתשתיות כדי לוודא שניתן לבצע את כל 

התשתיות כפי שתוכננו מבלי לפתח תלות מיותרת או במתנה 
בין שלב לשלב

כשיופקו השלבים והחתכים המתאימים נלביש תשתיות ונצרף 
גיליון חתכים מתאים.

לאחר בחינת החתכים והתנוחות ניכר כי חסרות התחברויות 
זמניות בביוב ובמים. לפי התכנון לא ניתן יהיה לבטל תשתיות 

אלו עד סוף שלב 2, משמעות הינה שהתשתיות הקיימות יישארו 
בו בזמן שהקבלן עובד מסביבן ועליהם.

לא התקבל
חסר בהגשה הזו. נבקש לקבל בדחיפות

03/08/2021עדיין בעבודה אצל מנה"פ עד 06/07/202110-08-2021

24/08/2021
12/09/2021:20/10/2021מצורפים חתכי השלביות העדכניים.

על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

נושא קידוחי חח"י מול תחמ"ש ניידת רמת רחל לא מתואם כללי9.4
ובעיקר לא ישים. יש להציג פתרון שעובד. הנ"ל משפיע על כל 
התשתיות בחציה של המ"ע. האם בכלל התקבל אישור חח"י ?

מבדיקה ראשונה נראה שניתן לבצע את הקידוחים. אנו מקדמים 06/07/2021הנושא בטיפול - ידוע לנו
מטלה לצורך תכנון הקידוחים.

03/08/2021

יש להציג תכנון ישים ושילובו עם תאום התשתיות

24/08/2021:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

יש להציג הן בתנוחה והן בחתכים את האזורים הבעייתים רשות כללי9.5
העתיקות. יש באופן מלא את השפעת אי שחרור אזורים אלו על 

תאום התשתיות והפרויקט. יש להציג חלופת מגירה

אזור רשות העתיקות סומן בתנוחה ובחתכים. חלופות תכנון 
נוספות יוצגו ע"ג חתכי הרוחב במידת הצורך.

24/08/2021נאמר ע"י מנה"פ שרשות העתקיות אישרו את הפרויקט
יש להציג בתנוחה את כל האלמנטים התת קרקעים, כולל כללי9.6

יסודות קירות ושיפועי חפירה,רקטיפייר עם דיפון, כלונסאות, 
ברגים ועוגנים ולהציג תאום אל מול תשתיות קיימות ומתוכננות

לדותן יש את כל החומרים
יושלם

03/08/2021
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עדיין חסר בחתכים.

24/08/2021:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

יש להציג את התשתיות המתוכננות על גבי האזורים שרשות כללי9.7
העתיקות הגדירו כבעלי פוטנציאל גדול המצאות עתיקות רב 

ערך ולהציג משמעויות, מה יכול להיות בספק בביצוע

כל התשתיות מועתקות לצד המערבי, שם בוצעו חתכי בדיקה 
ע"י רשות עתיקות ולא נמצאו עתיקות.

בצד המזרחי נשאר תשתיות תאורה, בור קידוח לגז, חצייה של 
תשתית מים.

1. תאורה - מתוכנן באדנית מעל הקרקע, בין אדנית לאדנית 
קיים פרט להנחת תשתית רדודה (פחות מ-60 ס"מ) (ראה 

תכניות תאורה).
2. גז - במקרא וימצאו עתיקות במיקום הבור יש חלופה לדלג על 

הבור בעזרת ריתוכים. (מתואם עם המתוכנן).
3. מים - בודקים חלופה נוספת למקרה וימצאו שם עתיקות, 

נציין שהחצייה נמצאת בגסול הצפוני של הקתיסמה ולכן הסיכוי 
נמוך יותר וגם שהחצייה נמצאת על תשתיות ניקוז קיים (לביטול) 

בעומק של 2 מטר.

03/08/2021

הגז ,התאורה, רמזורים ושאר תשתיות קלות הן לא הבעיה. 
תשתיות המים, ביוב וניקוז מצריכות חשיבה מחודשת במקרה 

ויימצאו עתיקות, כולל הרחבת דרך באזורים שלא נלקחו בחשבון 
היום. עדיף עכשיו לבחון את האפשרות הזאת וגם לכמת אותה. 

בביצוע יהיה קשה יותר להשיג אישורים ותקציב.

24/08/2021

בדומה לסעיף 9.5 כמו כן אנחנו מסתמכים על העובדה 
שבמקום קיימות תשתיות.

12/09/2021:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

שלביות ביצוע של התשתיות בעייתית מאוד, כדי לפנות את בזק כללי9.8
יש צורך בהרחבת הדרך וביצוע קירות שחלק יושב על תשתית 

בזק קיימת. רק כשבזק יועתק (כולל כבילה) ניתן יהיה להעתיק 
את חח"י שהתוואי המתוכנן בחלקו יושב על תשתית בזק 

קיימת. זאת עבודה בטור שמצריכה לסיים העתקת תשתית אחת 
ורק אז לטפל בתשתית שניה. האם נלקחו בחשבון העתקות 

זמניות ? כבילות זמניות ? לדעתנו ללא חשיבה על חלוקה לתתי 
מקטעים בהעתקת תשתיות הפרויקט צפוי להתארך ולהסתבך. 

נבקש להציג שלביות ביצוע של התשתיות בתוך ההסדרים 
הזמניים כולל חיבורים זמניים.

24/08/2021

החתכים שסופקו אינם משקפים את מורכבות הפרויקט. ראו 
הערה 9.8, התחברויות זמניות חסרות. כמו כן, איך מתכוונים 
לבצע עטיפות בטון על צינורות המים בחציות הרק"ל ? האם 

נלקחה בחשבון השלביות של העבודה ?

24/08/2021

צורפו חתכים עדכניים לשלביות כמו כן שלביות ביצוע חשמל, 
מים, בזק נלקחה בחשבון ועודכנו תוכניות בהתאם.

12/09/2021:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

הערות לתכניות
חתכים

נדרש להציג יסודות הקירות המתוכננים ושיפועי חפירה על רקע כלל החתכים9.9
חתכי תאום תשתיות כדי לוודא שלא תהיה פגיעה בתשתיות 

קיימות בעת ביצוע הקירות

בהגשה מופיעים הקירות המתוכננים. בהגשה הבאה ניתן יהיה 
לראות כבר את הביסוסים המתאימים.

24/08/2021חסר
לא התקבל

חסר בהגשה הזאת. לא ניתן להתקדם בבקרה
06/07/2021

24/08/2021חסר
12/09/2021:20/10/2021ממתינים לקבלת קבצים ממתכנן ראשי.

על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

אנחנו ממתינים לכלל חתכי הרוחב המעודכנם, כולל ביסוס כלל החתכים9.10
אלמטים תת-קרקעים, מסמרי קרקע של חניון הר חומה

06/07/2021
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24/08/2021חסר
לא התקבל

חסר בהגשה הזאת. לא ניתן להתקדם בבקרה
06/07/2021

24/08/2021חסר
הוגש בסבב האחרון. ניתן לראות גם את חתכי החניון.

12/09/2021

:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

המסמך על שלביות ביצוע הוא מסמך כללי על תכולת ביצוע ולא מסמך שלביות ביצוע9.11
שלביות לכן אינו רלוונטי למה שביקשנו

24/08/2021

12/09/2021לא רלוונטי. עודכנו החתכים.

:20/10/2021
על מתאם התשתיות 
להשלים את התיאום 

בהתאם לסיכום 
שהוצג לבקר ואושר על 

ידו בתיאום עם 
המזמין. 

באחריות מנה"פ לוודא 
הטמעת השינויים 

בתכניות תיאום 
התשתיות ועדכון 

המפרט וכתב הכמויות 
בהתאם.

זרמים תועים
כללי
10.1 B T2700_DD_02.21F025201_CRS_DW_03004_B_02

 SECTION 21 - HEBRON - STRAY CURRENTS - INFRA 1
(B_CRS03004-2)

B_CRS03004-2

נא לסמן את כמות אלקטרודות הרפרנס באופן ברור. האם רק 2 
אלקטרודות או 3?

24/02/2021קיימים 2 תאי יחוס-כל חיבור לקו מים מגיע עם תא יחוס

סגור/ מוסכם. לסמן באופן ברור
10.2 B T2700_DD_02.21F025201_CRS_DW_03004_B_02

 SECTION 21 - HEBRON - STRAY CURRENTS - INFRA 1
(B_CRS03004-2)

B_CRS03004-2

24/02/2021יסומנו באופן ברור בעדכון הבאנא לסמן את כמות אלקטרודות הרפרנס באופן ברור.

סגור/ מוסכם
10.3 B T2700_DD_02.21F025204_CRS_DW_03007_A_01

 SECTION 21 - HEBRON - STRAY CURRENTS - INFRA 1
(B_CRS03007-1)

B_CRS03007-1

לאחר פגישה שנערך עם תכנית אב ב- 04-07-2021, הוחלט 
ע"י המזמין להישאר בתכנון הקיים משיקולים מקצועיים ולחץ 

זמן. בשל כך כל הערות הבקרה הועברו לסטטוס סגור.

24/02/2021יסומנו באופן ברור בעדכון הבא

סגור/ מוסכם
הערות לתכניות

10.4 B T2700_DD_02.21F025205_CRS_DW_03008_B_02
 SECTION 21 - HEBRON - STRAY CURRENTS - INFRA 1
(B_CRS03008-2)

B_CRS03008-2

24/02/2021יסומנו באופן ברור בעדכון הבאנא לסמן את כמות אלקטרודות הרפרנס באופן ברור.

סגור/ מוסכם

תכן מבנה
כללי

לאחר פגישה שנעכה עם נציגי תכנית אב ב- 04-07-2021, 11.1
הוחלט ע"י המזמין להישאר בתכנון הקיים משיקולים מקצועיים 

ולוחות זמנים.

05/07/2021

הערות לדוח 
יש להוסיף את מאפיין ההגשה:דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.22

תכנון ראשוני
תכנון מוקדם
תכנון מפורט

07/06/2021שלב התכנון הינו שלב תכנון מפורט לכל אורך הקו הכחול30/05/2021

בתיאור הכללי מפורטים חלק מסוגי הקרקעות ובסעיף הנוכחי דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.32
יש תוספת להלן סוגי השתיות הצפויות בפרויקט להערכת היועץ:

סלע קרטוני חוזק בינוני
סלע קרטוני חוזק נמוך

שכבות חוואר
מילוי מתערובת לא אחידה של סלע וחרסית

חללים קרסטיים (מה המשמעות?)
צרורות

חול
חומר חרסיתי

לאורך 1.8 ק"מ של פרויקט איפה צפויים למצוא כל אחת 
מהקרקעות המצוינות בתסקיר? האם דין חרסית או חול כדין 

סלע קרטוני חוזק בינוני?

תיאור הסלעים אינו רלוונטי לתכן מבנה. הכביש מתוכנן להיות 30/05/2021
סלול על מילוי ישן בתחום הכביש הקיים

לדברי המתכנן, 07/06/2021
בפגישה שנערכה עם 

המזמין והבקר, יתכן 
ותדרש החלפת קרקע 
מעבר למתוכנן. בכתב 
הכמויות יופיעו כמויות 

לחומרי מילוי אשר 
ייתכן ויהיה צורך 

לעשות בהם שימוש 
כתוצאה משינויי שדה 

בתכן המבנה.

יש לבדוק שיטות ניתוח נוספות של FWD, כמו MODULUS של דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.42
פרופ' יעקב אוזן, שיטת YONAPAVE של דר' מריו הופמן או 

שיטת הניתוח של דר' אריה סידס.

ערכי CBR נקבעו על בסיס בדיקות FWD כמו לכל אורך הפרויקט 30/05/2021
קו כחול ירושלים. ראה הסבר בדו"ח המעודכן

אין הסכמה07/06/2021

ההערה לא מיועדת לנושא ההנחייה להסתמך על בדיקות 
FWD, אלא על העבודה שהניתוח מתבסס על שיטה בודדת!, 

חבל שהמתכנן לא מפנים את ההערה.

בהתאם להחלטת 
המזמין נשארים עם 

שיטת הניתוח הקיימת 
.FWD-של בדיקות ה

בהינתן כל שיטות הניתוח יש לחלק לקטעים הומוגניים ולתכנן 11.5
את המיסעה לכל אחד מהם.

שיטת הניתוח אושרה על ידי המזמין לכל אורך הפרויקט- 13 30/05/2021
ק"מ. אין צורך בשיטות נוספות

בהתאם להחלטת 07/06/2021
המזמין נשארים עם 

שיטת הניתוח הקיימת 
 FWD-של בדיקות ה

לאורך כל המקטע.
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אין כותרות לצירים, ועל כן לא ברור מה מיוצג בגרף.דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.62
לא ברור מהו המונח "חציון של 15%" ?

רק לאחר החלוקה לקטעי תכנון כמתואר בסעיף הקודם, ניתן 
לבצע הערכה של מת"ק השתית.

לא סביר ששתית חרסיתית תהיה בעלת מת"ק של 8%

המונח חציון 15% הינו מונח בסיסי.30/05/2021
אין צורך במתן הסברים נוספים

07/06/2021

גם אם המתכנן עונה בצורה שהוא עונה, הדבר אינו מסביר האם 
הוא התכוון לחציון או לאחוזון או לדבר אחר. 

מתפקידו להפנים ולתת הסבר

נדרש לתת הסבר

מה הכוונה ב"שתית יציבה ומהודקת"? נדרשות הנחיות דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.72
מדויקות לעיבוד השתית.

בהקשר זה ראה הערה לסעיף 5.2

אכן זו ההגדרה. מכיוון שהשתית הקיימת הינה אדמת מילוי ואין 30/05/2021
קידוחי נסיון בתחום הכביש (בהתאם להנחיית המזמין) לא ניתן 

לקבוע ביטוי כמותי (אחוז הידוק). 
באופן פרקטי, הידוק השתית תעשה ע"י מעברי מכבש. סוג כלי 

ההידוק וכמות המעברים יקבעו בשטח בתחילת העבודה 
בשיתוף בקרת האיכות ויעץ הקרקע.

07/06/2021

לצערי, גם פה התשובה מתחמקת, אם כוונת המתכנן להידוק 
לא מבוקר, אזי לא צריכה להופיעה דרישה לרמת ההידוק, אלא 

למספר מעברים ואופן קביעת תכולת רטיבות לעיבוד. 
אם לאחר ביצוע חישוף ניתן לאפיין את המילוי הקיים יש לתת 

הנחייה בהתאם.

05/07/2021נדרש להשלים או לתת הסבר המניח את הדעת
האם השיפוע המצוין 1:2.5 אינו תלוי בסוג החומר כולל ערכי ה- דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.82

? F -ו C
07/06/2021השיפוע מתאים לחומרים המאושרים בפרויקט30/05/2021

1. האם ישנן רק חציבות או גם חפירות?דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.92
2. מניח שההכתוב "כל 6-7 מ'" הכוונה למפלסים, יש לציין זאת.

צריך לקבוע בשלב זה ע"י גיאולוג, האם יידרשו ברגים או לא! 
תוספת ברגים לאחר המכרז עלולה לגרור חריגה מהתקציב.

יש משמעות לסוג הברגים אורכם ואופן התקנתם.

יש גם חציבות בסלע.30/05/2021
במסגרת התכנון תוכננו ברגים היכן שנדרש. נלקח גם בכמויות 

ע"י הקונטרוקטור.

07/06/2021

יש להפריד את רמת ההידוק בשתית לפי סוג החומר שמאפיין דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.12
אותה.

ההגדרה להידוק 96% אינה טובה כלל לחרסית וכיסי החוואר 
שצוינו בסעיף כללי בתחילת הדו"ח

על אף החלטת 07/06/2021ראה התייחסות להערה מספר 30/05/202111.5
המזמין לאשר את 

שיטת הניתוח 
המוצעת לכל המקטע, 

יש לקבוע שרמת 
ההידוק תקבע במהלך 

העבודות על ידי יועץ 
הקרקע בהתאם 
למאפייני השתית

מדוע לבצע ריסוס יסוד על השתית? לאיטום?דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.112
האם הכוונה בטעות לתשתית (אגו"מ)?

אין אגו"מ בפרויקט.30/05/2021
לא נדרש ריסוס מעל השתית.

07/06/2021

יש לתקן את סעיף 5.2 בהתאם.
בהינתן כל ההערות הנ"ל, לא אתייחס למבנה המומלץ, היועץ דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.122

לקח את התנועה המוגדרת כ "כבדה מאד" על גבי שתית שיוחס 
לה מת"ק 8% לכל אורך הפרויקט.

ללא מתן מענה לסעיפים הנ"ל, התכנון לוקה בחסר מבחינת 
בסיס הנתונים עליו הוא נסמך.

יש להתייחס לאמור בסעיף ההערות באשר לנושא ביצוע בדיקות 
קרקע בתוואי המתוכנן.

בראש ובראשונה, יש לציין שאכן המידע הקיים אינו מלא. זאת 30/05/2021
בהתאם להנחיית המזמין (צוות אב) כי לא יבוצעו קידוחי נסיון 

בתחום הכביש אלא בדיקות FWD בלבד.
על בסיס בדיקות אלו, נקבע מת"ק של 8%.

07/06/2021

1. מה עובי האבן המשתלבת ?דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.132
יש לשים לב כי בשיפועים גבוהים לאורך יש להשתמש 

ב"שומשום" במקום בחול למניעת התחתרות.

הערה לא ברורה. מה זה שיפוע גבוה?30/05/2021
בכל מקרה, השיפוע המתוכנן במקטע אינו עולה על 4.4% ולכן 

אנו לא רואים צורך בהחלפת החול בחומר אחר. 
עובי האבן המשתלבת הינו 6 ס"מ.

07/06/2021

מומלץ לבצע שכבה עליונה לשבילי אופניים מתערובת 12.5 דו"ח תכן מבנה מסי 5009-13/ חברון, מהדורה:11.142
מ"מ ("1/2)

לא חובה. הפרויקט מתוכנן לכל אורכו באופן אחיד ע"י אספלט 30/05/2021
עובי 5 אגרגט 19 מ"מ

07/06/2021

07/06/2021יש לעיין בגליון פרטי מבנהלא ברורה ההנחיה. מומלץ לצרף פרט סכימטי. -יש להציג

אדריכלות מבנים

התוכניות מאושרות12.1

איטום
כללי
אין תוכניות מפתח עם סימון מיקום הפרטים, לכן הבקרה עם 13.1

עקרונית לפרטים ולא לתכנון האיטום של המבנה
כל הפרטים הינם טיפוסיים ומתאימים לתכנון המבנה עם תיאור 

הפרט בצורה מדוייקת ככל הניתן.

אין אפשרות לעשות בקרה רצינית בלי להבין איפה נמצא כל 
פרט. יש להכין תוכניות מפתח, זאת בקשה בסיסית ביותר. זה 

לא תכנון עקרוני.

08/06/2021

אין צורך בתכנית סימון, לכל פרט יש תיאור. על פי תיאור הפרט 14/07/2021עדיין אין תוכנית סימון
ניתן לדעת איפה ליישם.

20/07/2021

אין פרוגרמה הקובעת מה רמת האיטום הנדרש שהיועץ 13.2
התבקש לתכנון.

התכנון הינו עפ"י תקנים כדוגמת ת"י 1430, ת"י 1752, ת"י 
2752

מה הדרישה על פי תוכנן הפרויקט, לדוגמה כמות היריעות, עובי 
שכבות וכו'.

08/06/2021

14/07/2021מאושר
יועבר מפרט.בכל הפרטים יש הפניה לסעיפי מפרט, אבל אין מפרט לבדיקה.13.3

08/06/2021טרם בוצע
לא קבלנו מפרט אבל יש פירוט טוב יותר של מערכות האיטום 

מאושר
14/07/2021

הערות  
התכנון לא נותן מענה לנושא מיגון כנגד גז ראדון בהתאם 13.4

לדרישות המחלקה לאיכות הסביבה. יש להציג תכנון מלא או 
פטור מעירית ירושלים.

ככל שאנו יודעים, מבנה מיישרים לא נדרש בתכנון מערכת 
איטום נגד גז ראדון, עקב אי שהייה של אנשים לאורך זמן. לאור 

הערה קודמת של הבקרה, הנושא עלה על ידינו והועבר לגורמים 
הרלוונטיים

לא ניתן לקבל פטור על משהו שהוא לא נחוץ. קבלנו את אישור 08/06/2021יש לקבל פטור מהמהחלקה לאיכות הסביבה או להציג תכנון
המחלקה לאיכות הסביבה לתכנון (ראו תיק תיאום מס' 

805544.003). בנוסף יועץ סביבה של הפרויקט התייחס 
להערה בזמנו. ונוסיף שגם במקטעים קודמים שאושרו לא היה 

צריך איטום לגז ראדון.

20/07/2021

13.5B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרטים 1.7A, 1.7B ,1.6. על פניו נראה כפתרונות שונים לאותו 
פרט, ללא תוכנית סימון לא ברור למה יש שתי שיטות איטום 

לאותו פרט

שיטת האיטום היא המצויינת בפרט 1.6. לא פעם נדרש/מוחלט 
במהלך הביצוע לבצע איטום אנכי ביריעות נדבקות לבטון 

מותקנות בטפנות הקירות- על כן, קיימים הפרטים כחלופה 
(סומן גם במסגרת עם כותרת ברורה שמדובר בחלופה לאיטום 

ביריעות נדבקות לבטון)
אין צורך בתכנית סימון, לכל פרט יש תיאור. על פי תיאור הפרט 08/06/2021יש לסמן את הפרטים בכל מיקרה על גבי תוכנית סימון

ניתן לדעת איפה ליישם.
20/07/2021
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13.6B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרט 1.9 יש לסמן את איטום קיר החזית. כל נושא סיום האיטום 
של קיר התת קרקעי לקראת קיר החזית לא ברור. אין פרוט מה 

השכבות. לא ברור על מה מחוברת השכבה המקשרת.

יעודכן

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.7B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרט 1.10 יריעת האיטום העליונה צמודה לשרוול הנאופרן, בזמן 
ההלחמה עם אש גלויה השרוול יפגע.

מדובר באבזר חרושתי המיועד בבסיסו להתחברות לאיטום 
ביריעות ביטומניות. לאבזר שרוול מנאופרן המתהדק על הצינור 

ולכן לא צפויה בעיה.

08/06/2021מקובל
13.8B

 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

הפרט הוא סכמתי. היריעה מודבקת בכל שטחה במשחה עבה פרט 1.12 יריעת ה EPDM תיפגע בזמן קיבוע זוויתן
ולכן הפגיעה לא משמעותית. בכל מקרה, הפרט יעודכן שהעיגון 

יבוצע מעבר לרוחב ההתחברות המינימלי בין היריעה לקיר

08/06/2021גם פרט סכמתי צריך להיות נכון ותקין
14/07/2021מאושר

13.9B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרט 1.13 אין חגורת בטון מתחת לסף הדלת. לא מופיע הגנה 
על האיטום התת קרקעי. אין גמר ברצפת פנים. יש לתכנן 

רולקה בקפיצה בין מפלסים. יש לסמן כיוון השיפוע כלפי חוץ

כי אין מקום לחגורת בטון בסף הדלת עקב הפרש מפלסים 
מינימלי. הגנה תסומן. נוסיף דגש לגבי רצפת פנים לפי אדר'. אין 

מקום לרולקה ולכן יש יריעת לבד גמיש לחיזוק. כיוון השיפוע 
יסומן.

אם אין מקום לחגורת בטון יש לתכנן סף אחר/זוויתן שישמש 
כסף דלת. אם לא, יש לשנות את התכנון כך שכן ניתן יהיה 

לבצע הפרדה ברורה ופיזית בסף הדלת

08/06/2021

14/07/2021מאושר
13.90B

 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרט 1.14 אין חגורת בטון מתחת לסף הדלת. אין גמר ברצפת 
פנים. יש לתכנן רולקה בקפיצה בין מפלסים. יש לסמן כיוון 

השיפוע כלפי חוץ

ראה תשובה קודמת.

אם אין מקום לחגורת בטון יש לתכנן סף אחר/זוויתן שישמש 
כסף דלת. אם לא, יש לשנות את התכנון כך שכן ניתן יהיה 

לבצע הפרדה ברורה ופיזית בסף הדלת

08/06/2021

14/07/2021מאושר
13.11B

 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03004_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAILS FOR FLOOR
AND WALLS / INFRA_1 (B_HBR03004-2)

B_HBR03004-2

פרט 1.15 יש לסמן את איטום קיר החזית. יש לסמן כיוון 
השיפוע כלפי חוץ

האמור יסומן.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.12B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03006_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR
 UNDERGROUND CEILING-INFRA 1
(B_HBR03006-2)

B_HBR03006-2

יריעת ניקוז איננה חלק מתכנון האיטום, מבוצעת מעל לבטון פרט 2.1 יש לוודא שמתכננים יריעת ניקוז.
ההגנה, ולכן פחות רלוונטית מבחינת האיטום. למרות זאת, 

נעלה את השאלה מול האדריכל

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.13B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03006_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR
 UNDERGROUND CEILING-INFRA 1
(B_HBR03006-2)

B_HBR03006-2

פרט 2.2 יש לרשום בנוסף ל "שכבוץ איטום" גם "שכבות הגנה 
לפי פרט טיפוי.... לא ברור מה מערכת הגנה על האיטום בקיר. 

עם זה בתוך הקרקע למה רק לבד.

הכל מופיע בפרט. לא ברורה ההערה.

08/06/2021אין פרוט מה כולל שכבות ההגנה
14/07/2021מאושר

13.14B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03006_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR
 UNDERGROUND CEILING-INFRA 1
(B_HBR03006-2)

B_HBR03006-2

פרט 2.3 יש לסמן איטום בכל שטח הקיר והמעקה. יש לפרט 
מערכת ההגנה על גבי האיטום. לא ברור איך מבצעים הדבקת 

חיפוי אבל על גבי איטום ביטומני.

הכל מופיע בפרט. לא ברורה ההערה. סימון איטום בקיר החוץ 
(צד חיצוני) יתווסף.

08/06/2021יש לסמן את האיטום גם בצד הפנימי של המעקה
14/07/2021מאושר

13.15B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03006_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR
 UNDERGROUND CEILING-INFRA 1
(B_HBR03006-2)

B_HBR03006-2

פרט 2.4 יש לסמן איטום לקיר חזית. יש לסמן שיפוע כלפי חוץ 
בבליטה. לא ברור איך מדביקים אבן לאיטום ביטומני.

איטום קיר חזית יסומן. שיפוע יסומן. ההדבקה היא מקומית 
ברצועה תחתונה ולא בכל שטח האבן. בנוסף, מצויין כי יש לפזר 

חול יבש (קוורץ) על גבי השכבה העליונה של האיטום בעודה 
טרייה- הדבר משפר את ההידבקות.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.16B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03006_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR
 UNDERGROUND CEILING-INFRA 1
(B_HBR03006-2)

B_HBR03006-2

פרט 2.5 הפרט לא ברור. איפה מפלסי הקרע. יש לסמן איטום 
בקיר הנישה. יש לסמן איטום בקיר החזית

הפרט יעודכן.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.17B
 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03008_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR PIPES
PENETRATION-INFRA 1 (B_HBR03008-2)

B_HBR03008-2

פרט 3.1B יש לסמן מרווח המינימלי בין הכבלים/צינורות כך 
שניתן יהיה לבצע איטום סביבם.

יש לשים לב להפנייה לפרטים הסכמתיים 3.2 ו 3.3 שם 
מצויינים המרווחים הנדרשים.

08/06/2021מקובל
פרט 3.4 אם הצינור עשוי HDPE האם המריחות הקרות נדבקות 13.18

לדופן הצינור?
נעדכן לחומר אחר שיודע להידבק לכל החומרים מהם עשויים 

רוב הצינורות
08/06/2021טרם בוצע

14/07/2021מאושר
13.19B

 T4510_DD_02.21X000000_HBR_DW_03008_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING DETAIL FOR PIPES
PENETRATION-INFRA 1 (B_HBR03008-2)

B_HBR03008-2

פרט 3.7 יש לתכנן איטום סביב הצינורות החודרים את קיר 
המבנה.

אין צורך ולא ניתן בפועל. הרעיון בפרט הוא לעטוף את החיבור 
בין השוחה הצמודה לבין המבנה בכל היקפה (ראו סימון בפרט) 

ולהתקין את הצנרת בשיפוע החוצה.
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סיכוםתאריך התייחסות מתכנןהתייחסות מתכנןתאריך בדיקת הבודקהערה בודקIDמס' תכנית/ דוחסעיף מס'

סגור/ מוסכם
לטיפול לשלב הביצוע

לטיפול בשלב זה

Section 02.21 INFRA 01 Civil Audit Table of Comments Revised

אם ככה יש לתכנן את כל השוחה כאטומה לגמרי, כולל פתח 
הכניסה. יתכן שצריך אף להתקין משאבה. יש לוודא שהתפר בין 

הקיר לבין השוחה אטום לגמרי

08/06/2021

14/07/2021מאושר
13.20B

 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

פרט 4.1 מופיע בטון רזה מתחת לאבן הקופינג, לא ברור מה זה. 
האם לא נדרש נקז נוסף בקיר, במפלס גבוה יותר (על פני 

הרצוף/אספלט)

ייתכן והוכנס בטעות או כך נרשם במקור בפרט הקונס'- נבדוק. 
איננו מתכננים את הנקזים בקיר, זה פרט שלקחנו כפי שהוא 

מתוכנן מהקונס' ולכן השאלה היא לא אלינו.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.21B
 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

פרט 4.3 לא ברור איך מדביקים חיפוי בצידי האדנית על גבי 
איטום ביטומני. אם זאת האדנית כפי שמופיע בכותרת יש 

להוסיף איטום פנימי, פרט חדירת צנרת השקעי ופרט ניקוז.

מדובר בפרט עבור הגנה על בטונים בקרקע. הפרט יעבור עדכון 
בכל מקרה.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.22B
 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

הפרט יעבור עריכה.פרט 4.4 אין פרוט מערכות איטום

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.23B
 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

פרט 4.5 יש לסמן שפני הבסיסים, קיר תמך וכו בשיפוע כלפי 
האדמה.

איננו מסמנים שיפועים באלמנטי קרקע. פרטים אלו נלקחו 
מהתכנון הקונס' כפי שהם. ההערה לא אלינו.

יש לסמן בפרט האיטום מה כיוון השיפוע הרצוי כדי להרחיק את 
המים. סימון זה אינו "פוגע" בתכנון הקונסטרוקטיבי

08/06/2021

14/07/2021מאושר
13.24B

 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

פרט 4.6 בתפר צריכה להיות יריעה ביטומנית ללא זיון ולא יריעה 
ביטומנית רגילה.

מדובר בפרט טיפוסי לאיטום תפר בקירות תמך בקרקע בכלל 
המקטע. בכל מקרה, הנושא ייבדק בשנית.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

13.25B
 T4500_DD_02.21X000000_HBR_DW_03026_B_02
 SECTION 21-CHEVRON
 DAROM-WATERPROOFING AND PROTECTION
 DETAIL FOR SUPPORT WALLS AND
CONSTRUCTION ELEMENTS (B_HBR03026-2)

B_HBR03026-2

הפרט יוסר/יעודכן.פרט 4.8 אין פרוט מערכות האיטום.

08/06/2021טרם בוצע
14/07/2021מאושר

חניון הר חומה
13.26B

 T4620_PD_02.25F000000_BTL_DW_03014_B_02
PARKING HAR HOMA- WATERPROOFING
 DETAILS -PARKING CEILING & SHAFTS CEILING
(B_BTL03014-2)

B_BTL03014-2

חסר פרט לאיטום קצה תקרה עם איטום אנכי בהגבהות (חתך 
רוחב 1-1) ועם תפר (חתך רוחב 2-2)

נוסף פרט 1-02 לאיטום תקרה בחיבור לשטחים אנכיים. פרט 
תפר ראה 1-04

14/06/2021

פרט 1-02 אינו שלם - לא ברור מה קורה מעבר להגבהה 
האנכית, בצמוד לקיר הדיפון. יש להראות את קצה הדיפון ואת 

גמר האיטום בהתחשב בדיפון וקורת הראש (בהתאם לתכנון 
הקונס' של הנ"ל). בחתך רוחב 2-2 בגיליון מופיע תפר בקצה 

הרצפה- במידה ואיטום התפר האמור מבוצע עפ"י פרט 1-04, 
אז לכל הפחות יש לבצע הפנייה לפרט זה, לצורך הבהירות.

הערה זו אינה רלוונטית לשלב א' של החניון אלא לשלב ב'. לכן 17/06/2021
לא רלוונטי למכרז זה.

בנוסף טרם ניתן לתת לה תשובה מכוון ששלב ב' טרם תוכנן עד 
הסוף.

05/07/2021

13.27B
 T4620_PD_02.25F000000_BTL_DW_03014_B_02
PARKING HAR HOMA- WATERPROOFING
 DETAILS -PARKING CEILING & SHAFTS CEILING
(B_BTL03014-2)

B_BTL03014-2

פרט טיפוסי: יריעה עליונה בגמר אגרגט בשכבה העליונה 
מיותרת במערכת איטום לא חשופה.

14/06/2021עודכן

17/06/2021עודכן
13.28B

 T4620_PD_02.25F000000_BTL_DW_03014_B_02
PARKING HAR HOMA- WATERPROOFING
 DETAILS -PARKING CEILING & SHAFTS CEILING
(B_BTL03014-2)

B_BTL03014-2

פרט 1-03: רוחב תפר של 10 ס"מ לא ישאיר מרווח הלחמה 
תקין של יריעות איטום התפר (ת"י 1752). על כן, חשוב להגדיל 

את רוחב יריעות איטום התפר כך שתתאפשר הלחמה של 10 
ס"מ לפחות של שולי היריעות מכל צד, ע"ג התשתית/מעבר 

ליריעה שמתחת.

14/06/2021הפרט עודכן

17/06/2021עודכן

נגישות
כללי
בתחנות אוטובוס אין צורך בסימן מאתר, יש צורך ברחבת כללי14.1

הערכות
סימן המאתר בתחנות האוטובוס הינו בהתאם לדרישות ת"י 

1918
יעודכן בחבילהחסר חוברת פרטי פיתוחכללי14.2

חוברת הפרטים לכלל הפרויקט נבדקה ואושרה מהיבט 11/07/2021לא קיבלנו
הנגישות. מצ"ב האישור. חוברת פרטים נשלחה לאג'יס בתאריך 

.22/7/21

29/07/2021

אין חניות נכים לאורך הרחובהאם לאורך הרחוב ימוקמו חניות נכים? במידה וכן יש לסמנן14.3
ליד כל רכיב המצר את המדרכה כגון עץ או עמוד חשמל – חובה 14.4

להראות את הרוחב החופשי הנותר למעבר – חסרות מידות 
רבות בכל תכנית בכל מקום בו המדרכה מוצרת על ידי פילר 

עמוד ערוגה עץ וכל דבר המתוכנן על פני המדרכה.

יעודכן רק במקומות בהם הרכיב מצר את המדרכה ל 1.5 מ' 
ומטה.

29/07/2021מצ"ב אישור יועץ נגישות לתכנוןלא קיבלנו את חוות הדעת של יועץ הנגישות14.5
הערות לתכניות

14.7 B T5300_DD_02.21F025201_ARO_DW_03397_A_01
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03397-1)

B_ARO03397-1

עץ באדום לעקירההאם העצים בצבע אדום הם עצים לעקירה?

רוחב 1.8 מ'. עודכן קו מידה בתוכניתמה רוחב המדרכה בין הקיר המוצע לאזור הגינון?14.8
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14.9 B T5300_DD_02.21F025202_ARO_DW_03398_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03398-2)

B_ARO03398-2

מדרגות בהתאם לפרט D6 (בו מופיע פס אזהרה בקצה השלח)בכל המדרגות יש להוסיף פסי אזהרה בקצה השלח

הנחיה אינה ברורה. משטח זה בהתאם לסעיף 2.3.7 בתקן , אין צורך במשטח אזהרה בראש הדרך המשופעת לאנדרטה14.10
משטח אזהרה בכבש

ב-2012 יצאה גירסה מעודכנת לת"י 1918 חלק 2. בתקן החדש 
אין צורך במשטחי אזהרה בכבש רק בראש גרם המדרגות.

29/07/2021הערה התקבלה. הושם בתכניות המאושרות.11/07/2021

14.11 B T5300_DD_02.21F025203_ARO_DW_03399_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03399-2)

B_ARO03399-2

מיקום עמוד התאורה הנ"ל שונה אל מחוץ מתחום התחנה על 
מנת לאפשר רוחב מדרכה חופשי תקני.

14.12 B T5300_DD_02.21F025204_ARO_DW_03400_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03400-2)

B_ARO03400-2

עודכן.חסר משטח אזהרה באי תנועה

עדיף לסיים את הסימן המאתר בסמוך לאזור הגינון. כך אדם עם 14.13
מוגבלות בראיה לא יסכן את עצמו ויכנס לאזור שביל האופנים

אנחנו (יועצי הנגשיות) פתרנו סוגיה זו ע"י הוספת צומת משטח 
אזהרה בקצה מפגש סימן מאתר ושביל אופניים

29/07/2021

14.14 B T5300_DD_02.21F025205_ARO_DW_03401_B_02
 / SEC_21 - HEVRON SOUTH /LANDSCAPE PLAN
INFRA_1 (B_ARO03401-2)

B_ARO03401-2

עודכןמשטחי האזהרה ימוקמו מול מעברי החציה

עודכןהסימן המאתר ימשך עד הקיר14.15
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