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 תאורת רחובות –  08פרק 
 

 העבודות נשוא פרק זה יבוצעו בהתאם למפרט עיריית ירושלים והספר הכחול. 
 ם. יפות ביצוע לפי מפרקט עיריית ירושלידע
 

 

 

 

 פיתוח נופי   /פתוח האתר –  40פרק 

 
 כללי 40.0

 
פתוח באתר של המפרט  – 40ת פרק העבודות נושא פרק זה תבוצענה בכפוף להוראו .1

 בודות בנין.הכללי לע
של המפרט הכללי כנ"ל, תבוצענה העבודות גם בכפוף  40002בנוסף לאמור בסעיף  .2

 :ים הרלוונטים של המפרט הכללי כדלקמןלאמור בפרק
 עבודות בניה – 04פרק 
 עבודות איטום – 05פרק 
 נגרות ומסגרות אומן – 06פרק 
 טיחעבודות  – 09פרק 
 עבודות צבע – 11פרק 
 ת חרשמסגרו – 19פרק 

 
 

 ופירוק עבודות הכנה 40.1
 

 פירוק והריסה כללי    40.1.1 
  

 רז/חוזה זה:מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי מכ     
 

ותוך הקפדה על אמצעי זהירות תבוצענה על פי כל דין עבודות ההריסה הפירוק  .1
כוש. הקבלן  יהיה אחראי לבדו לכל נזק מתאימים, על מנת למנוע פגיעה בנפש, ו/או בר

 יגרם לרכוש ולנפש.שי
 

 .1יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה על צמחים, עצים ומבנים כמפורט במסמך ג' .2
 

המבנים, חלקי מבנים גדרות קירות לאה ובלעדית ליציבותם של באחריות מ הקבלן יישא .3
 תחום עבודתו. תומכים וכו' ב

 
רצונו  קנו על ידו על פי הנחיות המפקח ולשביעותיתו נזקים שייגרמו על ידי הקבלן .4

וודא הקבלן  באם נמצאים בחלק המיועד להריסה המלאה. לפני ביצוע הריסה כלשהי י
אישור המפקח כאלה, יש לקבל . במידה וישנם , גז וכו'ן, קווי מיםקווי חשמל, טלפו

 – בתשתיות ה לניתוקם לפני תחילת ביצוע ההריסה. במידה והניתוק עשוי לגרום לפגיע
 ים. יבצע הקבלן  חיבורים מתאימ

 



 

כל עבודות הפירוק וההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח והבעלים  .5
 הרשומים ביומן העבודה.

 פירוק ו/או הריסה. א אישורים כאלה אין לבצע כל עבודותלל
המפקח רשאי להורות על הריסה ופירוק גם ללא אישור הבעלים תוך ציון פרט זה 

 באישור ההריסה הרשום ביומן העבודה.
 

ימים מראש. במקרה של חילוקי דעות,  7יתאם את מועדי ההריסה עם המפקח  לןהקב .6
יסה, עליו יהיו ספקות באשר לאופני ההר ם לקבלןח יהיה הפוסק הבלעדי. באהמפק

 לקבל הנחיות.להתקשר עם המפקח ו
 

קבלן  להקים תחילה פיגומים באם עבודות ההריסה והפירוק מחייבים זאת, יהיה על ה .7
לתמוך זמנית חלקי מבנה מוך חלקי מבנה סמוכים למקום ההריסה, או מתאימים, ולת

 שאינם סמוכים למקום עבודתו.  
 

ו/או להוראות שיינתנו  ן בתוכניותרוק וההריסה ייעשו בהתאם למסומת הפיעבודו .8
מר ע"י המפקח במקום. כל הפריטים שיפורקו הינם רכושו של המזמין, אלא אם נא

 אחרת.

 

לוחות אלה  לשימור.לוחות אבן ב המסומנים בתכניות שמרוצפיםם ברחוב קיימים אזורי .9
 יפורקו בזהירות ויאוחסנו.

 
 , לצורך הפירוק וההריסה טעוןניים כגון: פטישי אוויר וכו'ארים מכהשימוש במכשי .10

. דרישה שאישור כזה אמנם יינתן קדם של המפקח. המפקח אינו מתחייבאישור מו
כעילה לתביעה כל שהיא מצד  דיים, לא תשמשלביצוע הפירוק וההריסה בעבודת י

 הקבלן.
 

גדר ייעשו אך ורק ין או הוי הבניומטר מק 1.5עבודות חפירה / חציבה במרחק עד  .11
ניים לאחר אישור אים מכיים. במרחקים גדולים יותר, ניתן להשתמש בכלבעבודות יד

 המפקח. 

 

, פתחים, חריצים, פירוקים, דוח וחציבה למיניהם בבטון, עבור צינורותעבודות ניסור קי   .12
של  לכל צורך אחר טעונות אישור מוקדם ובכתב של המפקח. בכל מקרה התחברויות או

הניסור הקידוח והחציבה בבטון הטעון חיתוך ברזל גילוי ברזל במהלך ביצוע עבודות 
 ישור חציבה מוקדם כנ"ל.יובא הדבר לאישור נוסף של המפקח, גם אם ניתן א

 
קרות קיימות או קירות קיימים, לצורך ביצוע ן נדרש לתמוך תבכל מקום שהקבל .13

ך ולהציב תמיכות יציבות המתאימות עליו לחשב את העומסים שעליו לתמו –עבודות 
 ומסים אלה.לע

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים .14
 העפר, החפירה, החציבה,  תסעיפי הפרוק המוצגים בכתב הכמויות יכללו את כל עבודו

הניסור, החירוץ הנדרשות לצורך ביצוע  החיתוך, הסיתות,  ה,  ההכנה,רוק, ההריסיפה
רוק וכן וכו',  הנדרשות עקב ביצוע עבודות הפהעבודה לרבות תיקון השלמה ההתאמה 

סילוק הפסולת למקום שפך מאושר. ופרוק זהיר ומסירה לאחסון במחסני העירייה של 
 ר .אשר לפי קביעת המפקח ראויים לשימוש חוז האלמנטים

תשלום בגין פריטים שנדרש למסור לאחסון במחסני המזמין )עיריית ירושלים(, יאושר, 
  תקבלו.ודה מאת נציג העירייה כי  הפריטים הרק כנגד הצגת תע

 
 עבודות הכנה 40.1.2 

 
 העתקת טלפון ציבורי .1

 ות תימדד לפי יח' ותכלול :העתקת טלפון ציבורי כמוצג בכתב הכמוי  
ביצוע הניתוק והחיבור מחדש לרבות הזמנה ותשלום לבזק  חברת בזק,תיאום עם  א.

 עבור החיבור והניתוק. 
 ש.צוע יסוד חדש והתקנתו מחדמהיסוד, ביניתוק התא  ב.



 

 אחסון זמני במחסני הקבלן אשר יידרש בין מועד הפירוק למועד ההתקנה מחדש. ג.
 , סתימת הבור ושיקום המקום.פינוי פסולת ד.

 
 לפון / חשמלארון טהתאמת   .2

התאמת ארון טלפון/חשמל כמוצג בכתב הכמויות יימדד לפי קומפלט ויכלול תיאום עם 
פיקוח ו/או ביצוע עבודות ע"י בזק/ח"ח  ת בזק/ח"ח לרבות ההזמנה ותשלום עבורחבר

 וח החדשים, הכל כנדרש.וכן כל העבודות הנדרשות לצורך התאמת הארון למפלסי הפית
  

 גז העתקת בלוני .3
העתקת בלוני גז כמוצג בכתב הכמויות תימדד לפי קומפלט עבור צמד בלוני גז ותכלול  

ו/או ביצוע עבודות ע"י חברת  הגז לרבות הזמנתה. תשלום עבור פיקוחתיאום עם חברת 
סתימת בורות,  הגז לרבות ניתוק הצינורות, הווסת והבלונים, פירוק וסילוק היסוד,

וד בטון חדש, הארכת או קיצור הצנרת כפי שנדרש ע יסביצוחורים ושיקום המקום, 
 קבוע המכלים הווסת והצינור הכל כנדרש.

 
  

 

 , גדרות וסלעיותתומכיםקירות  40.2

 
 קירות כללי  40.3.1

 
כים גדרות וקירות פתוח, חלקם חדשים במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע קירות תומ

 מים.ם כהשלמה לצד ו/או ע"ג קירות וגדרות קייוחלק
 

 קירות אבן     40.3.2
 

 כללי .1
אבן  דוגמאותן יביא סוג האבן ומרקמה טעונים אישור מוקדם ובכתב של המפקח. הקבל

כני ם, מפרט ט-האבן תתאים לדרישות המפרטים )בינמשרדי, עיריית י לאישור המפקח.
 מיוחד.

ת" בגוון צהוב. על פי שים ונדבכי ראש: אבן "ביר זיהאבן שנבחרה לחיפוי קירות חד
דוגמה לאישור האדריכל. עיבוד  תלטיש צפוף ועדין לקירות ומסמסם צפוף לנדבכי 

 הראש.
 יהיה  כדוגמת הקיר הקיים ובעיבוד דוגמת הקיר הקיים. -מיםקיי ירותלק אבן

 דוגמה והשוואה בשטח. הביצוע יהיה לאחר אישור 
 

 
 רכביםקירות אבן מו .2

קירות אבן בהם יוצקים את גב הבטון כנגד האבן, יבוצעו על פי  –קירות אבן מורכבים 
 .2378הנדרש במפרט הכללי ובכפוף לתקן ישראלי 

 
 בלוחות אבןקירות חיפוי  .3

 כללי .1
כפוף לתקן ישראלי חיפוי אבן על גבי קירות, יבוצעו גם על פי הנדרש במפרט הכללי וב

2378 . 
 

 ות:י של הקיר כוללשכבות החיפו א.
 מ"מ. 2-3שכבת הרבצה ממלט בעובי  )א(
 ס"מ. 4שכבת בטון בעובי  )ב(

 לוחות האבן יחוזקו לקיר . ב.
 מגולוונים., יהיו עיגוניםזיון, ההזוויתנים, רשתות ה ג.

 רוסטה.יד.     חוטי הקשירה לאבן יהיו מנ
 

 מערכת העיגון .4
 טים הבאים:מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפרי 
 



 

 מ"מ לקשירת הרשת שבגב הבטון.  8עוגנים מגולוונים קוטר   א.
 ס"מ בכל כיוון. 60העוגנים יקבעו בצפיפות של  

ס"מ מגולוונות. הרשת תמוקם  15/15משבצות מ במ" 5טר רשת הזיון בקו ב.
 באמצע הגב הבטון. הרשת תעוגן לעוגנים. 

 הפחות."עיניים" לכל  2פיפה בין רשתות תהיה של הח
ס"מ ותקושר עם קוצים  20הרשת תכופף על הפאה העליונה של הקיר לפחות 

 לבטון. 
לשורה  וי מתחתבת הציפבהעדר שן מבטון, יותקנו זוויתנים מגולוונים לתוש  ג.

 בלוח האבן יבוצע חריץ לשם השענתו על הזוויתן.התחתונה. 
 קדחים לתפיסת האבן אל הרשת. 4בכל אבן יעשו   

שני  . 316מפלב"ם ורה אל רשת הברזל בעזרת ארבעה עוגנים תיקשר אח כל אבן ד.
 3.4עוגנים הקבועים בפאה העליונה ועוגן בכל הפאות צידית. קוטר העוגנים 

מ"מ.  4מ"מ וקוטרם  30ו בקידוחים בפאות האבן שעומקם ם יעוגנמ"מ וה
 מ"מ לפחות.  25באבן,  עומק הכנסת העוגנים לקדחים

 ע החיפויההכנות לביצו  .5
 יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים. א.
מ"מ, בתוספת חומר  2-3בעובי  1:3על שטח הקיר תבוצע שכבת מלט צמנט  ב.

או ש"ע. שכבה זאת תכסה את הקיר באופן מלא  1 וג סיקהמגביר הדבקות מס
 ימים. 3ותוחזק  במצב רטוב במשך 

 
 ות החיפויעבוד .6

ק"ג  330ר צמנט )יר המבנה מתערובת של בטון עשיגב הבטון יוצק בין האבן וק א.
צמנט למ"ק בטון לפחות(. תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג, 

לים הנדרשים. יציקת הבטון תעשה לכל החלתערובת בגודל שיאפשר חדירת ה
שיבטיח מילוי החלל,  בגבהים של שורה אחת לכל היותר, תוך הידוק מירבי

 ועטיפת הזיון הנ"ל.הדבקות לאבן ולקיר 
בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון. השלמת הפנים העליונים של  ב.

ת. משטח גמר ם אפשרידירת מיהיציקה תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ  למניעת ח
 היציקה יהודק אך לא יוחלק.

ראשונה, יש להרטיב היטב ולהספיג  לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ג.
ת, זאת מבלי לפגוע ת כל אזורי היציקה, ובכללם היציקה הקודמבמים א

 בדרישה לאשפרת הקיר במשך שבוע לפחות.
 

 הכיחול .7
ושה נפחים חול גס ן כלהלן: שלנים תוכבין האבהתערובת לכיחול המישקים  .א

מים/סיקה עד לסומך  ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל
 המתאים לכיחול.

. כמו כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב 1:1ים/סיקה יהיה ביחס יל מהתמה
לפי  משפר הדבקה. לתערובת הכיחול יש להוסיף לפי גוון האבן, או כל גוון אחר

 דריכל.ראות האהו
 רוחב המישקים כמפורט לעיל  .ב
 הביצוע של הכיחול:  .ג

יאוחר משבעה סמוך למועד הבנייה ולא  –סנטימטרים  3ק ניקוי הטיט לעומ -
 ימים מעת הבנייה.

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה  3ניקוי דפנות האבן לעומק  -
 .יםבעוגנלפגוע  יש להקפיד לאחשמלית ובעבודת ידיים. 

 סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט. -
 ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. -
וקבוע של צמנט לבן,  הקפדה על מינון נכון –ומר בצורה הנכונה הכנת הח -

 חול( ומוספים כדלעיל. קוורץ וחול )או ללא
גוון הכחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל  -

 שורו.ובאי
 רצוי במיקסר.  -הקפדה על ערבוב נכון   -
 פנימה.מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת  החומר  -



 

שר ולא מצד אחד ויאפשר גימור על משטח י גמר הכחול על ידי מכשיר שידחוס -
 בעיגול מצד שני.

לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכחול )ולסתום  -
 חו(.סדקים אם נפת

מ"מ פנימה.  3-הכחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ -
 בק.מילימטרים ינוקו מכל פירור וא 3-באותם הבמקרה זה פני האבן 

ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של מים  5 –אשפרה  -
 על פניה.

 .לאחר האשפרה, בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון -
 הכחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.כדי  תוך -
 
 
 

 פהבדיקת שלי .8
 כחת חוזק ההדבקות כנדרש במפמ"כ.הול הקבלן יבצע בדיקת שליפה לאבן      

 
 עבודות בטון  40.3.3

 
 סוג הבטון .1

 .30-יהיה ב ,אם לא צוין אחרת בתוכנית ,סוג הבטון 
 

 תנאי בקרה .2
 לכל סוגי הבטון. טובים היו בקרה יתנאי ה 

 
  מעברים, שרוולים, חורים וכדומה .3

 
  כללי א.

 ורים להכנותכל הפרטים הקשי יציקתם של הבטונים, על הקבלן לברר את לפנ 
הדרושות בבטונים בעבודה זו. באחריות הקבלן להכין תכניות של כל המעברים,  
טון וכו', ם ועוגנים/ברגים לביפרופילירגלים, חריצים, פתחים, מגרעות, שרוולים, ס 
ראש. לא תורשה חציבה הכל על מנת שיוכל לעצבם ו/או להתקינם בטפסנות מ 
 . בבטון לאחר יציקתו 
מודגש במפורש כי אין זה מן ההכרח כי כל הפרטים הנ"ל יסומנו על גבי כל תכניות  
ת של מתוכניודרושים העבודה שיקבל הקבלן, ועליו יהיה ללקט את כל הפרטים ה 
המתכננים והיועצים השונים בעבודה זו ואף לקבל הסברים ופרטים משלימים  
 מפקח. מה 
. לא קח לכל הפרטים הנ"ל לפני היציקהעל הקבלן לקבל את אישורו של המפ 
תורשה יציקה ללא אישור הקבלן בכתב כי כל המידע הדרוש לו אומנם נמצא בידו  
של כל האמור לעיל ללא  אה לפועלים להוצם הדרושוכי הוא נקט בכל האמצעי 
 של חלקי בטון יצוקים. הביה או חצצורך בהריס 

זה יחשבו ככלולים במחירי היחידה כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראת סעיף  ב.
 ולא יימדדו בנפרד, אלא אם יוחד להם סעיף מיוחד בכתב הכמויות.  

 
 אלמנטים מבוטנים .4

כגון  ם הדרושים לקשר עם פריטים אחרים,טנימבומנטים הכל האל לפני יציקת הבטון,
פוטר ויקבלו את אישור המפקח. אישור המפקח לא מעקות שערים וכו' יחוזקו לתבניות 

 .את הקבלן מאחריות
 

 חיבור אלמנטי בטון .5
 :ם לאלמנטי בטון ישנים יעשה דלקמןבין אלמנטי בטון חדשי חיבור

 וכו'. צבע, טיח, אבן, גמירים פני הבטון ישן ינוקו מת א.
 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של  ב.
בטון הקיים מ לס" 25ס"מ כל  70מ"מ ובאורך  12ים בקוטר יחוברו קוצים/עוגנ ג.

 .ס"מ עם דבק אפוקסי 30לעומק 
 – 110  -פני הבטון הישן יורטבו. ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה  סיקה טופ  ד.

EC   מ.מ" 2 – 3בעובי 
 החדשה. כנ"ל בעודה רטובה תבוצע היציקה ע"ג המריחה ה.



 

 
ם יחשב בטון קייאו כנגד ג בכתב הכמויות, הנוצקים ע"ג ו/מחיר בטונים למיניהם כמוצ .6

 – 110ניקוי, חספוס, חציבה ומריחת  סיקה טופ  כל האמור לעיל ובכלל זה את ככולל גם
EC, 'הכל כמפורט לעיל. .קוצים וכו 

   
חומרי עזר למיניהם כגון קלקר להפרדה, שרוולים, קיטומים, חציבות, חשיפת ות ועבוד .7

ביצוע העבודה ייחשבו ככלולים קיים לצורך התחברות וכו' הנדרשים לצורך ברזל זיון 
 במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד.

 
 קירות ומרתפיםטום אי 40.3.4

 
 כדלקמן: יבוצעבכתב,  דרש ע"י המפקחיאיטום קירות תמך במקומות שי

 
 ותוחלק. פסולת ואבק ,השתית תנוקה מלכלוך .1

 
מ"מ  S.B.S  4פזמשופרות מסוג פולי של יריעות ביטומניות האיטום יעשה בשכבה אחת .2

היריעות תולחמנה ותודבקנה הדבקה מלאה לתשתית  .3חלק  1430לפי תקן ישראלי 
 כדלקמן:

 300וה ערך בשיעור של שו או GS/474מריחת שכבת פריימר ביטומני מסוג  .א
ות את שכבת גר'/מ"ר. יש להמתין לייבוש השכבה לפני יישום היריעות. יש לכס

 שעות. 16-שעות ולא יותר מ 2-4ריימר היסוד ביריעות. זמן ייבוש הפ
ס"מ  10את יישום היריעה יש לבצע בהלחמה לכל שטח מגע ובחפיות מעבר  .  ב

יה עד צאת הביטומן ו"לגהץ" את החפ מעוגלת וחב ולאורך עם להבה ומריתלר
 מתוך החפיות.
הופעת עשן מראה על שרפת  ביצוע.לא לשרוף את היריעות בעת היש להקפיד ש

 פוליאסטר. –יעה זיון היר
ך להלחים טלאי שיעבור את במקרה של פגם או שרפת פוליאסטר יהיה צור

 ס"מ לפחות מכל צד. 20-הפגם ב
 בלן.שבון הקון הפגמים ייעשה על חתיק

מתכות  באמצעות פרופיל אלומיניום מתוצרתהחלק העליון של היריעה יקובע 
ליאוריטני חד " או מסטיק פוD"מסטיאול  מ ומילוי מסטיקמ" 40/3ארד 

 הרכבי.
 ס"מ. 3בעובי  P-30 רן מוקצףיע"ג האיטום תיושם שכבת הגנה מלוחות פוליסט ג.

לרבות  ,רט לעיל ובתוכניותכל כמפויכלול האיטום קירות יימדד לפי שטח במ"ר וד.    
 סטירן מוקצף.ישכבת הגנה מפול

 
 תומכיםניקוז הקירות ה 40.3.5

 
 . בהפרשי גובהP.V.C-מ 4עות נקזים בקוטר "ת התומכים יעשה באמצוניקוז הקיר

. מאחורי הנקזים בגב הקיר, יונחו כיסי חצץ מ"ר קיר 2כל כמסומן בתכניות ובתדירות 
ניקוז  ס"מ. 40/40/040גר'/מ"ר, במידות  200רוג במשקל יל לא סיאוטקסטעטופים בבד ג

 במחיר ולא ימדד בנפרד.קירות תומכים יחשב ככלול 
 

 יםות בבלוקבנית גדר 40.3.6
  

 סוגי הבלוקים .1
בהיעדר כל דרישה אחרת בתוכניות יהיו סוגי הבלוקים לבניה בלוקי בטון חלולים בעלי תו 

 סוג א'. 5ם לת"י המתאימיישראלי תקן של מכון התקנים ה
 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

  
 אופן הבנייה .2

קיימים יבוצע ע"י יצירת שינני קשר ות בנויים בטון וקיר חיבור קירות בלוקים אל אלמנטי
 )שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. 

 



 

אחרת אם לא נדרש  ,מ' לאורך הקיר 3 וכן כל בכל פינה חופשית אנכית או אופקית .3
מוטות מצולעים בקוטר  2תכלול ס"מ ובעובי הקיר ש 20תבוצע חגורה ברוחב  ,בתוכניות

 .ס"מ 20מ"מ כל  6רה קוטר שוקי קלממ"מ וחי 12
ס"מ ע"י קדחים  70מ"מ באורך  12החגורות יעוגנו אל אלמנטי הבטון ע"י קוצים בקוטר 

 ודבק אפוקסי.
 

 ריםת מחיולתכ .4
מחירי היחידה כוללים את כל החגורות למיניהם )אופקיות,  בניגוד לאמור במפרט הכללי

  עם דבק אפוקסי וכו'.קוצים נדרש, נכיות, שטרבות וכו'( לרבות זיון כא
 
 
 
 
 
 עבודות טיח .740.3

 
 כללי .1

נושא  "ר טרמוקיר או כרמיתכדוגמת ביח טיח צמנט יהיההטיח יהיה טיח חרושתי מובא, 
ימים  5 תר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפרלא יותר יצור טיח בא .ו תקןת

 .2 -ו 1חלק  1920הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן  .ותלפח
 

 פינות חיזוק .2
 ספקת גולד או ש"ע.אבכל פינה תותקן פינת חיזוק מגלוונת גרמנית מ

 פרד.דדנה בנולא תימפינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח 
 
 

 אבני שפה וריצופים 40.3
 

 כללי 40.4.1
 

דה כולל אופני המדי ,40ופרק  14הכללי פרק  בהתאם למפרט נהבוצעתכל עבודות הריצוף 
 שבו.

 בנוסף כמפורט להלן:
 ת האדריכלטבעית או התעשייתית על פי תכניות ופרטים בתוכניוהאספקת והרכבת האבן 

מישקים אנכיים ואופקיים וכיחול )טיב, עיבוד  וכו'(.יבודים )מידות, חיתוכים, חיבורים, ע
 רת ע"י האדריכל.עיצוב, גוון וכו'( ולפי דוגמה מאוש

ל הגוונים לבחירה ואישור ת הריצוף לפי תכניות ופרטים. כוגמוד מיקום הסוגים השונים
 מ"ר לפחות. 4ועל פי דוגמה מאושרת בשטח של  האדריכל

והמפרט הבינמשרדי הכללי פרט היצרן כפוף למתלבות בההנחיות לריצוף באבנים מש
 בנוסף להנחיות להלן.

הנחת כל שרוולי ת הכנה לתאי קליטה ותאורה ויבוצעו לאחר כל עבודות הריצוף כוללו
 תשתיות, בהתאם לכל תכניות היועצים.ה

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.ו בגמר צבע אבני הריצוף המתועשות יהי
 

 דלקמן:ו כיהישות המתועגווני האבנים 
 תוצרת אקרשטיין. 1488גוון שחור מק"ט  –אבן יפו 

 
 יהיה בכפוף לאישור דוגמא ע"י האדריכל.מודגש כי בכל מקרה הביצוע 

 
 ריצוף שבילים 

של אקרשטיין או ש״ע גמר מחוספס בגוון חום  20/20ריצוף באבנים משתלבות במידות 
. הכל לפי תכנית פרט מספר ״מ וטיטס 4חול ס״מ,  15ס״מ. כולל שכבת מצע בעובי  6בעובי 

 ה לפי מ״ר.דיד. המ3
 

 פס ריצוף אבן משתלבת בקצה המדרכה



 

בגוון  20/20ל אבן משתלבת של חברת אקרשטיין במידות לאורך אבן השפה תבוצע שורה ש
 צהוב על בסיס מלט לבן.

 15 בעובי שכבות מצעים מהודקים 2ס״מ, כולל  5האבן תונח על גבי חול שיפועים בעובי 
. המדידה 5פרט מספר  מ כל אחד, האבנים יחתכו באתר במכשיר ניסור ייחודי. הכל לפיס״

 לפי מ״ר.
 

 ןאבני שפה מבטו
, העבודה כוללת 51064, בסעיף 51בנוסף לאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר ולסלילה פרק 

 תושבת בטון רזה לאבני שפה.
פקת החומרים, חפירה, ולל אסיות, כהמדידה והתשלום לפי מ"א כמסווג בכתב הכמו

 טון רזה, ביצוע הקשתות וכל הנדרש להשלמת העבודה.תוספת ב
ההנחה של האבנים, כגון: הנחה רגילה, הנחה בשכיבה, הנחה סעיף זה מתייחס לכל צורות 
 מונמכת, הנחה בקשתות וכו'.

 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בצורות ההנחה השונות.
 

 אבן שפה גננית
תוצרת חב' אקרשטיין או  2260ס״מ, מק״ט  10/20/100נית טרומית במידות גנ שפהן אב

ס״מ מקסימום.  50זורים המקושתים האבן תנוסר ליחידות של ש״ע. על גבי יסוד בטון. בא
 ולפי תכנית. המדידה לפי מ״א. 12יש למלא טיט צמנט בחיבורים. הכל לפי פרט מס' 

 
 

 תבאבן מתועש ביצוע ריצוף 40.4.2
 

 לוס והדוק שכבת המצע.יפ  .1

 

 פיזור החול הגרוס ופילוסו באמצעות שבלונה בשכבה בעובי לפי פרט.  .2
 

ריצוף על פי הדוגמה של האדריכל כולל השלמה והתאמה לקוי השוליים והקפדה על גובה   .3
 רצוף אחיד.

 
 מה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.וק ראשוני באמצעות פלטה ויברציונית מתאיביצוע הד  .4

 
 ר חול יבש על גבי המשטח, החדרה ומילוי המישקים באמצעות מטאטא.זופי  .5

 
 ביצוע הידוק שני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.  .6

 
 קו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף 40.4.3

 
 וראות המפקח לגבי תכנית הריצוףא צוין בתוכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הבמידה של

אבן טבעית ואספלט. כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח  -בין חומרים שוניםלוב והשי
 ס"מ.   1לגבי מרווח בין אבנים טבעיות לסגירה בכיחול שגודלו לא יעלה על 

לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ס"מ בין הריצוף  3 -אופן סגירת מרווח קטן מ
מה לצבע המרצפות ולא יהא לכך תשלום נפרד ט דופיגמנפסלים וכו'. תהיה בבטון הכולל ס

 מסעיף עבודת הריצוף.
 

 ניות ופרטיםדוגמת הריצוף לפי תכ 40.4.4
 

מ"ר לפחות. העבודה והתאמת אבני השפה כוללת ניסור  4על פי דוגמה מאושרת של 
סור והשלמת אבן במידות ים לזוויות מעוגלות. לא תשולם תוספת לניוהתאמת אבנ

 .טרפזיות
 

 חגורת בטון סמויה 4.540.
 

בהיעדר דרישה אחרת בתוכניות, תבוצע חגורת בטון סמויה, אשר תכלל במחיר הריצוף 
ברזלי  2כולל  20 -ס"מ מינ'  ויהא מבטון ב 10X30ולא תמדד בנפרד. חתך החגורה יהא 



 

ך ו מפני הריצוף הסמוחגורה יונמכס"מ. פני ה 20כל  6וברזל קושר  קוטר  8 אורך בקוטר
 כלפי חוץ. ראה פרטים אדריכלים בהתאם. 10%ס"מ ויהא בשיפוע של  3 -ב

 
 ריצוף אבן משתלבת מפרוק 40.4.6

 
אבן משתלבת עפ"י הקיים יש למיין את האבנים ולקבל את אישור המפקח והאדריכל לפני 

 רך לפי הסעיף הבא.לפי הקיים. השלמות אבן יבוצעו במידת הצוהביצוע. הדוגמה 
 

 צוע אלמנטים שונים מאבן טבעיתיובם ופיריצ 40.4.7
 

 כללי .1
במפרט הכללי ולפי האמור במפרט  14עבודות האבן תבוצענה בהתאם לאמור בפרק 

 מיוחד זה.
ר דוגמת אבני הביצוע לפי המופיע בכתב הכמויות בתכניות ובפרטים, הביצוע לאחר אישו

 ריצוף ומדרגה בשטח.  
 ס"מ, כמפורט בפרטים.  5 – ונחנה ע"ג מצע טיט בעובי כים תהאבנ

 
 טיב אבני הריצוף .2

 . לפי תכניות האדריכלהאבן שנבחרה היא אבן “ביר זית” בגוון צהוב, בעיבוד 
ימציא לפי בקשת המפקח תעודות בדיקה ממעבדות מכון התקנים או הטכניון  הקבלן

 צבה.וכחה לאיכות האבנים ותדירות הבדיקות במחכה
, ללא סדקים, עם שפות נמשכות ללא בועות אוירמות, ת ושלהאבנים יהיו חדשות, בריאו

 ומלאות ופינות שלמות ובעלות גוון כדוגמא המאושרת.
 .גוון וסיתות אבני הריצוף וטיבן טעונים אישור האדריכל בכתב

 
 חוזק  .3

 106לפי ת"י ק"ג/ס"מ ויבדק בשני כיוונים  500 –ול מ יהיה גדחוזק ללחיצה  א.

לת"י, הגודל  107וק תיקבע בהתאם לסעיף ת החדרישוצוף להתאמת אבני הרי ב.
 אבנים. 1000המירבי של המנה יהיה 

 מ"מ, הבדיקה תבוצע לפי שיטת "בימו"  3 –יהיה קטן מ  –שעור השחיקה  ג.
 1000 –ירבי של המנה יהיה כ . הגודל המ8סיבובים, בהתאם לת"י  400 –ב 

 אבנים.
, גודל 8הבדיקה תבוצע לפי ת"י . "מג/סק" 50יהיה לפחות  –זק לכפיפה וח ד.

 המנה כנ"ל.
 .2.2% –תהיה קטנה מ  –ספיגה למים  ה.

 
 מידות אבני הריצוף .4

מידות אבני הריצוף וצורתן יהיו כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות. העובי המינימלי של 
לא רך אבני הריצוף המלבניות ות או. מידס"מ 8ס"מ, במסעות  6במדרכות ריצוף אבני ה

רוחב אלא אם מצוין אחרת במפורש בתכניות או בכתב הכמויות. פי שניים מן ה לה עליע
 לא יורשה השימוש באבנים אשר עוביין קטן מהעובי המינימלי כאמור לעיל.

 
 חיתוך הריצוף .5

 .לא יעשה שימוש בשברים או בחלקים פגומים ור.סליוטינה או מייעשה ע"י ג
 

 מתוארנים כאבני שפה מאבן בחתכים שו .6
לאבן לא יהיו פינות חדות אלא קיטום או עיגול לפי המפורט בתכניות כדי למנוע שבירת 

 הפינות.
 
 כיחול אבני ריצוף .7

 מלט לבן מגוון. 35%חרס טחון,   15%חול ערד,   50%הכיחול יהיה בתערובת של 
 כיחול. למחרת יתחיל ביצוע הום ההנחהימים מי 3הריצוף יוחזק במצב רטוב לפחות 

 פיכה נוזלית אל המישקים ויטוטא במטאטא כביש גס לאחר חדר יבוש.ול יבוצע בשוכיח
מ"מ משולי האבן. במקרה של סטיות בביצוע הכוחלה, יהיה על  5 –הכיחול יהיה שקוע כ 

 צוף ולבצעו מחדש, על חשבונו.הקבלן לפרק את הקטע השגוי של הרי



 

החדשים על פי חי ריצוף ך משט, בתוף ישנים שימצאו באתראבני ריצו הקבלן ישלב
 הנחיות האדריכל ובאמצעות המפקח כולל ניקוי האבן וסיתות וכל הנדרש.  

 .ול גם הכל כמפורט לעיל ובתוכניותריצוף באבן טבעית יימדד לפי שטח במ"ר ויכל
 

רקו בהתאם למצוין בסעיף רה על כך התכנית יבוצע ריצוף באבנים שפובמקומות בהם מו .8
כך שיעמדו בתקן ישראלי במידת הצורך,  ,יעובדו ויסותתו זה. אבנים אלופרט במ 40.1.1.9

כמו כן, יש לוודא כי עובי הלוחות הנ"ל או התשתית עבורם  : עמידות בהחלקה.2279
 ת האדריכל.וראובהתאם לה הריצוף צורת. לדרישות בהתאם לדו"ח יועץ קרקעתתאים 

 
"מצודת דוד"( יש שמאע )מול מלון  לפינתקריב שברחוב דוד המלך בין פינת  רכהבמד .9

להשלים את הריצוף עד לאבן השפה החדשה באבנים מסוג זהה ומידות זהות לאלו 
 הקיימות כיום במקום. צורת הריצוף תהיה לפי הקיימת וע"פ דוגמה לאישור האדריכל.

 
 

 יהוט רחוב ר 40.4
 

 כללי 40.5.1
 

הועדה הבינמשרדית  בהוצאתניה שדות בלמפרט הכללי לעבויבוצעו בהתאם כל העבודות   
 .1498 ובכפוף לדרישות התקן הישראלי מס'

    
 העבודה באתר 40.5.2

 
על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים בשלוב הקירות ובתוך    

רוק מזערי במקרה של ריצוף יו לעשות מראש הכנות מתאימות בקירות, פיהריצוף ולכן על
והשלמתו לאחר  ה, או קידוח במקרה של אספלט/בטוןרגל לאחר ההרכביב הון סבותיק

 ההרכבה.
 

 פרטי חיבור ועיגון 40.5.3
 

פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של הקונסטרוקטור והמפקח; כל שינוי בפרטי   
 וחיבור יעשה אך ורק באישורם.עיגון 

 
 מתכת קיחל 40.5.4

 
 ם.לווניו מגוכל חלקי המתכת יהי .1
כל מקום בו ייפגע הגלוון יש לתקן בצבע עשיר אבץ )גלוון קר( עד קבלת כיסוי מלא וגוון  .2

 אחיד.
 ריתוכים והתאמות בשטח ינוקו ויטופלו נגד חלודה בגלוון קר במקום כנ"ל. .3
 המגלוונים יצבעו כמפורט לעיל.  כל חלקי המתכת .4
"י עטיפה מלאה הגנה על הצבע ע ע תוךתבוצ קי ריהוט רחוב צבועים לאתרת חלהובל .5

 ביריעות פלסטיות מתאימות לזעזועים.
ברגים ואומים יהיו שקועים ולא יבלטו מעל המשטח וכל החיבורים יובטחו נגד פתיחה  .6

י פלסטי מתהדק. פרקים מסתובבים וצירים מקרית בעת השימוש ע"י תבריגים בעלי מילו
 היו ממוסבים עם אפשרות לסיכה.י

 .RAL 7039וחלקי המתכת יהיו צבועים בגוון יהוט כל הר
 

 אופני מדידה 40.5.5
 

כל אלמנטי ריהט הרחוב, יחשבו ככוללים גם את כל המפורט במפרט ובתוכניות וכן את כל 
אף אם לא צוינו במפורש במסמך ממיסמכי   עבודות החיבור העיגון החפירה הביסוס וכו',

 החוזה.
 
 

 עבודות מסגרות כללי 40.5
 
 תוכניות  .140.6



 

 
ל המפרט הכללי לעבודות    ש 19ופרק  06עבודות מסגרות תבוצענה גם על פי המפורט בפרק 

תוכניות אלו מחייבות  כרז אינן תוכניות עבודה מפורטות.התוכניות המצורפות למ בניין
כולל השלמת כל הפרטים (, shop drawingsהקבלן )תוכניות ייצור  פירוט סופי ע"י

. הקבלן יכין תוכניות עבודה לנ"ל ות לבית המלאכה לביצוע מדויקרשנדת הוהשבלונו
 ויעבירן לאישור המפקח לפני ביצוע העבודה.

 
 דוגמאות 40.6.2

 
שיקבעו  על הקבלן יהיה לבצע, לפני תחילת הייצור השוטף דוגמאות של מספר פריטים

זול ות פרקח.  הפריטים יהיו מושלמים לרבבהתאם לדרישות האדריכל ו/או המפ
ואביזרים על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח בכתב לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים 
לפני תחילת ביצוע הדוגמאות.  דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר 

עבודה התוכנית כפריט מושלם המהווה חלק מהזמנת העבודה )במצב תקין( ומורכב על פי 
 ביצוע הדוגמאות. עבורשהיא זו.   לא תשולם תוספת כל

 
 גלוון וצבע  40.6.3

 
 גלוון  .1

ו כמכלולים לאחר בצוע שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונ כל חלקי המתכת
בט, או בטבילה באמ שלקות וליטוש. הגלוון יבצע בחם, והריתוכים, הסרת העיבודים
 80הוא זערי כשעובי הגלוון המ ופילים דקים(בץ )לאלמנטים העשויים מפרבהתזת א

.  הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד 918דרישות ת"י מיקרון, הכל לפי 
 האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה. בנפרד.

 
 צבע כללי  .2

וההכנה ת יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד עבודת הצבע  יבוצעו גם  לפי הנחיו
 הנדרשות.

על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת קו שיסופניהם כל הצבעים למי
 . RAL האדריכל מקטלוג 

 .ISO 9002עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן 
 

 הכנת השטח .3
 .החומרפני השטח לאיתור פגמים בשכבת  בדיקה ויזואלית של

גנט חם בהתזה, או באמצעות דטרצעות ו באמת שומן באמצעות ממיס אורגני ארסה
 חם בהתזה. אלקלי

 מ"מ. 0.5 – 1.0בגודל  GL (ANGULAR) GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג 
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

 השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.בחינה ויזואלית של פני 
 . 36טש גרעין צעות נייר לץ באמי האבש במקומות כשל של ציפוורך ליטובמידת הצ

 על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.
 

 צביעה .4
( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה

בעובי  OUT FREE GASING( בעלת תכונותHIGH BILD) HBפוליאסטר טהור מסוג 
 7000מתוצרת אוניברקול סידרה  קה תהייה. האבה אחתמיקרון לפחות בשכב 80

 הגרמני לדהייה או שווה ערך. B.S.Gמאושרת לפי תקן 
  

 הקלייה .5

דקות.  10למשך צלסיוס  155 - 140קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 

 ת.דקות נוספו 20למשך צלסיוס  220 - 180 לאחר מכן
 

 קירור .6



 

גע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם פשרת מה המאפרטורקירור הדרגתי לטמ

 לפחות. C 40 - 35ירדה הטמפרטורה לרמה של 
 דקות. 15למשך  185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ

 
 איכות בקרת .7

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 

 האבץ אשר תימדד לפני הצביעה. הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי ובית עידמד
 

 חידוש צבע על מוצרי פלדה  .8
ת צביעתם וש אאלמנטי פלדה קיימים כגון מעקות גדרות שערים וכו' אשר המפקח ידר

 בכתב יצבעו כדלקמן:
 .תוסר באמצעים מכנייםכל החלודה  א.
 בחרה המתאים לסוג הצבע הנחלוד ממיר האלמנטים יצבעו בשכבה ראשונה של ב.

לט או ש"ע הכל -מסוג ניר 769תוצרת פרומגן או עוצר חלודה  100דוגמת פירושקוף 
 עפ"י הנחיות יצרן הצבע העליון.

בות של מיקרון ובשתי שכ 60חת של צבע אפוקסי בעובי האלמנטים יצבעו  בשכבה א
מיקרון כל  60בי ל בעוכנ"  רסט של ניר לט או ש"ע-צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל

 שכבה
 

 אופני מדידה 40.6.4
 

כל עבודות הגלוון והצבע כנ"ל ע"ג מוצרי פלדה חדשים תחשבנה ככלולות במחיר    מוצרי    .1
 הפלדה, ולא תמדדנה בנפרד.

השלמת  ול הכל כמפורט   לעיל לרבותדוש צבע על גדרות פלדה  ימדד לפי מ"ר  ויכלחי  .2
 חסרות או פגומות. במקוםבטון רגליות פלדה מעוגנות ב

כל אלמנטי המסגרות, יחשבו ככוללים גם את כל המפורט בתוכניות וכן את כל עבודות   .3
 במסמך ממיסמכי החוזה.החיבור העיגון החפירה הביסוס וכו',  אף אם לא צוינו במפורש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ינון והשקיה עבודות ג  -  41פרק 
 

 
 כללי 41.1

 
 .של משרד הביטחון 41רט במפרט הכללי פרק בהתאם למפו וצענהיה תבכל העבודות גינון והשק

 , של משרד הביטחון . 41.5כל עבודות האחזקה תבוצענה בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק 
ם ושיחים הנחיות עיצוב עצינוי בהוצאת משרד החקלאות. הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ו

ע"י המפקח  דה ומחוץ לה ינתנו בשטחהעבו בתחום, עקירת עצים ושיחים, העתקת עצים קיימים
 יה.יו/או המתכנן ו/או נציג מח' הגננות בעיר

 
כל העצים והשיחים יהיו בגדלים תואמים לתק"ן שה"ם של משרד החקלאות. כל העצים 

מאושרות ויהיו לשביעות רצון האדריכל. כל העבודות המפורטות  והשתילים יובאו ממשתלות
 מת העבודה כגון: כלים, חומרים, ציוד, הובלה וכו'.הנדרש להשלהספקת כל  בפרק זה יכללו

העבודה תושלם בהתאמה מלאה לכל האמור בתכניות, פרטים, מפרט טכני והוראות המפקח 
 באתר.

 טיפול ואחריות עד למסירת העבודה :
 חריות הקבלן: א .א



 

 תקופת האחריות מתחלקת: •
 האחריות. חודשים על חשבון הקבלן במסגרת 3 •

ו של הקבלן לצמחיה כוללת אחראיות לקליטה ולצמחיה. כל השתילים אשר לא יקלטו ולא יראו יותאחר
סימני צימוח יוחלפו בחדשים, שתילים פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים יחשבו כאילו לא 

ד דה זו לא תימדקלטו ויוחלפו בחדשים ע"פ הוראות המפקח, וגם עליהם תחול אחריות הקבלן. עבונ
ים כנדרש בתכניות ובמפרט. אחריות רי עבודות הנטיעה. השתילים יוחלפו בשתילים חדשותיכלל במחי

 הקבלן תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקיה.
 
 קבלה העבודה: .ב

 שלבים: 2-העבודה תיעשה ב קבלת
 
 קבלה ראשונה •

 עם גמר העבודות כולן בכל האתר. 
חודש. העבודה כוללת תחזוקה שוטפת  3הגן לתקופת האחריות של תחזק הקבלן את לאחר קבלה זו י

ואחריות לקליטה והתפתחות כל הצמחייה. שתילים אשר יראו סימנים שהם לא חיים או לא הראו סימני 
 ע"י הקבלן בצמחים חדשים. צימחו, יוחלפו 

 
 קבלה סופית •
 שנה מקבלה סופית.  -בוגרים בלן לעצים חריות של הקת. תקופת האבתום התקופה הנ"ל תיערך קבלה סופי  
 

 אחריות אחזקה וטיפול.
 

תשלום עבור צריכת המים להשקיה על חשבון ואחריות הקבלן עד לשלב המסירה הראשונה. בשנת האחזקה 
כמות המים העולה על כמות המים בהתאם לטבלת מים שיקבל לקראת תחילת  הקבלן ישלם עבור כל

י צימוח, קליטה והתפתחות )כל השתילים אשר יקלטו אך לא יראו סימנן אחראי לחזקה. קבלשנת הא
יוחלפו בחדשים וגם עליהם תחול אחריות הקבלן. עבודה זו לא תימדד ותכלול במחירי עבודות הנטיעה(. 

ים במפרט לתקופה של שנה מיום הגמר המוחלט של כל עבודות הפיתוח באתר של הצמחים המוגדר
 למזמין.  תו הסופיתומסיר

 
 מסירה

 מסירה בגמר תקופת האחריות תימסר העבודה לידי המזמין. 
 מדידה

מדידת כמויות השתילים, לצורך תשלום סופי, תעשה בעת קבלת העבודה, בתום תקופת האחריות. ימדדו 
 ר נקלטו והתפתחו. אך ורק צמחים אש

 
 אדמה גננית

יכות מעולה לאית מסוג טרה רוסה מא. אדמה חקמכל פסולתהעבודה כוללת אספקה ופיזור אדמת גן נקיה 
ס"מ מפני הקרקע. הקבלן  40וללא אבנים שמקורה בשכבה עליונה פורייה של הקרקע ומעומק שלא יעלה על 

 - 7.5האדמה לא יעלה על  PH -רד החקלאות יעשה על חשבונו בדיקת קרקע במעבדת שרות שדה של מש
 תר.האדמה לא פני הספקתויביאה לאשור המפקח והאדריכל ל

אדמת הגן תהיה אדמה חקלאית, נקיה מעשבים שוטים, שורשים, מחלות ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים 
בכל שטחי  ס"מ 30. האדמה תפוזר בשכבה בעובי של 10%ס"מ ושעור האבן לא יעלה על  5שגודלם מעל 

רישות הנ"ל ענה על הדאשר לא ת הגינון המסומנים בתכניות וכמו כן בבורות הנטיעה לעצים. האדמה
ביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש. המדידה לפי מ״ק שיסופקו תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו והוא י

  .לאתר ובגבהים הנדרשים ע"פ התכנית
 

 עבודות השקיה
ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד ובהתאם ולמפרט הטכני לביצוע רשת השקיה בגן הנוי שהוצא ע"י 

 הנוי.השקיה בגן  המחלקה לייעול
להתקנתם וכל העבודות  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים

מפרט המיוחד. כל החומרים יהיו בעלי אישור לשימוש הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני, בתכנית וב
יים בזמן העבודה ולבצוע שינוע"י המחלקה לייעול השקיה בגן הנוי. הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות 

 שיינתנו ע"י מתכנן ההשקיה.
 

 מחירי הצנרת כוללים:
, הרכבת המערכת, הצנעת הצנרת, כל אביזרי החיבור. הישוב רשאי לדרוש ביצוע של מר, חפירהאספקת החו

 חלק מסעיפי המכרז, הקבלן לא יוכל לבוא בתביעות ממזמין העבודה.



 

 
 הבין משרדי. ו בהתאם למפרטכל עבודות הגינון וההשקיה יבוצע

 
 

 
 סימון 41.2

 
את המקום  ים והשיחים , על הקבלן לסמןעם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע לפני נטיעת העצ

דדים בהתאם למצוין בתוכניות השתילה באמצעות יתדות המיועד לנטיעת העצים והשיחים הבו
 או אבקת סיד .סימון  , קבוצות שיחים בהתאם לתוכניות  השתילה באמצעות חול 
 הקבלן לא יחל בעבודות הנטיעה לפני אישור המפקח ו/או המתכנן .

 ת ובמרווחים המופיעים בתוכנית .דויק לפי התוכניהשתילים במ יש לשתול את
 תקת וגיזום העצים יבוצעו לפני הכנת פני השטח לשתילה .עקירה , הע

יקום שתילתם מופיע ע"ג תוכנית העצים למיניהם ינטעו ראשונים ואחר כך השיחים הבודדים שמ
 ים תמיד מהגדול אל הקטן יותר . השתילה ואחר כך שאר השתיל
 אישור המתכנן . כל שינוי מסיבה כלשהי מחייב

 ון מנקודות קבע  בשטח .יש להתחיל את המדידה והסימ
 על כל סטיה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור מתכנן ההשקיה .

 
 

 ניקיון 41.3
 

 דה וגבולותיו במשך כל תקופת העבודה.ניקיון אתר העבוהקבלן אחראי על 
תסולק לאתר פסולת כל יום בגמר העבודה בשטח, ישאיר הקבלן שטח נקי ומסודר. הפסולת 

 .ת ירושליםימאושר ע"י עירי
 
 

  
 

 הכשרת קרקע 41.4
 

 כללי 41.4.1
 

רה הגנה על עצים קיימים: הקבלן יגן על עצים קיימים ע"י עטיפתם במעטפת קרשים קשו
לם בנפרד והתמורה כלולה במחירי מ'(. עבור הגנה זו לא ישו 2עד לגובה הנדרש  )לפחות 

 היחידות שבכתב הכמויות. 
הדברת עשבים, יישור גס , אדמת  הכשרת הקרקע לנטיעות כוללות : ניקוי השטח, עבודות

 גן ופיזורה ,יישור גנני,  זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 
 

 אדמת גן 41.4.2
 

 . רוסה ת טרהאדמ –ע הקיימת באזור אדמת הגן תהיה מסוג הקרק
 ס"מ קוטר. 5דלן מעל האדמה תהיה מפוררת נקיה משורשי צמחים ומאבנים שגו

 .H.P 5.5 - 7.5דרגת חומציות 
העבודה כוללת אספקה ופיזור שכבת אדמה בהתאם להנחיית המפקח, אם לא נאמר 

 .ס"מ 40אחרת, עובי השכבה יהיה 
 

 חפירה / חציבת בורות לעצים 41.4.3
 

לת חפירה ו/או חציבת בורות לעצים במידות כמצוין בפרטים ובהעדר נטיעת העצים כול
 . מת גן מקומית מסוג טרה רוסהי באדמ' ומילו 1.5מ' בעומק  1.5*1.5ציון:  

. אם מים ובדיקת זמן סביר לניקוז הבוריש לוודא שבור הנטיעה מתנקז ע"י מילוי הבור ב
תבוצע לפני  . פעולה זוית הבורעה יש לסדוק את הסלע בתחתקוז בור הנטיייש בעיה בנ

 .מילוי הבור באדמת גן
לגודלו הנדרש ובהמשך  הבור, יש לקבל אישור המפקח לכך שהבור נחפר לאחר חפירת

 .לפני מילוי בור הנטיעה לכך, יש לקבל אישור המפקח לאיכות אדמת הגן



 

 התאמתם לדרישות המפרט הבין, בהתאם להצגת בדיקות קרקע ואישור הקרקע המובאת
ל דעתו של וצע במקור הקרקע לפני הבאתה לשטח. לשיקו. בדיקת הקרקע תבמשרדי

 .נוספת בשטחשה לביצוע בדיקת קרקע , דריהמפקח
 

 ניקוי השטח 41.4.4
 

 ,בניםת, גרוטאות, שאריות בניין, אלפני תחילת עבודות ההכשרה ינוקה השטח מכל פסול
 שנתיים וחד שנתיים, ענפים וכו'. -עשבי בר רב

ירית ר פסולת מאושר ע"י עודה כוללת איסוף הפסולת והרחקתה מהשטח, לאתהעב
 .ירושלים

 
 עקירת עצים ושיחים 41.4.5

 
עקירת עצים כרוכה באישור המפקח לאחר קבלת  בתחום העבודה צמחיה קיימת לעקירה.

 אישורי הגורמים המתאימים.
 ימרחו בגרלון .צע חישוף של השטח ולעקור העצים והשיחים מהשורש. גדמים יש לב

נקי מהצצה ונביטה של שרידי בתקופת האחריות והאחזקה , הקבלן ישמור על השטח 
 אמצעות ריסוס זהיר בגרלון .הצמחיה שנעקרה ב

 פינוי חומר הגזם והעקירה ע"י וע"ח הקבלן לאתר פסולת מאושר .
ללת יסומנו כל העצים לכריתה או העתקה ע"י המפקח. הכריתה כוטרם תחילת העבודות 

 .עקירת השורש מהקרקע, אלא אם כן יורה לו אחרת המפקח
 

 עיבוד הקרקע .641.4
 

 ס"מ ויכלול הפיכת קרקע ותחוחה. 30ו בכלי מכני, בעומק עיבוד הקרקע ייעשה בידיים א
קרקע במהלך העבודה, ס"מ קוטר, שתתגלה מעל פני ה 5-כל פסולת ואבן הגדולה מ

 תסולק מהאתר.
 
 יישור סופייישור גנני ו 7.41.4
 

: הבאת הקרקע ופיזורה באותסו, יבצע הקבלן את הפעולות הלאחר ניקוי השטח וריסו
, רת קרקע. הכשוההנחיות שינתנו ע"י הפיקוח בשטחם הנדרשים בשטח בהתאם לגבהי

ח הקרקע במידת הצורך. הכל סט ודשן ע"פ המתואר בכתב הכמויות, תיחותוספת קומפו
 כלול במחיר היחידה.

סופי  טיעה, לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, ייעשה יישורלקראת הנ
 .האפשר למועד הנטיעהצע בסמוך ככל במגרפות. עבודה זאת תתב

 
 הדברת עשבייה 41.4.8

 
 לפני השתילה יבוצעו ריסוסים להדברת עשבי בר, בחומר קוטל עשבים.

 מר מתאים אחר.שטח המשובש בעשבייה רב שנתית ירוסס בראונדאפ או בכל חו
הצומח ועל הוראות היצרן. הריסוס יעשה תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת 

 רה יהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן.השימוש בחומרי הדב
הבריאות על הקבלן להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלות שהוטלו ע"י רשויות 

 .ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת אסון
 

 זיבול ודישון 41.4.9
 

י עולה. הקומפוסט יפוזר בשכבה אחידה על פנהקבלן יספק קומפוסט בשל ומפורק מסוג מ
 שטח ויוצנע מיד לפני שיתייבש.ה

 בנוסף לקומפוסט יספק, יפזר ויצניע הקבלן דשן אשלגני ודשן זרחני.
 .כל השטח ויוצנעו יחד עם הקומפוסטו במידה שווה על הדשנים יפוזר

"ג אשלגן ק 60-ק"ג סופרפוספט ו 60מ"ק קומפוסט,  10ויות המפוזרות לדונם: הכמ
 כלורי.

 



 

קומפוסט מנופה מטיב מאושר, הזבל יפוזר בשכבה אחידה  אספקת זבל מפורר היטב או
ות לאחר פיזורו(. ההצנעה שע 24נע מיד לפני שיתייבש ]לכל המאוחר על לפני השטח ויוצ

 בעבודת ידיים.תיעשה 
בחלקות הנשתלות בערערים אין להוסיף כופתיות בשלב הכנת הקרקע או בכל שלב אחר. 

 לדונם. העדפה להוספת כבול לתוך בור השתילה.ק"ב  -8אפשר להצניע בקרקע כבול גס ב
 מ"ק.ליטר ל 25כמות הזבל הנדרש 

 ר המצאת תעודות משלוח.המדידה לפי מ"ק שיסופקו לאתר, לאח
 

 
 

 שתילה 41.5
 

 בור נטיעה 41.5.1
 

לכל שתיל ייחפר בור שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל. אין 
לחפור בור נטיעה עמוק מדי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יותר מן 

 למניעת ריקבון בצוואר השורש.הרצוי 
 ו/או נציג מחלקת הגננות של עיריית ירושלים שהמפקח אין לבצע הנטיעה  אלא לאחר

 בדק ואישר את הבור.
 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 ס"מ.150/150/120   –עצים בוגרים/ חצי בוגרים  -
 ס"מ. 50/50/50   5 –/ 4צמח בגודל  -
 ס"מ. 30/30/30  - 3צמח בגודל  -

 
 ת ..החקלאו מידות המכלים הן בהתאם לתקן שתילים שהתפרסם ע"י משרד 

 
 אדמת גן וזיבול לנטיעה 41.5.2

 
, מראש בערמה ע"י המפקחיצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה אשר תאושר בעת ב

 מעורבת היטב בקומפוסט.
 חובה להחליף את כל חומר החפירה של נפח הבור באדמת גן.

 
 יםטיב השתיל 41.5.3

, ללא מחלות, , שלמיםעל הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש
 .חופשיים ממזיקים וללא עשבי בר

 השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים.
 .כל סוג של צמח לפני הבאת השתיליםיש להביא דוגמא לאישור המפקח ו/או המתכנן מ

 גננות של עיריית ירושלים לטיב השתילים.יש לקבל אישור מנציג מחלקת ה
 

 שתלותעצים במהזמנת ה 41.5.4
כמויות ומסמכי החוזה )סוג העץ, מידות תאם לכתב הכדי להבטיח אספקת העצים בה

יקט דה הקבלן יגיש לאישור הנהלת הפרו, עם קבלת צו התחלת עבווכיו"ב( , כמויותהעץ
 קבלן משנה לביצוע עבודות הגינון.

ת הכמויו שתלות את העצים בהתאם לכתבלביצוע עבודות הגינון יאתר במנה קבלן המש
 .העציםה לאשר את ייג המזמין והעיריויזמין את נצ

ית מיוחדת שיכתב ותובשעת אישור העצים במשתלה, יסומנו העצים באמצעות הצמדת 
 .פיתוח רחוב דוד המלךיקט " שתבדיל אותם במשתלה לטובת פרורחוב דוד המלךעליה "

סיורים במשתלה של יערכו  לעת )ע"פ שיקול דעת נציג המזמין ו/או נציג מח' הגננות( מעת
' הגננות כדי לוודא שהעצים משוריינים בתנאים הדרושים נציג המזמין ו/או נציג מח

לאספקתם במועד ובאיכות הטובה ביותר ע"פ המפרט הטכני לגידול ואספקת עצים של 
 חב' עדן.

רר עצים משנה לגינון לא יאשרו למשתלת גידול העצים לשחבכל מקרה, הקבלן וקבלן ה
 אישור נציג המזמין. ללא קבלת פיתוח רחוב דוד המלךומנו לפרויקט ועדו וסשי

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרת גודל השתילים 41.5.5
 

 הגדרת הצמח
בכתב 

 הכמויות

גודל בור  גיל גודל כלי 
 )בס"מ(

קומפוס 
ט          

 )בליטר(     

 אשלגן כלורי

 שנתי-חד ליטר  1  3צמח מס'  
בעל נוסף 

 מסועף

30X30X30 3   זיבול לכל השטח כשהמרווחים  טרלי
מ' לפני  1.5X1.5 -קטנים מ

הכמות במפרט. זיבול לכל בור 
שתילה בנפרד כשהמרווחים 

 4בשעור של  – 1.5X1.5 -גדולים מ
 10גר' אשלגן לכל  2.5גר' וכן 

 ליטר תערובת למילוי הבורות

 דו שנתי ליטר  3  4ס'  צמח מ
 בעל נוף מסועף

50X50X50 2-3 
 רליט

  ליטר 50X50X50 12  ליטר  6    5מס'   צמח

 שנים 3 ליטר 10 6ח מס'  צמ
בעל נוף מפותח 

 ומסועף

70X70X70 30 ליטר  

 שנים 3 ליטר 25  7צמח מס'  
בעל נוף מפותח 

 ומסועף

80X80X80  50 ליטר  

 5כבול גס )במקום קומפוסט(   30X30X30 ה לפחותשנ 1 ליטר  3 4ערער מס' 
למ"ר כבול גס  ליטר 2 ליטר,    

 ליטר לכל בור. 2לכל +
שנים  2.5 ליטר 10 6מס' ערער 

 לפחות
70X70X70  5 ליטר כבול גס לכל בור 

 7ערער מס' 
 ליטר

"אקסמפלר  ליטר 25
 מיוחד"

80X80X80   10 ליטר כבול גס לכל בור 
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-2.00 ס"מ 20

2.20 
 מטר
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 מינים 41.5.5

 
 . עה על גבי התוכניות ומסמכי החוזהשימה המופיהמינים לשתילה יבחרו מתוך הר

 
 טיעהעולת הנפ 41.5.6

 
ביום  אדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי אווב הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים

של רוחות עזות. סמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים, למקום שתילתם. לאחר 
 ה.הנטיעה יש להשקות מיידית את הצמחייה לרווי

 משרד החקלאות.כל העצים והשיחים יהיו בגדלים תואמים לתק"ן שה"ם של 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הגדלים המוסכמים ע"פ טבלה מחוברת הגדרת סטנדרטים לשתילי גינות נוי ע"י משרד החקלאות:

 

 נטיעת עצים ושיחים

כל השתילים יהיו בריאים ונקיים מכל מחלה ופגע ממקום מוכר ומאושר ע"י משרד החקלאות. אין 
השורש בתוך המכל.  מפאת גודלם התקפללהשתמש בשתילים שהשתרשו מחוץ למיכל במשטח וכאלו ש

 השתילה ינוקו המכלים מעשבי בר, יש להשקות את המכלים לרוויה.לפני 

 עבודות הנטיעה לא יעשו בימי חמסין או רוחות חזקות.

בעת הוצאת השתיל יש להקפיד על כך שהגוש לא יתפורר. גודל המכל נתון במספרים )ע"פ הטבלה בחוברת 
תאם למושג המקצועי המקובל. ל משרד החקלאות(, הוא בהלי גננות ונוי" ש"הגדרת סטנדרטים לשתי

הגורם הקובע הוא גודל הצמח ומידת התפתחותו. עבור כל העצים הבכירים כולל דקלים יש לקבל את 
 אישור האדריכל עוד במקום גידולם ולפני הבאתם לשטח.

 מיקום העצים
 יש לאשר מיקום העצים לפני הנטיעות. 

 
 רותחפירת בו

מ'. הקבלן יסלק את החומר שחפר 1.5מ' ובעומק   1.5X1.5קוטר ר בורות לעצים שבריצוף בהקבלן יחפו א.
 מהשטח למקום מאושר ע"י המפקח.

 הקבלן ימלא את הבורות באדמת גן על פי המפרט, הקבלן יספק את העצים לנטיעה. ב.
זמן הנטיעה. יש יבש או קומפוסט ב פחי זבל אורגני 3יש להרטיב את הבור לפני השתילה ויש להוסיף 

 השקאה גדושה עד לגמר הנטיעה.להשקות ב
 ליטר קומפוסט לבור. 10ס"מ.  45X45X45הבורות יהיו ,  4או  3שתילים ממכלים מס. ג.
 ליטר קומפוסט לבור.  25מ',  1.00X1.00X1.00הבורות יהיו בנפח ,  7שתילים ממכלים מס.  ד.

 



 

 
 

 סמוכה 41.5.7
 

ס"מ,  6מ' וקוטרן לפחות  2.5-ורכן כשתי סמוכות עגולות, שא ם תעשה ע"יתמיכת העצי
לכל אורכן ככל האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. יש לנעוץ את אחידות 

הסמוכות לפני הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ 
 40ל , במרווחים שגזע העץ יקשר לסמוכותאדמה שבבור לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת ה

ע, עד למקום הגבוה ביותר מתחת לגובה ס"מ מעל פני הקרק 50-חות, החל מס"מ לפ
 הצמרת, בחבל או אמצעי מתאים אחר לקשירה מבלי לפגוע בקליפת הגזע ו/או הענפים.

 
 נטיעת עץ מבוגר 41.5.8

 
ק עם מערכת שורשים נאותה עץ מבוגר יסופק ע"י הקבלן ממשתלת עצים בגוש ארוז מוצ

ם. יש לגזום את כל השורשים שורשים החורגים מן הגוש יש לגזוצמחיה. את הלקליטה ו
שנשברו או קופלו בעת העתקה. את עבודות העתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות 

קליטתו ע"פ  ובזהירות מרבית. לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי
הגננות של עיריית ירושלים לטיב נציג מחלקת יש לקבל אישור מ .ל דעתו של המפקחשיקו
 .העץ

 
 אחריות לקליטה 41.5.9

 
חודשים עד  12 - הקבלן יהיה אחראי לקליטת הצמחים במשך כל תקופת התחזוקה

 בהתאם למפורט במסמכי החוזה. -למסירה הסופית לעירייה 
מיחה קלטו. שתילים אשר לא יראו סימני צהאחריות כוללת החלפת כל השתילים שלא נ

ים או בלתי מפותחים, יחשבו כאילו לא נקלטו. או שיהיו פגומים, חולים, מנוונ וגידול
ההחלפה תעשה ע"י שתילים מסוג וטיב כנדרש במפרט ואופן השתילה יעשה גם הוא 

 כנדרש במפרט.
, תעשה על חשבון בתוך תקופת האחריות החלפת השתילים, מכל סיבה שהיא כאמור לעיל

 רת השטח.ם תהיה לתקופה של שנה מסיור מסיקליטת העצי הקבלן. אחריות על
 

 צים קיימים לשימורע 41.5.10
 

 מספר מלבד יםויפ יםבריא חלקם של העצים ר.לשימו עצים יםנמצא התוכנית בתחום

 גוזם" יעשהדה העבו את .בלבד מקצועי גיזום י"ע להסירם ישש יבשיםם ושבורים ענפי

 .בעצים יפולבט ידע המוכיחה תעודה בעל "מומחה
 בזהירות  יעשוי  ,םולצמרת  םלגזע,  הםלשורשי  זה  ובכלל  ציםלע  בסמוך  שימוש  או  פיתוח  כל

 ם.ולטפח םבאתר ציםהע את לשמר בצורך התחשבות תוך רבה
 השארת ,ריצוף למטרתס"מ -20 כ של חפירה ,מינימאליות םסביב שיתבצעו העבודות

 .1-פרטים פ חוברת לפי במידותף ובריצ לעץ פתח
 ם.השורשי של ומבוקר מינימאלי חיתוך תהיה הנדרשת עולההפ

 צנרת לסדר יש אלו עצים. לבמדרכה הקיימים העצים סביב יהיו נוספות שימור עבודות
 בחיתוך, העץ מגזע שניתן ככל רחוק ,השפה לאבן בסמוך השורשים יחתכו לכך יא ה.השקי

 ר.ומבוק מינימאלי
 
 

 זקהאח 41.6
 

 ירייה.כל העבודות עד למסירה סופית לע אחריי סיום חודשים 12תקופת האחזקה תארך 
האחזקה כוללת: החלפת צמחים, גיזום העצים והשיחים, כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, 
הדברת עשבי בר ידנית או כימית, השקיה לפי הצורך,  יישור שקעים בקרקע ע"י מילוים 

קיות לת. אספקת שי של השטח המגונן והמרוצף מכל פסובאדמת גן פורייה וניקוי כלל
 ה .יחי האשפה ופינוי הפסולת למקום מאושר ע"י העיריאשפה לפחי האשפה , ריקון פ

 ה .יבתקופת האחזקה יוחלפו פרחי העונה על פי שיקול דעת והנחיית נציגי העירי
 ה .יהאחזקה של השטח בהתאם לדרישות מח' הגננות בעירי



 

שלומים עבור צריכת ולו התחה, יביצוע של הקבלן ובמשך תקופת האחזקבמשך תקופת ה
 ן הקבלן.המים על חשבו

 רמת האחזקה תאושר ע"י הפיקוח בכל פרק זמן כפי שיקבע המפקח.
 במידה ולא תאושר רמת האחזקה, ישלים הקבלן את פרק הזמן ללא כל תוספת תשלום. 

 
 

 אחזקת שטחי ריצוף 41.7
 

את קוטל עשבים להוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר  במשך תקופת האחזקה, בהתאם
 להדברה מלאה. שטחי  הכורכר, שטחי ריצוף עד

 
 
 
 
 
 
 

 מערכות השקיה בגן הנוי 41.8
 

 הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט  .1
 ין.שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תק

 
ת תחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנבלת אישור להתחלת הביצוע תהיה רק לאחר ק .2

 מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".הומאושרת על ידי 
 

, כלומר AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3
 ד(.אתכנת אוטוק –)בפורמט דיגיטלי  כנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.ת
 

ר הדרושים ללים במחירם את כל אביזרי החיבוהכמויות כו כל הפרטים במפרט .4
 להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

 
 זמן העבודה שינתנו על ידי המפקח,הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים ב .5

 קדמות העבודה.כך שלא תפגע ההמשכיות והת
 

קבלת אישור  בלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחרבשלבים. הק ביצוע העבודה יעשה .6
 המפקח על השלב המבוצע.

 
מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על  .7

 .41.03פרק  –ידי משרד הביטחון 
 

מושלמת של הציוד עבודה, אביזרי מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה  .8
מלא של כל המתואר במפרטים  , הוצאות ישירות ועקיפות, ביצועבור הנדרשיםחי

 ואחריות טיב.
 
 

 ביצוע מערכת השקיה 41.9
 

 הנחת צנרת   41.9.1
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד הביטחון, 

תיאום עם  מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחריש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול 
 מפקח.ה

 
 רכות, קירות וכבישיםמעברי שבילים, מד 41.9.2

 



 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת  . 1
השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב 

סוג א', אגו"מ  , שכבות מצעס"מ 20שכבות שתית מהודקות בעובי  לקדמותו. דהיינו:
ורך )כמפורט( או אבנים משתלבות וכו'. עבודה זו כלולה במחירי ואספלט במידת הצ

העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי 
י שפה מסוגים שונים בין נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבנ

 היחידה השונים. למנטים חדשים, יהיה כלול במחירישפורקו או אהאלמנטים 
 

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .2
על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח 

 נור השקיה במידה ואין. המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צי
כלולה במחירי עבודות בל הקבלן כל תמורה ורואים אותה ה זאת לא יקעבור עבוד

 אחרות.
 

 מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים יהיה –ל החוצה כביש ומגרשי חניה שרוו .3
ס"מ  100ראש השרוול בעומק  או בהתאם לתכנית. 10מ"מ דרג  110לי אבקוטר מינימ

שימוש במהדקים  חפירה יאפשרבמעברי כביש רוחב ה כביש הסופיים.מתחת לפני ה
 ניים.אמכ

תילן ללחץ מים  בקטרים אעשויים  פולי –ם במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה שרוולי
, בהתאם למצוין 10מ"מ דרג  110או מפי.וי.סי ללחץ מים בקוטר  6דרג  מ"מ 75-50

     ס"מ. 40 ראש השרוול טמון בעומק בתכנית וכתב הכמויות.
 הנחיות המפקח.ה תעשה לפי השחלת צינורות ההשקי

 
 ל במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. המדידה: שרוו .4

 השרוול, התקנה,  הנחתחפירה/חציבה, פינוי החומר, ריפוד חול  המחיר כולל: אספקה, 
להנחת כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל העבודות הדרושות השחלת צינורות, 

מ לדרגת ס" 20, בהידוק מבוקר בשכבות כל וג א' מהודק, במצע סשרוולים וכיסוי מלא
 מודיפייד א.א.ש.ה. 98%הידוק 

 
 תאי בקרה 41.9.3

 
סלולים יבוצעו בתוך כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או  .1

 המכסה בגובה הריצוף. תא הביקורת.
 . ס"מ 20חתית הבריכה, יהיה מינימום מרחק בין תחתית השרוול לת

 ס"מ. 10בריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי בתחתית ה
 ות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטוןס"מ, לרב 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -מסוג ב
 

 מכסה דגם "מורן" ס"מ עם טבעת ו 60בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה  .2
 . של וולקן או ש"ע

 ומכסה בטון. בריכת בטון עם טבעת  –טח גינון בריכה בש
  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".

 
 תא ומכסה –המדידה: יחידה  .3

 -חפירה/חציבה, פינוי חומר, מילוי מסביב בין דפנות החפירה והשוחה ב המחיר כולל:
CLSM ,,ות.בודות הדרושכל האביזרים, מחברים, מצע וכל הע אספקה, התקנה 

 
 

 תילן אצנרת פולי 41.10
 

  מחברים 41.10.1
 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .1
 



 

 כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, לקווי טפטוף או מתחת לריצופים,  .2
  כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע.כבישים וכו', יהיו חיבורים 

. אין להשתמש בתחיליות ש"ע פלסאון" 16Mן שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "חיבור בי 
 ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".
 

 תילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.אהמדידה: צינורות פולי .3
לעומק הנדרש,  חול ינוי, ריפודחציבה, פ/ולל: אספקת החומר, חפירהמחיר היחידה כ

אבנים ועצמים מצמדים, ניקוי התעלה מ -אביזרי חיבור השחלת צינורות,  הנחת הצינור,
בדיקת ס"מ בהידוק מבוקר.  20במצע סוג א' מהודק בשכבות של  קשים, כיסוי התעלה,

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.
ב על גבי הצינור ולא ר אחר המורכד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזלא ישולם בנפר

מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות צנרת  תוספת עבור
 ובשלוחות הטפטוף.

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול 
 במחיר היחידה.

 
 

 פרישת הצנרת וחיבורה 41.10.2
 

עוברת  מדרכה(.  צנרת שלא)למרות שמסומן על גבי כביש או  בשטח מגונן צנרת תעבור .1
 בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 
 קווי טפטוף  41.10.3

 
 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  .1

 אופייני לטפטוף.כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את ה
 

, מסוג המשווק ע"י ס"מ מינימום 30כולל מכסה בקוטר ריכת הגנה, פרטים מוגנים בב .2
 "עומר" או ש"ע. 

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. 
 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

 
ות ברזל פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתד .3

 מטר. 2.0 מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כלס" 30באורך  'ח'מ"מ בצורת  6מגולוון 
 

במרחק ל עץ מסביב לכ יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש. -לעצים  .4
 טפטפות לעץ, 10כוללת: והמקיפה את הגזע  תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל ס"מ  30

 ל.יתדות כנ" 3 -כל טבעת תיוצב ב  .השעלליטר  3.5ספיקת טפטפת 
 ם ע"י האדריכל.      עות יהיה לאחר סימון מיקום העציביצוע טב

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י 
 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

ר המחלק יעבור בתוך שרוול. תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינו
 יחובר לטבעת הטפטוף.מ"מ לגומה, בתוך שרוול ו 16וור צא צינור עיממנו י

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 
המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, 

 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.
 

 
 ראש מערכת )ראש בקרה( 41.11

 
המים. מיקום הראש, צורת  ת לקו אספקתחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברומ .1

 וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך. הרכבתו
 

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. .2



 

 
 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " .3

 
 נית.י הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכמגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפנ .4

עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי יהיו עשויים מברונזה,  ומעלה 1"מקוטר 
 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2ואקום  "

 יחידה. –מדידה: מגוף 
המחיר כולל: אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש או קיים, אבזרי חיבור, חיבור לקו 

במחיר פרט ראש מערכת או קיה, ייכלל חירי מגופים הידראוליים לקווי ההשמ השקיה.
מגוף הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר  פרד, בהתאם למופיע בכתב הכמויות.בסעיף נ

 פרט ראש מערכת. 
 

במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע  .5
 מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או 

 
 ם ובתיאום עם המתכנן.אש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקוחירת הצבת רב .6

 
 יחידה.  –מדידה: ראש מערכת קומפלט  .7

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת 
העבודות המפורטות  למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל

 הדרושות.
 

גופים, ווסתים וכו'(, אלא אם            ערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מבזרי ראש המכל א .8
 צוין אחרת בתכנית.

 
 

  ארון ראש מערכת 41.12
 

הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע בתכנית,   .1
 קוח. בכמויות או ע"פ הנחיות הפי

 
 ראש.שפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הקביל לאבן הראש מערכת והארון יונחו במ .2

 
אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות  .3

 ס"מ מהדופן. אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים. 10
 

 .רי ראש המערכתגודל הארון יהיה בהתאם לאבז .4
שמידות ראש  במקרה .ראש המערכת יתאימו לארוןשמידות  יותעל הקבלן חלה האחר

המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 
 חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

 
 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  .5

 דרישות מזמין העבודה.ח", בהתאם לברי-בלן לספק מנעולים ומפתחות "רבעל הק
 

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -יה מרוחק כהארון יה .6
 ס"מ. משני צידי  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 

 ום של הערוגה תהיה  . אבן התיחשכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע
 האדריכל. בהתאם לתכנית

 
 מגולוון  5X50X50 תזוי –אל מסגרת מתכת הארון יונח על גבי סוקל ויחובר  .7

 גן בבטון בזמן יציקת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח.ועשי
 ס"מ       20ס"מ בולטים מעל פני הקרקע, ברוחב  10, ס"מ 40עובי )גובה( יציקת הבטון 

 עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח. 
 ס"מ מינימום.  20באורך טון ע"י ווים או יתדות מולחמות ת מיוצבת בבהמסגר



 

 סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח. –הבטון יהיה בצורת מלבן 
 

 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  .8
 יחידה, הארון על גבי סוקל הכלול במחיר ה מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של

 ת לתפיסת האביזרים לארון.וותופסנול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים מנע
 
 

 בקר ההשקיה 41.13
 

 מחשב .1
 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה                  

 תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 
של  אספקה והתקנה מרכז, לרבותל : תקשורת בין יחידות המחשב בשטחהמחיר כולל

קבלן  ם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עםשקע ישראלי דג
 החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

 הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות. 
 

 ש"ע.ון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או המחשב יורכב באר .2
למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  3/4"לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  בכניסה

או  מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( 150ישיר )גוף פליז( ומסנן 
 יורכב מסנן פומית ויציאה למי פיקוד במגוף ההידראולי הראשי.

 
 יחידה.    –יד מדידה: סולונוא .3

 על פס                       ה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבהר כולל אספקסולונואידים: המחי
 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

          
 

 סיום עבודה 41.14
 

את  קבלן לסתוםות צנרת ההשקיה, על החודשים מיום כיסוי תעל 6לאחר תקופה של  .1
המפקח.  אותהקרקע בעפר מאושר בהתאם להורעת צרו עקב שקיהבורות והתעלות שנו

שנעשו  את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן
 בשטח בזמן הביצוע.

 
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש  הנתונים  .2

 או למפקח. למתכנן
 

ט בתוכנת בדיסק AS MADEקבלן להגיש תכנית כלליים על הבנוסף לאמור בתנאים ה .3
 ד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת אאוטוק

התכניות  רקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.ק
יה רשאי הקבלן לא יה חר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.יום א 14-תימסרנה למזמין כ

 שיגיש את התכניות הנ"ל.להגיש חשבון סופי לפני 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 פיתוח  -כבישים עבודות סלילת  -  51פרק 

 
 דות הכנה ופירוק עבו .1051
 

 פירוק שכבת אספלט קיים
ן פירוק של שכבת  במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבל

 אספלט קיים בכל עובי שהוא. 
 ת: העבודה כולל

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו.  -
 ק שכבת האספלט. , לכל עומ51.01.07ניסור שולי הקטע כמפורט בסעיף  -
 הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.  -
 העמסה וסילוק הפסולת. -

  רק במקרה שדרוש פרוק האספלט בלבד ללא פרוק שכבות המבנה  מודגש שסעיף זה ישולם 
 ו/או חפירה כללית בשטחים סלולים. 

 יסור האספלט. מדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניהעבודה ת 
  

 עבודות אספלט 
 

 צפוי יסוד
 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף: 51ראה פרק 

תותר לביצוע עבודות הריסוס   לקטרוניתרק מרססת מכנית בעלת בקרה א  .א
נור הריסוס יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע  יקט. על גבי צי בפרו 

 התזה של חומר הריסוס על גבי אבני השפה. 

 לפני הריסוס יבוצע טאטוא של פני המצעים או התשתית.  .ב

 מדידה: מ"ר. 
 

 צפוי מאחה 
 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף: 51ראה פרק 

ריסוס  תותר לביצוע עבודות ה  וניתמרססת מכנית בעלת בקרה אלקטר  רק .א
יקט. על גבי צינור הריסוס יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע  בפרו 

 התזה של חומר הריסוס על גבי אבני השפה. 

לפני הריסוס יבוצע טאטוא של פני הכביש במטאטא מכני עם שואב אבק    .ב
 פעמים לפחות.   3ובכל נקודה יעברו 

מפקח.  ריסוס רק על פי הנחיה של הבין שכבות אספלט חדשות יבוצע  .ג
 תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי חובה עליו לאשר הנחיה זו ביומן העבודה. 

 מדידה: מ"ר.  
 
 
 



 

 עבודות תמרור 
 כללי  .1

 התקנים, ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן: 
 וצביעת סימנים.   סימון דרכים: הכנת פני כביש אספלט  -  934ת"י   .א

רכים.סימון דרכים: צבעים לסימון ד -  935ת"י   .ב  

 של מת"י: תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור.   111מפרט אספקה מס'   .ג

 ידי משרד התחבורה. -"לוח תמרורים" הרשמי שפורסם על .ד

  /  תחבורהה בהוצאת משרד 1970הצבת התמרורים" קובץ "הנחיות לאופן  .ה
 המפקח על התעבורה. 

 
 התאמה לתקנים  .2

הוא עומד לספק   ומסמכים המעידים שהחומרים אשר  על הקבלן להמציא אישורים
  -מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות 

 היחידה. -יחולו על הקבלן, ומחירן כלול במחירי  -אם יהיו 
 

 מדידות  .3

הבלעדית של הקבלן. לא   כל המדידות והסימונים הנדרשים לביצוע העבודה הם באחריותו 
ת המדידה והסימון, ככל שידרשו, ומחירן כלול  ולם כל תוספת עבור ביצוע עבודותש

 היחידה. -במחירי
 

 תמרורים  .4

 מידות התמרורים: 
 מ'.  0.6בגודל צלע  -תמרורים משולשים   .א

 מ'.  0.6תמרורים עגולים בקוטר  .ב

   -לא צוין  כמצוין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם  -תמרורים מרובעים  .ג
 המפקח בכתב.עפ"י הוראות 

 
 .  111זירי אור. ייצורם יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' התמרורים יהיו מח

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי   
 של משרד התחבורה. 

אשר  כן, מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת התמרורים" ב-כמו
הנחיות נוספות הנדרשות להצבת  , הרווחים )בעברית ובאנגלית( ולמידות הכתיב, הספרות 

 התמרורים השונים. 
 מ"מ.  2.2מגולוונים, עובי דופן   3עמודי התמרורים יהיו צינורות פלדה בקוטר "

ס"מ.   65ס"מ ובעומק  40, במידות בקוטר  -20העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון מסוג ב 
 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים.  10וד יהיו ברום של לפחות פני היס



 

 הקבלן יקבל את אישור המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח. 
המדידה והתשלום לפי יח' תמרור , ללא תלות בגובה ובקוטר העמוד וללא תלות   

 בגודל וסוג התמרור. 
 תמרור. המחיר כולל חפירה ליסוד, יציקת יסוד, הצבת ואספקת עמוד ו

 
 ור זמניים שלא ישולם עבורםהתקני שילוט ותמר .5

-(,  תמרורים  מסוג ו5-חשבונו  אמצעים, הכוללים:  חרוטים  )ו-לן  יספק  ויתקין  עלהקב
, חצובות, סרטי פלסטיק בגוון אדום זוהר, סרטים, מחזירי אור, דגלים בצבע אדום  2-,  ו 4

 פלואורסאנטי  וחולצות  אדום / כתום  לעובדים.
תאם להנחיות משרד  טיחות המשתמשים בדרך, יוצבו בה אמצעים אלו, המיועדים לב

 העבודה, משרד התחבורה, המשטרה, המפקח והמזמין. 
מתן אישורים אלו אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לגבי נזקים לרכוש ונפש אשר ייגרמו  

בכל משך  התקנה שגויה ו/או ליקוי אחר באמצעים אלו. התקנים האלו יהיו -עקב אי 
 תר  ו / או במחסן. העבודה מוצבים בא

 
 ן כבישים סימו  51.82

סימוני הכבישים וצביעת אבני השפה ייעשו בצבע כביש מיוחד בהתאם לתקן ישראל מס'  
 והן יהיו בצבע לצביעת כבישים לבן, צהוב, אדום או שחור, לפי הצורך.  935

 . 934'  אופן הצביעה ועבודות הלוואי יהיו בהתאם לתקן ישראל מס
התחבורה, על פי "הנחיות לאופן  ישים תהיה לפי הנחיות של משרד צורת הסימונים בכב 

בפרק ו', במקום אשר מסומן בתוכנית לפי ההוראות של המהנדס   1970הצבת תמרורים" 
 ולשביעות רצונו. 

 לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את פני הכביש מאבק ולכלוך. 
ב הסימון לא צריך להיות תלוי  דיוק והתאמה לתכניות. טי בביצוע הצביעה יש להקפיד על

איכות הכביש ואם יידרש יש לצבוע אותם מס' פעמים ללא תוספת מחיר כדי להבליט  ב
 את הסימנים, על פי התכניות והוראות המהנדס ולשביעות רצונו. 

יש להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הקודם, אם שניהם זהים, ובמקרה  
תמיד )לא על ידי  ש לדאוג למחיקת הסימון הקודם ל ן החדש אינו זהה לקודם, ישהסימו

 צביעה בצבע שחור מבריק(.
 

מידות בסימנים יהיו כמפורט להלן, לפי הנחיות לאופן הצבת תמרורים וסימון על פני  
 הדרך: 

 ס"מ.  30ברוחב    -קו עצירה א. 
 ס"מ.   10ברוחב    -קו הדרכה והפרדה ב. 
 . ס"מ  30רוחב פס   - ינוי ניתוב(סימון ש  ) 808סימון  ג. 

 . "פ תכנית התנועה:עאורך פס  -  
 . ע"פ תכנית התנועה הפסים: רווח בין  -  

 ד. כל המידות של הצביעה ימדדו נטו.
אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת )כולל שחיקה(. תוך תקופת אחריות  

 סימונים הנ"ל, ללא תמורה. על חשבונו כל התבלות ב זו, על הקבלן לתקן
 

 קליטה ובקרה -ם ותאימי -צנרת ניקוז, מעבירי 51.64



 

 כללי  .1

המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה  
 והנחיות עיריית ירושלים / גיחון.   51  בפרק 

 הנחת צינור  .2

 ת השלבים הבאים: תכניות, העבודה כוללת אאם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או ב
ס"מ עד מפלס   50צינור החיצוני + לצינור בעומק מינימאלי של קוטר ה חפירה .א

 . כולל בשטחי מלוימתוכנן, 

 תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.   יישור והידוק .ב

 ס"מ הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.  10חול בעובי  פיזור  .ג

שלבים )הראשון עד מחצית   -2מעל הצינור מבוצע ב ס"מ 20חול עד גובה  לוימי .ד
 נור( והידוקו ע"י הרטבה. קוטר הצי 

חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה   מילוי .ה
ס"מ והידוקו בבקרה מלאה. )למעט שטחים פתוחים   20החפירה בשכבות של 

 הדוק רגיל.(  מחוץ לקוי הרחוב בהם מספיק 

יהיה   ושטחים מרוצפים המילוי החוזר מעל שכבות החול שים קיימיםבשטחי כבי .ו
מחומר מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים  
חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המילוי החוזר יהיה מלוי  

צע  וקר. לפני החפירה יש לבמקומי נקי מאבנים וחמרים חדים בהדוק בלתי מב
 חתוך במסור באספלט. 

וזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות  המילוי הח  בשטחי כבישים מתוכננים .ז
ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג   -50ס"מ עד פני שתית במידה והעובי קטן מ 50

בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם   קיימים א’. בשטחי כבישים 
תוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני  . במידה ויש לפמתוכנניםככבישים 

 . קיימיםדש אז הם נחשבים לכבישים ביצוע המבנה הח 

 צילום הצינור  .3

 : כל הצינורות יצולמו בשלבים הבאים

 לאחר הנחת הצינור ולפני כיסויו  •

 לפני ביצוע שכבת אספלט תחתונה  •

 לפני מסירת העבודה.  •



 

 פרט הכללי של מע"צ.הצילום יבוצע לפי האמור במ
 ור, קטרים, עמקים(. לפי מ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוג ודרג הצינ  ידה לתשלום המד

המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מילוי חוזר, אספקה, הנחה,  
 מים. -צילומים וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי 

ומק החפירה לצורך הסיווג לעמקים  מובהר בזאת כי ע 5700.07בנוסף לאמור בסעיף 
תחתית צינור פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר  יימדד בין קרקע קיימת ל

בין גובה שתית מתוכננת   -מתוכננות. בשטחים מתוכננים )כבישים משטחים וכו'( 
 תית צינור כנ"ל. בין גובה קיים ובין תח -לתחתית צינור כנ"ל. בכבישים קיימים  

 קורת ותאי קליטהתאי בי .4

וחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת שש .1
על פי דרישות עיריית   ערך-תוצרת מפעל מאושר כגון: אקרשטיין,  וולפמן או שווה 

 . לא תאושר אספקת תאים מתוצרת לא ידועה ולא מאושרת. ירושלים

 : , העבודה כוללתבנוסף לאמור במפרט הכללי .2

 למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה. חפירה  .א

 בלה והנחת האלמנטים של תאי הקליטה ותאי הבקרה. אספקה הו .ב

התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החבורים  .ג
 ואטימתם. 

מלוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו   .ד
לוי יהיה בחומר מקומי עם גודל  תוך כדי הרטבה. שאר המיימולא בחול 

 . 3אבן מכסימלי "

ת המפקח, יבוצע מילוי חוזר סביב התאים בחול מיוצב בצמנט, שישולם  לפי דריש
 בנפרד. 

ס"מ כולל הטבעת הסמל   60בקוטר  D-400תקרות, מכסים לעומס   .ה
 , וכו'. "עירית חיפה", מדרגות, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל יציקה

  פי פרטים עדכניים ויאושרו ע"י-המסגרות והסבכות יהיו על  מידות   -מידות 
 המפקח. 

 ידי המפקח. -הסבכות, הרשתות והמכסים יובאו לשטח לפני התקנתם ויאושרו על 

האלמנטים יהיו בהתאם לקטלוג וולפמן או שו"ע תוך שמירה על מידות פנים   .3
 השוחה. 

 לא תאושר יציקה באתר של תאים. .4

 עמדתו זו. ן המזמין חייב לנמק את אי 

ל כמסווג בכתב הכמויות ובהתאם למפרט  לפי יח' כולל את כל האמור לעי  המדידה והתשלום
 והתכניות. 

 



 

 
 
 
 


