
 1

 
  

  

  
  
  

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
  
  

  2020/55מכרז פומבי מס' 
  

תשתית, בנייה ופיתוח במתחם לביצוע עבודות  
  ירושליםהצפוני בגן סאקר, 

  
  

  
  

  מיוחד מפרט טכניווקדמות מ
  
  
  
  
  

  2020 ספטמבר -התש"ף  אלול
  

  



 2

  
  רשימת מתכננים
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  08-9709010פקס:                                  יוסי חזקיה -מנהל הפרויקט                                            

  

  אדריכלי נוף בע"מ צור וולף    - אדריכלות נוף

 09-9510020טלפון:             , הרצליה פיתוח8רחוב  המדע             

       09-9510030פקס: 

                                  

  EECCשלומי וייסמן    - חשמל ותאורה

  02-6525442טלפון:                   גבעת שאול, ירושלים 12בית הדפוס                       

  02-6525443פקס :                   

 שובל יהודאי - קונסטרקוציה

            03-6420103טלפון:         , אור יהודה6היוזמים       

    03-6420223פקס:  
  

  יגאל שטרק - מתכנן מערכות השקייה
  09-9668193טלפון:          הרצליה 14טשרניחובסקי 
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  דורון אשל -יעוץ קרקע ומבנה

  09-9582652טלפון:                                                 , הרצליה 4בארי                     

  09-9511860פקס :                     
  

  רונן שמואלביץ -ייעוץ ותכנון מדשאות

  04-6389581טלפון:         בנימינה 9רח' התאנה       

  04-6288833פקס:                     
  
  

  פניה אל המתכננים תעשה באמצעות המפקח בלבד
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  רשימת המסמכים

  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  המסמך

  הקבלןהצעת  מסמך א'

 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן   מסמך ב'

במהדורה  -המפרט הכללי לעבודות בניה     מסמך ג'

  העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות

    שם המפרט  מס'

  מוקדמות 00

    עבודות עפר  01

  עבודות בטון 02

    מוצרי בטון טרום  03

    עבודות בניה  04

    עבודות איטום  05

    נגרות אומן ומסגרות פלדה  06

    מתקני תברואה  07

    מתקני חשמל   08

    עבודות טיח  09

    עבודות ריצוף וחיפוי  10

    עבודות צביעה  11

    עבודות אלומיניום  12

    עבודות בטון דרוך  13

    עבודות אבן  14

    מסגרות חרש  19

    ןירכיבים מתועשים בבני  22

    פיתוח האתר  40

    גינון והשקיה  41

    קווי מים ביוב ותיעול  57

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  למפרטים הכלליים

  חוברת שפת הרחוב לעיר העתיקה

המפרט לאבן טבעית שנערך על ידי ארם 

  מהנדסים

  המפרט הכללי של עיריית ירושלים

מפרט עיריית ירושלים לקרצוף וריבוד של אגף 

  שפ"ע
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  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  המסמך

    תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו   1-ג'מסמך 

מפרט מיוחד ואופני מדידה   2-מסמך ג'

  מיוחדים

  

    כתב כמויות  מסמך ד'

    מערכת התוכניות  מסמך ה'

    דו"ח קרקע  מסמך ז'

    לוח זמנים שלדי  מסמך ח'

    נספח בניה ירוקה  מסמך ט'

  

משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות 

כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים  או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר 

המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות 

  תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

  

  הערות

 באתרהמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור 

 www.online.mod.gov.il הכניסה לאתר חופשית לכולם.  

  

כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות מסמך ה

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה 

. בא להוסיף על האמור בחוזה הקבלנים של מוריההאמור בו. מובהר, כי המסמך דנן כי קרא, הבין והסכים לכל 

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי 

  ביחס לקבלן.  מחמירים יותרחיובים המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 

  

  

                ___________________  

חותמת וחתימת הקבלן              
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  כלליים מיוחדים תנאים - 1-מסמך ג'

  

  מתחם צפוני "מתחם הספורט" גן סאקרפיתוח   00.01

גן הארי בעבודות תשתית כן ובניית מגרשי ומתקני ספורט , עבודות פיתוחהמכרז הן לביצוע  העבודה נשוא

  .ירושלים רחוב שדרות בן צבי,סמוך לסאקר 

שדרוג וביצוע של שבילי פיתוח, מתקני כושר, מגרשי ספורט, בניית קירות, עבודות , בין היתר, להינוהפרויקט 

ידי -אשר בוצעו על כהמשך לעבודות פיתוח של גן סאקרותאורה ותשתיות תקשורת/מצלמות, גינון והשקיה 

  העבודה כוללת בין היתר: קבלן אחר. 

  קירות קיימים ואלמנטים שונים.שבילים קיימים, ל – עבודות הריסה ופינוי )1

טים שונים נואלמ שביליםביצוע של חפירה למבנה כביש/מדרכה וביצוע  – ופיתוח שטח שבילים )2

  .בהתאם לתוכניות הפרויקט ודרישות הגורמים השונים

בהתאם שבילים/כבישים, בניית קירות, ריהוט רחוב, ואלמנטי פיתוח נופי /במדרכותריצופים  – פיתוח )3

 לתוכניות הפרויקט.

  ביצוע עבודות גינון והשקייה וכריתות עצים בהתאם לתוכנית הפרויקט. – גינון והשקייה )4

ט והתחברויות לתאי קהפרוי בחלק מתוואיביצוע של תשתיות ניקוז ומים  – מערכות מים וניקוזים )5

  .ניקוז ומים קיימים

ופירוק של תאורה קיימת ומסירתה רט ביצוע תאורת שבילים ותאורת מגרשי ספו – מערכות חשמל )6

  .לעירייה

 בו.  יבוצעו עבודות על ידי קבלנים נוספים שישתלבו במהלך הפרויקט –כללי  )7

  

  

  תכולת העבודות:

  להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט (אין המדובר ברשימה ממצה).

כאמור, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן, מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, 

כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו/ או הנדרשות לביצוע הפרויקט, על כל 

  מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

 עבודות הכנה ופרוק. 

 עבודות עפר / חציבה. 

 מצעים ותשתיות. 

 .בניית קירות תמך 

 לטיםאספ. 

 .אבני שפה, אבני צד וריצופים 

 .עבודות תאורה, תשתיות תקשורת 

 וגידור , עמודי מחסוםמעקות בטיחות. 

 ותמרור , שילוטעבודות צביעה. 

 .עבודות מסגרות וריהוט רחוב 
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 .עבודות מתקני כושר ומגרשי ספורט 

 .עבודות גינון והשקייה 

 ארק.פעבודות מגרש סקייט 

 עבודות שונות. 

  הסדרי תנועה זמנייםתכנון וביצוע.  

  

  ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות בזמן  00.1.1

 תוכנית שלבי ביצוע/בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן הסדרי תנועה זמניים להביאעל הקבלן  .1

 היתרים ואישוריםאומים הנדרשים לצורך קבלת יבאמצעות מהנדס תנועה ולבצע את כל הת

משטרה, גורמים מעורבים בסמיכות לפרויקט, אומים עם מנהלים קהילתיים, ית לרבותמהעירייה 

כלולים בתקופת  האישורים וההיתרים כאמורתושבים, סוחרים וכדו', מודגש כי התכנון וקבלת 

הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין 

תוכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולא לשלם לקבלן בעבור  רשאי להשלים את תכנון ואישור

 ביצוע התכנון. 

תחילת ביצוע  טרםהקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משטרת ישראל ועיריית ירושלים  .2

 טרםהעבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, 

ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות , וע העבודה ובמהלכהתחילת ביצ

ו/או  לשינוי במחירי היחידה יביאאישור תכנית חלופית כנ"ל לא . אופן יישומם בשטח בהתאמהוב

 .בלוח הזמנים, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו

לשלבי הביצוע לרבות כל אביזרי  ביצוע תוכניות שלבי/על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים .3

הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכי גישה, 

גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות 

קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם  פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור

מהיר התקשות ואספלט  CLSMלצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש ב 

קר בכיסויי תעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל 

ת צבע זמניים כולל מעל פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעל

ים ואספלט וכדו', תאורה זמנית חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופ

 במידת הצורך.

 מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו המוחלט  .4

 .ללא דרישה לתוספת תשלום מעבר למחירי היחדיה הקיימים

ה הזמניים המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנוע .5

 ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תוכניותיו ואישורי הרשויות.

של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע  על חשבונו על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת .6

 ולאורך כל תקופת ביצוע העבודות. בכל שלב ושלב 

ודה. כאשר בכל מהלך העבודה הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העב .7

 ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.
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התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה  .8

 השונים אלה במידה וקיים סעיף בכתב הכמויות.

הסכום הינו סכום סופי מודגש כי  .הלתכנון וביצוע הסדרי תנוע סעיף בכתב הכמויותקיים מובהר כי  .9

 לכל תקופת הביצוע ולכל שטח העבודה ולא ישולמו תוספות כלשהן מעבר לסכום זה. "קומפלט"

 בהן פרק הזמןרק בעבור  התמורה שיקבל הקבלן בעבור ביצוע האמור בסעיף זה תהיהמודגש כי  . 10

בזמן ההתארגנות או בתקופת מה, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו כך לדוג .עבודות תבוצענה

בעניין  המפקחת בה לא מבוצעות עבודות ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המסירות או בכל תקופה אחר

 זה. 

יהיה הקבלן לא  –כי במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת הביצוע המוגדרת בחוזה  מודגש . 11

  .יהיו על חשבון הקבלן ופה זותשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקזכאי ל

  

  האתר  00.02

"), את דרכי הגישה לאתר האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן: "

וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל 

  הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 

  

יציאה, הוראות כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה וה

הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון 

על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן 

אים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנ

  בסעיף זה.

  

  גידור ושילוט האתר  00.03

). בנוסף מובהר הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראוהאתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (

כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על 

  הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

ידה על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט במ

  ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

  הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח. 

  

בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב 

לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים  מ' 2.50מ' כ"א ובגובה  7.0

היתר הבניה  / מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה

לן עבור הנ"ל לא ישולם לקבאו הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

  . תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן

  

  התארגנות בשטח  00.04
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על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבודה ובה 

יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. 

  ת להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.על התכני

  

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של 

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות  ל חשבוןהמפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

  . ובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבוריתמהללו. 

  

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 

עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות 

תר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את החוזה וההי

כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, 

  מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 

  

  עבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמיןשטח ה  00.05

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום 

  העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

  

 סידורי ניקוז  00.06

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של כל שטחי 

  לחוזה הקבלנים של מוריה.  26 סעיףהחפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה 

  

לצורך זה על הקבלן  סיבה אחרת.הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל 

לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת 

  בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

ז אינו נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקו היה ויגרם

  מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

  

  לוח זמנים ודיווח  00.07

לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  הקבלן  .א

 שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר

 עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'.

  לוח הזמנים יכלול:  .ב

  רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. )1

  לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. )2

והציוד  רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים )3

  באתר העבודה.

  ולמוסרו למפקח. שבועיים על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת ל )4
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או חשבון מקדמה  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  )5

  טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי   .ג

  מות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.התקד

 המפקח. לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור, לוח זמנים זה מחייב  .ד

בסמוך שבועייםבתחילת החודש ותדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת ל  .ה

בחוזה על הקבלן לעדכן את  להגשת החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה

 אחת לשבועיים.ח זמנים הלו

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים   .ו

 בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

לפחות אחד,  קח בחשבון תקופת התארגנות של לפחות חודשללוח הזמנים יבעת הכנת מודגש כי   .ז

 מתקופת הביצוע בפועל. 20%חודשיים למסירות וכן תקופת בנ"מ של 

  

  משך הביצוע .010700.

תקופת ההתארגנות, כולל  ממועד קבלת צו התחלת עבודה חודשים 10בתוך השלמת הפרויקט כולו נדרשת 

האפשרות למתן היתר  כאשר תבדק, , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודהמסירותבנ"מ ו

, ואולם בהתאם לתוכניות הסדרי התנועה זמניים המאושרותלעבודות לילה לאחר חתימת חוזה עם הקבלן, 

על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן ועבודות הלילה לא תאושרנה ובמקרה כאמור יהיה עליו להעמיד את כוח 

 ועד הנקוב בסעיף זה. מנת להשלים את הפרויקט במ-האדם וצוותי העבודה הדרושים על

  

  . אבני דרך לביצוע: 2

להלן  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט,

פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המירביים להשלמתן.  מובהר ומודגש שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף 

לים את משך ההתארגנות של הקבלן והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים וכולנמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע זה 

לא קיבל הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. 

המשנה האמורות עד למועד ההשלמה המירבי הנקוב ביחס לפעילות כאמור להלן, ומבלי לגרוע מכל זכות 

הקבלן פיצויים מוסכמים  המזמין יהיה רשאי לשית עלל פי החוזה ו/או על פי כל דין, אחרת של המזמין ע

(א) לחוזה, וזאת בגין כל חודש של עיכוב או חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה  72כקבוע בסעיף 

  ביחס למועד שנקבע להשלמתה.

  

   פירוט פעילויות המשנה: 
  

תמציתי של הפעילות (מובהר כי מדובר  תאור  מס'
בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י 

  התוכניות, כתב הכמויות והמפרטים)

תקופה לסיום 
  מהשלהתחלה לה  (חודשים) נדרשת

  מרגע הודעת זכייה  1.5  השלמת טיפול בהיתרים והתארגנות לביצוע העבודה .1

עפר מפיתוח שבילים וסיום עבודות  50%השלמת  .2
  ובניית קירות

  מצו התחלת עבודה  4.5

עבודות פיתוח מגרשי ומתקני  100%השלמת  .3
  הספורט ועמודי התאורה

 מצו התחלת עבודה  7

 מצו התחלת עבודה  8  עבודות של גינון והשקייה בפרויקט 100%השלמת  .4
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תמציתי של הפעילות (מובהר כי מדובר  תאור  מס'
בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י 

  התוכניות, כתב הכמויות והמפרטים)

תקופה לסיום 
  מהשלהתחלה לה  (חודשים) נדרשת

השלמת כל העבודות בפרויקט וקבלת אישורי  .5
 התחלת עבודהמצו   9  ופתיחתם לציבור מתכננים ומנה"פ

 מצו התחלת עבודה  10  השלמת מסירות של הפרויקט ואישור חשבון סופי .6
  

  צוות הניהול של הקבלן באתר  00.08

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול, תיאום 

  ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. 

  

   דרישות מחייבות לביצוע העבודות  00.09

ים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, תוך להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנ

  שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.  .א

 . מקבלת צ.ה.עיום  20יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך   .ב

יום על  14הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך   .ג

 אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.חוסרים, 

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד   .ד

תתאר  התכנית ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. 30תוך  -המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 

לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות  בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה

  לעמידה בלוחות הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי   .ה

  מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

  

   תנועה והתארגנות בשטח העבודותדרכי    00.10

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, 

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח (מקום של משרדים,  מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין.

  ונות וכד').מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכ

  

  ימים מתחילת העבודה. 14הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

  

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, 

י הבניה, מכונות, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומר

  ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

  

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לתחזוקת הגדרות, דרכי 

  הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

ני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומה עבור כל הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמ

  הקבלנים שיעבדו באתר.

  



 11

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל 

יצוע העבודה ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לב הקבלנים שיעבדו באתר.

  ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. 

   

  חשבונות    00.11

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הנחיות 

מעודכנים ומסונכרנים בהתאם ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים 

לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי 

   במוריה.

  

ידי רשות מקרקעי ישראל. לפיכך, מודגש כי לא תאושר חריגה מהיקף המימון -מובהר כי הפרויקט ממומן על

בניכוי הנחת הקבלן הזוכה), אלא בכפוף לאישור המזמין מראש לכל הכולל המוגדר בסיכום כתב הכמויות (ו

יצורף אישור חתום ע"י מנהל הפרויקט שניתן לקבלן  כתנאי לתשלום חריגים כלשהםחריגה כמפורט להלן. 

מובהר בזאת, כי התשלומים  ").אישור מראשחריגה מכמויות החוזה (להלן: " ולפניביצוע עבודות חריגות  לפני

 כלשהי לא תשולם לקבלן מקדמהלחוזה הקבלנים  66על אף האמור בסעיף ו בלבד בגין ביצוע בפועלישולמו 

  .תשלום בגין רכישת חומריםבגין לרבות 

  

    

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים   00.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב 

יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא 

  תיאום מוקדם עם המפקח.

  

  יומן עבודה  00.13

לחוזה הקבלנים של  2ל בהתאם לאמור בסעיף ויומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכ

מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת 

  ללא תמורה נוספת.

  

  אחריות למתקנים/מבנים קיימים  00.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל 

גם אינם מופעים בתוכנית תיאום התשתיות או שמיקומם או גובהם  נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו אינו תואם בין תוכנית תיאום התשתיות למצב בשטח

את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח 

. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, הורה לו אחרת

  מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

 

  מים וחשמל  00.15

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת 

גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות 
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דיקות הנדרשות לשביעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הב

רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו 

  הקבלן בלבד.

  

  קיון אתר העבודה ישמירה על נ  00.16

, הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה

לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של 

גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה 

 המגרסה ו/או הציוד כאמור.רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו ברישיון) בקשר להפעלת 

בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע 

מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה 

ציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להו

  מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

  

ותוך  מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח

הפסולת ולסלקה על חשבון התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן 

הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי 

על הקבלן לנקוט בכל  כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.

תוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כ

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך  פתחים ביריעות מתאימות.

ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם 

  ביצוע עבודות אלו.לו כל תוספת תשלום בגין 

  

  AS MADEתכניות עדות   00.17

) ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות (

מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה 

הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא  –של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 

  כל תוספת תשלום. 

  

כניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות הת

שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו 

  ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

  

קח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפ

התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון 

בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים  ) העתקים כל אחת.5המקורי, וימסרם למפקח בחמישה (

פר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה בתוכניות, שלא יופיע בהם מס

 העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו.
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התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה 

  מין העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.או מז

  

  משרד למפקח  00.18

עם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש משרד למפקח. המבנה יעמד לרשות   .א

 המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

שני חלונות ודלת חיצונית אחת. מ', עם  6/3במידות  -מבנה לישיבות  ן:קמלדהמבנה יהיה יביל כ  .ב

  המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2משרד המפקח במבנה יהיו   .ג

 מ' עם מנעול צילינדר.  1.0/2.0

ס"מ, ארון מתחת  60/40/20ס"מ, כיור מטבח  140/60במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום   .ד

  ס"מ. 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90לשיש במידות 

במשרד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה. יבנה לוח חשמל   .ה

  עודי.יי

 2רון ברזל כסאות לאורחים, א 6ס"מ,  80/160: שולחן ישיבות כדלקמן המשרד יכלול ריהוט וציוד  .ו

מגירות). שולחן כתיבה עם שלוחה  8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות (  80/200/40דלתות במידות 

סא מנהל. קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד ימצוידת בארונית ננעלת, כ

 OFFICE ,PROJECT, "רמדור"חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות  I7עם מעבד  במחשב נייד

  וכו'.

  מזגן לכל חלל. -רור וחימום יק -המבנה יהיה ממוזג   .ז

 הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת.  .ח

למפקח. התשלומים עבור התקנת הטלפונים  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט   .ט

 והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

. ההתקנות הנדרשות תעשנה A-4מכשיר פקס ומכונת צילום  :כדלקמןהקבלן יספק ויתקין במבנה   .י

 בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.

הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש מבחינת תקינות   .יא

קיון (כל יום) במשך כל פעולת כל המערכות, המתקנים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הני

 תקופת הביצוע של הבניין. 

 המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.   .יב

המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר, לאחר אישור   .יג

 המפקח. 

 -בקיום כל ההוראות המפורטות לעיל  מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות  .יד

 לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

מודגש בזאת, כי המבנים למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, הינם רכושו של   .טו

  הקבלן.

לא תותר  בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים.  .טז

 שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

עליו לדאוג למשרד נוסף יהיה , בפרויקט מס' צוותים כדי לעמוד בלוח הזמניםלככל שהקבלן יזדקק   .יז

  .ועל חשבונו להנחיית מנהל הפרויקטבהתאם 
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  ישיבות תיאום  .1900

התיאום במועד ובתדירות על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות 

  שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

  

  תעודת אחריות  .2000

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם 

דרישה כזו באחד  החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה

  ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

(ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד).  קבלת אישור מסירה מהעירייה תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד

  תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

  

  תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל  .2100

הנפקת  -על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני   .א

האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של 

 כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.

חת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי על הקבלן לק  .ב

בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים 

  הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 ור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.עובדי הקבלן ידרשו לעב  .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות המפורטים   .ד

 ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל. בסעיף זה ובנספח בטחון

את הנימוקים לפסילת  המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט  .ה

 מי מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי   .ו

 לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

  

  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  .2200

ן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבל  .א

על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי 

 היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר,   .ב

הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור 

 ויהי ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח האדריכל

 באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות. יםהבלעדי יםהקובע

הקבלן ידאג להמציא בעת הגשת החשבון "אישור כי לצורך תשלום עבור מוצר "שווה ערך"  מובהר

 .מראש" כהגדרתו לעיל
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למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות, במפרטים,   .ג

ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג  ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות

 החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים תקבע   .ד

ו/או היועץ  ריכלהדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האד

 הרלוונטי ו/או המפקח.

שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ידי האדריכל מובהר כי ב  .ה

המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא 

 מתן הנמקה כלשהי.

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה  ו/או המפקח, ו/או היועץ הרלוונטי באם האדריכל  .ו

הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם 

 לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות.

פסקת העבודה כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום לה  .ז

ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים 

 וביצוע.

  

 תיאומי פתחים ומעברים  .2300

אומי פתחים, שרוולים (לרבות אספקתם), מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים ית

  מחיר. לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת

  

  עבודות באזורים שונים

והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנדרשת באזורים שונים,  העבודה אתהיזם רשאי להורות לקבלן לבצע 

  ., ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלןבגין ביצוע העבודות האמורותהנקוב בכתב הכמויות 

  

  הכנת פתחים ו/או מעברים

לבצעם,  כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה

או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו 

ברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מע

  ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

  

  תכניות 00.24

  המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". התכניות

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

  ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל 

  שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

  מסירת העבודה  .2500
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מסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות העבודה תי

הפורמט הנדרש בעיריית ירושלים על פי וזאת   Made "As"" "עדותהכנת תוכניות כן תיקונים במידה וידרשו ו

)GIS.(  

סיום/גמר, מותנית תעודת  הסופית ומתן  מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

, וכן גורמי התשתיות השונים כגון הגיחון, חח"י, ומחלקותיה השונות עירית  ירושליםבקבלת העבודה גם ע"י 

  חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.

  מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד!

  ות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדהבקרת איכ – 00.26

  
 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות  עצמית של הקבלן. .1

 בקרת איכות עצמית של הקבלן. -פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח ז'  .2

 מודגש בזה כי אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות באתר. .3

 חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן וייגזר מכך.היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות  .4

באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא ישולם נוכחות עבודה שבוצעה ללא  .5

 בעבורה. 

עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדיקות חוזרות, יהיו  .6

 על חשבון הקבלן.

ות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח הזמנים על על הקבלן מוטלת האחרי .7

 פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה.

 במשרה מלאה. מנהל בקרת איכות (מב"א)בפרויקט זה יועסק לכל הפחות,  .8

תר מבקר איכות אחד בפרויקט, מודגש בזאת כי לאורך תקופת הביצוע, יכול ותידרש נוכחות של יו .9

כנגזר ממטלות בקרת האיכות השונות ובין היתר, בתלות בקצב היקפי הביצוע, מספר ראשי עבודה, 

 משמרות עבודה וכד'.

מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום בטונים וסלילה ובתנאי שהוא שעומד  . 10

 בקריטריונים.

פרויקטים לכל הפחות, בהם  2ים, יהיה בעל ניסיון מוכח של מודגש בזה, כי בקר האיכות לנושא בטונ . 11

 סלע.  יבוצעו עבודות דומות למתוכנן בפרויקט זה, של עוגני / ברגי

כמו כן, במהלך ביצוע העבודות כגון: גינון והשקיה ותאורה על מערכת בקרת האיכות, להציב באתר  . 12

 בקריי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו.

המזמין יאשר או לקבל את אישור המזמין לצוות הבקרת האיכות אשר יועמד מטעמו: על הקבלן  . 13

לרשימת  יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה. במקרה ולמזמין יהיו הערות

ויקבל את אישור  ימים מיום קבלת הערות המזמין 14המועמדים, יתקן הקבלן את הרשימה בתוך 

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות  יום ממועד קבלתה אצל המזמין. 14נת בתוך המזמין לרשימה המתוק

   בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין

  

 בדיקות מעבדה  .2700
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ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת העבודות 

לחוזה קבלנים מוריה,  70לפי סעיף  גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,לגורם מטעם המזמין. האמור אינו 

  לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

  

  כותרות  .2800

הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן בפירוש תוכן 

  המסמכים.

    

  יחיד ורבים  .2900

  כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.
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  :  רת הקבלןהצה

מלבד כל התנאים והדרישות אשר הקבלן מחויב להם בהתאם לאמור במסמכי המכרז, להלן תנאים 

 ודרישות נוספות שהקבלן מחויב להם במסגרת הגשת הצעתו. 

נמצאים כל המסמכים שלא צורפו למכרז/הסכם זה וכי הוא קראם הקבלן מצהיר כי ברשותו  .1

הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות . והבין את תוכנם והוראותיהם

  בהם ולדרישות הסכם זה.

הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והניסיון הדרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצועיים  .2

ר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים הנדרשים וכן הכוש

  בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונות.

הקבלן מצהיר כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו, כי הוא  .3

תנאי ביקר באתר ומכיר היטב את תנאי האתר, נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו, 

  הקרקע וכי לקח בחשבון את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

לבצע את העבודה בקטעים  עשוי להידרשתנאי האתר הוא  עקבהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .4

קטנים, לא בהכרח רצופים ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג הרשויות 

  מתאים בכתב הכמויות. עיף וללא תוספת תשלום למעט באם קיים ס משטרה)-(העירייה

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את אזור העבודה המתוכנן והמורכבות והרגישות במיקום לאור  .5

מעורבות וקרבה של תושבים וסוחרים בתוואי הפרויקט, מודגש לקבלן כי ייתכן ובמהלך הביצוע 

יתקיימו בגן אירועים מעת לעת והקבלן יידרש להתאים את גידור האתר בהתאם לדרישות ממונה 

ולא ישולם  הבטיחות מטעם האירועים וכן ייתכן שיידרש להפסיק את עבודות בימים מסויימים

  האירועים שיתקיימו.לקבלן תוספת תשלום עבור עיכוב בביצוע לאור 

 החוזה /מכרז זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרז הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא .6

  ח והמזמין.פקהזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המלוח  ובמסגרת

הקבלן מצהיר כי עבודות התאורה יבוצעו ע"י קבלן תאורה מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת  .7

  המאור של עיריית ירושלים והמפקח.

ע"י גנן מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת הגננות של הקבלן מצהיר כי עבודות הגינון יבוצעו  .8

 עיריית ירושלים והמפקח.

הקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון בהצעתו שהתאורה תמשיך בפעילות סדירה ורצופה לאורך  .9

פעילותה הרציפה של התאורה ישתמש בטחת הכל קטעי העבודה ובמשך כל שלבי הביצוע. לצורך 

נית ובקטעים שהנ"ל יהיה בלתי אפשרי הקבלן נדרש לספק הקבלן בתאורה הקיימת כתאורה זמ

באם  הנ"ל ישולם בסעיפי החוזה המתאימיםתאורה זמנית לשביעות רצונם של המפקח והמזמין, 

 .צויין כך

, ומרבית העבודות ורכבות הפרויקט, ודרכי ההגעה אליוהקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון את מ . 10

יבוצעו בשטחים מוגבלים ובכלים קטנים ו/או בעבודות ידיים ללא תוספת תשלום אלא אם צויין 

 כך בסעיפים מתאימים.
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ועליו לדאוג להסדרי תנועה/שלבי  קיימים שביליםבהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות יבוצעו  . 11

באם  ולם בסעיפי החוזה המתאימיםביצוע מתאימים באיזורים אלו בכל תקופת הביצוע, הנ"ל יש

 .צויין כך

של כל האתר וסביבתו לפני על הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות המפקח  . 12

 דיסקים עם קבצי הוידאו לפני תחילת העבודה. 3ולהעביר לפיקוח הכניסה 

ברות , חאת עבודות החפירה של הקבלן ילווה ככל שיידרש ע"י רשות העתיקות, בזק, טל"כ . 13

למעט  קוח הינה חלק ממחיר היחידה בחוזהמפקח מטעמה. עלות הפיוחברת החשמל  קשורתת

 פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ידי היזם.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בשטח האתר קיימים תשתיות של גורמי תשתיות שונות וכי תוכנית  . 14

וייתכן כי קיימים  צאות בעומק רדודייתכן כי התשתיות נמ, כי תאום התשתיות אינה מדויקת

דבר שיקשה את העבודה בסביבתם וכל  אום התשתיותיתשתיות אשר אינם מופיעים בתוכנית ת

 תשולם כל תוספת בגין האמור בסעיף זה. זאת כלול במחיר היחידה ולא 

האמור בחוזה הקבלנים של מוריה, המזמין משאיר  על אףהקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי  . 15

 לעצמו את הזכות להגדיל את הכמויות בכל כמות שהיא מבלי לשנות את מחירי היחידה.

הסעיף הקובע יהיה המחמיר  –הקבלן מצהיר כי במידה וקיימת סתירה בין מסמכי החוזה  . 16

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ביחס לקבלן מבניהם

תיאום עם פרויקטים מקבילים בצע הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שבמסגרת העבודות יידרש ל . 17

  ללא כל תוספת תשלום.  ויאפשר להם מעבר

הקבלן מצהיר שידוע לו כי בכוונת המזמין לאפשר לחברות התקשורת, חברת חשמל וכדו' לבצע  . 18

עבודות בתוואי וכי הקבלן יידרש לבצע תאומים איתם ככל שיידרשו ולאפשר ביצוע עבודות 

או הארכת תקופת הביצוע  לא תינתן כל תוספת תשלוםמטעמם, על ידי קבלנים  התשתית השונות

 תיאומים אלו. בגין ביצועים

ועל כן הוא נדרש לאפשר מעבר  כי בגבולות העבודה קיימים מבני ציבור הקבלן מצהיר שידוע לו . 19

תיקני להולכי רגל לכל תקופת הביצוע לרבות סימון ותמרור בהתאם לתוכניות הסדרי התנועה 

 .אם קיימות במהלך המכרז ובין אם יוכנו על ידו בין המאושרות

הקבלן מצהיר שידוע לו כי קיימים תשתיות פעילות של גורמי תשתיות בפרויקט ועל הקבלן  . 20

יפגע בתשתיות אלו עלות התיקון הקבלן שלשמור על תקינותם לאורך משך הפרויקט, במידה 

 תהיה על חשבונו בלבד.

ודרכי  בגן סאקר שהינו גן פעיל ומרכזי בירושליםהקבלן מצהיר שידוע לו כי העבודות מבוצעות  . 21

הגישה והאחסון באזור זה הינם בעלי מורכביות ודורשות עבודה והובלה בכלים קטנים ועליו 

לקחת זאת בחשבון שלא ישולמו תוספות בעבור עבודות נלוות ו/או הובלות בכלים קטנים 

 העבודה.ושינועם לאתר 
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הקבלן מצהיר כי איתור שטח התארגנות לפרויקט הינו באחריות ועל חשבונו בלבד לרבות כל  . 22

 וקבלת אישור מגורמי העירייה השונים, האמצעים הנדרשים להקמת שטח התארגנות מתאים

 לא תשלום תוספת תשלום.ל

כריתה  היתרלקבל לצורך ביצוע מגרשי הספורט ומתקני הכושר נדרש כי  הקבלן מצהיר כי ידוע לו . 23

והקבלן לא יהיה זכאי להארכת משך והעתקה לעצים הקיימים וייתכנו שינויים והתאמות בתכנון 

 שינויים אלו.  ביצוע או תוספת תשלום בגין

הקבלן מצהיר שלצורך ביצוע מגרש הסקייטפארק המתוכנן הוא יידרש לעבוד עם קבלן מאושר  . 24

 טרם ך שיידרש לקבל אישור להעסקת הקבלן האמורתוומתאים לעבודות אלו עם הניסיון הנדרש 

 תחילת העבודות.

הקבלן מצהיר שלצורך ביצוע העבודות של מגרשי הספורט הוא יידרש לעבוד עם קבלן מורשה  . 25

 לעבודות אלו שיאושר על ידי העירייה/מתכנן, ללא תוספת תשלום.

כל  ביחסן התקנים במסירת העבודות וכתנאי לתשלום חשבון סופי, יציג הקבלן אישור מכו . 26

 הותקנו כנדרש כי המתקנים ידו ואשר בו יוצהר -שהותקנו על המתקנים

 

  

  

  חתימת הקבלן ____________        תאריך _______________ 
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  פרטים טכניים מיוחדיםמ

   לתוכניות ולכתב הכמויות. יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים,
  ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.אין זה מן 

  

מספורי הסעיפים ותתי הסעיפים אינם תואמים באופן מלא את מספורם בכתב 
הכמויות , ככל שתמצאו אי התאמה יש לפנות למפקח לבדיקה וקבלת 

  להפעיל שיקול דעת עצמאי בנוגע לכך התייחסותו , אין 

  

  ם טכניים מפרטי
  

  

  מפרט טכני למדשאות במגרש כדורגל
  בכתב הכמויות 01מבנה 

  
בגימור דשא סינתטי  42X25חברת מוריה  מקימה מגרש מיניפיץ בגן סאקר ירושלים בגודל 

  פד.-מ"מ+ שוק 40
  מדובר בהתקנת דשא סינטטי על מצעי חצץ מדורג.

  
  לקבלן הדשא תנאי סף

          נותן ההצעה הינו נציג מורשה של יצרנית דשא מוכרת,  ובעלת דשאים בתקןQULETI FIFA .
 המופעים במכרז זה. םובהתאם לדרישות המינימו

  נותן ההצעה הינו בעל ניסיון מוכח בהתקנת דשא סינטטי, וכי ביצע עבודות התקנת דשא של לפחות
 . הקבלן יצרף להצעה המלצות. 2014-2019בשנים  לפחות בגודל תקני 1מגרשי כדורגל כאשר  4 -ל

  רהקבלן מצהי

  כי הוא מכיר את השטח, ואת המתקנים הנמצאים בו (גדרות, תאורה, וכדומה) והוא אחראי
 לשלמותם לאורך כל העבודה.

 זו, וכל ציוד נלווה הנדרש לביצוע העבודה. -כי ברשתו הציוד המתאים לעבודה 

  בחתימת רואה חשבון או עו"ד בעל  להלן הנדרש לביצוע העבודות:בבעלות המציע הציוד  המפורט
 העסק.

o גריידר לייזרר 

o Seamfix .לחיתוך והדבקה  
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o Gluefix .מכשיר לחיתוך  

o Turfgrip .מכשיר ללפיתה והצמדה  

o Gtasscutter .מכשיר לחיתוך דו צדדי  

o  טופדרסר אוsandmatic.  

o .מברשת מסתובבת או רוטטת להחדרת חול וגומי 

  מכיר את המפרטים הנדרשים כלשונם.כי הוא 
  ברור לו אם ויבצע דברים לא כנדרש, ולא בהתאם לדרישות המפקח, הוא יצטרך לפרק ולהרכיב

 מחדש.
  

  תוכנית עבודה

  וניקוז ומצעים 01.01פרק 

ס"מ, המשט יהיה מהודק לצפיפות של  2 -הקבלן אחראי להביא את השטח לשיפועים הנדרשים  +/

  לפחות.  96%

  אישור המשטח ע"י המפקח וקבלן הדשא יחלו עבודות הניקוז והמצעים.לאחר 

  לדרום מצפון 0.6%שיפוע המשטח יהיה 

  ס"מ ובעומק משתנה. 50בצד הדרומי תחפר תעלה ברוחב 

  ס"מ. 25ס"מ בעומק של  50בצד המזרחי תחפר תעלה ברוחב 

לא עטוף מחוזק   , צינור ניקוז5-10ס"מ חצץ  5מעליו  2מ-ג' ל 200בד גיאוטקסטיל לבן  סבתעלה ייפר

  שטוף.   5-10מ"מ ולבסוף מילוי התעלה בחצץ  125

מ"מ  200ס"מ בחיבור תקני עם אטמים, ומשם בצינור  80צינורות הניקוז יחוברו לברכת ניקוז 

  למקום שיצוין בתוכניות.   

  מס" 30על כל המגרש בחפיפות של  2מ-ג' ל 200בד גיאוטקסטיל לבן  סבשלב הבא ייפר

מטר,  5יפרסו באלכסון כפי שמופיע בתוכנית העבודה כל  HYDROWAYצינורות ניקוז מולטיפלו או 

  כאשר בצד המערבי הצינור יסתיים באמצע התעלה.  

מרגע פריסת הבד והצינורות לא תותר עליה של כיילים על המשטח אלא על החצץ בלבד. הכנסת 

  החומרים תהיה בדחיפה.

ס"מ. בסיום הכנסת החומר הוא יפולס בגריידר  17 -עובי השכבה כ 2-8שכבה ראשונה חצץ שטוף 

  לייזר ויהודק. 

  שיוכנס בטופ דרסר, ולאחריו החלקה והידוק תוך כדי הרטבה. 0-5ס"מ חצץ  3שככבה שניה 

  ס"מ. כל זאת על מנת לקבל אישור לפריסת הדשא.  1 -+/ -על המשטח להיות מוחלק ומהודק ל

  
  אמשטח הדש -01.02פרק 

  
  

מ"מ לפחות, על היריעה להיות בעל  12בעובי   Shock padsלפני פריסת הדשא יש לפרוס 
  אל מערכת הניקוז. Shock padsיכולת זרימות מים אנכית כך שמים יזרמו דרך ה 

השוק פד צריך להיות בהמלצת יצרן הדשא ולקבל אושר של היועץ. ההתקנה תעשה ע"פ 
  דרישות היצרן.
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  מפרט הדשא:

 מיקרון מינימום. 360עובי סיב  .1
 .יהלוםבצורת  מחוזקסיב  .2
 גר' למ"ר מינימום.  1000משקל סיב המשטח  .3
 גר' למ"ר מינימום. 1200משקל המשטח  .4
 מ"מ.  40גובה הדשא  .5
 מינימום. DAN 38התנגדות לעקירת הסיבים  .6
 מטר מינימום. 4רוחב המשטח  .7
 קווים פנימיים לבן. .8
 צבעי דשא סטנדרטים. .9

 מוחלטת לפעילות בקטריאלית.עמידות  .10
 00,88 2מ-ל ימספר תפרים מינימאל .11
 00,0501מינימאלי  2מ -מספר סיבים ל .12
 לפחות. 2מ-ק"ג ל 1.1במשקל של  UV"בקינג" פוליפרופילן דו שכבתי מצופה שרף עמיד  .13
 פי מפרט היצרן.-מילוי חול וגומי על .14
 אפיוני החול והגומי .15

 
  אפיוני חול  -

  :אפיוני החול
  מ"מ 1.2 18#עוברים נפה  98%                  

  מ"מ 0.15 100#עובר נפה  15%                   
  מ"מ 0.075 200#עובר נפה  2%                   
  מ"מ 0.045  325#עובר נפה  0%                   

  אפיוני הגומי:

 או  CRYOGENICאו   SBR ניתן להשתמש בגומי
TPE  .נקי לחלוטין מכל זיהומים כסיבים ומתכות  

  .0.6%תכולת רטיבות נמוכה 
  מ"מ לפי האפיון הבא: 0.5-2גודל 
  מ"מ 0.7-2  85%

  מ"מ 2.5 -מ"מ אך קטן מ 2מעל  10%עד 
  .10%עד  0.7 -קטן מ

  
  

  :התקנה

  כללי:

 .ההתקנה תתבצע על פי כל השלבים והכללים ובהתאמה מלאה לתוכנית  

  כל העת על כך שהמשטח בו מונח הדשא נשאר נקי.על הקבלן לוודא 

 .על כל הציוד שהקבלן מתעתד להשתמש במהלך ההתקנה לעבור את אישור המפקח 
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  אופן ההתקנה:

 המשטח הסינטטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה. .1

המשטח המדושא יהיה ארוך דיו לאפשר התקנה של הדשא מקצה לקצה לא יורשה כל חיבור  .2

 חיבורים מצטלבים.ראש או 

החיבורים יתפרו או ידבקו (על פי החלטת המזמין) תוך שימוש ביריעת חיזוק וחומרי הדבקה  .3

מסוג דבק תקני ומאושר ע"י החברה היצרנית. כל החיבורים יהיו ניצבים לכוון השדה כלומר 

חוזק במאונך לרוחב השדה. החיבורים יהיו שטוחים, הדוקים וקבועים ללא בקעים או מריטות. 

 .n/mm 15התפר/הדבקה 

פסי סימון המגרש יהיו בצבע לבן, הפסים והסימונים יעשו בהתאם לדרישות ענף אליו משויך  .4

המגרש, הקשתות ומעגל המרכז יודבקו או יתפרו במשטח עצמו. החיתוך יעשה בכיליים 

 או שווה ערך. הדשא של פסי הסימון צריך להיות SMGשל  LINECUTTERכדוגמת  םייעודיי

 באותה איכות, צפיפות וגובה כיסוח של דשא המשטח.

יש לוודא שמשטחים באזורי ההדבקה אינם עולים אחד על השני, והחוטים באזור ההדבקה  .5

 חופשיים.

או  REDEXIMחומרי המילוי יונחו במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור טופדרסר כדוגמת  .6

 ה זו, התערובת תפוזר שהיא יבשה. לעבוד יכלי אחר שיאושר ע"י המפקח, ובציוד ייעוד

החדרת חומרי המילוי אל תוך המרבד, תבוצע תוך שימוש במברשת מקצועית מיוחדת אשר לא  .7

 ואשר קיבלה את אישור המפקח. םתגרום נזק לסיבים הסינטטיי

 סימון המגרש יקבע עם המזמין. .8
 

  ציוד ומתקנים -01.03פרק 
  

בועים פרופיל אובלי תקני מצופה אנודייז ק 5X2בשלב הסופי יותקנו שערי אלומיניום 

100X120  מסגרת אחורית כולל זוג קשתות לתמיכה וזוג שרוולים לקיבוע באדמה. ואחריות
  לשנה. 

  
חודשים המגרש יהיה בפעילות  12חודשים, במהלך  12הקבלן יתחזק את המגרש למשך 

  חודשים.  12מלאה, המסירה בסופית תהיה בתום 
  בל הדרכה לגבי דרישות האחזקה, וכן חוברת טיפולים.בתקופה זו הרשות תק

  
  שנים הן על הדשא (מטעם החברה) והן על ההתקנה. 5 -על הקבלן להעמיד תעודת אחריות ל

  
  
  

  

  
  

  מפרט טכני מיוחד
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  גן סאקר –, ומגרשי ספורט לעבודות תאורת חוץ
  בכתב הכמויות 2מבנה 

  
 
 
  

  עבודות חשמל ותאורה  08 -פרק   02מבנה 
  

  והנחיות כלליות  תיאור העבודה  08.1
   

,  וכן צוע עבודות תאורת חוץימפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לב 08.1.1
ביצוע תאורת מגרשי ספורט בגן סאקר בירושלים, קבלן החשמל יהיה מאושר ע"י הממונה על 

על פי הפרק המאור בעיריית ירושלים, ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג העבודה והיקפה, 
הרלוונטי, ומאושר, הקבלן יהיה רשום  באופן מלא ברשם הקבלנים כאמור, בסיווגים הבאים 

 ) שניהם גם יחד.4-תאורת רחובות א 270, 4-(חשמלאות כללית א 160
  

 הנחיות ומפרטים: 08.1.2
  

  :העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלןכל 
  

, תאורה ומתקני מערכות 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקמפרט טכני  08.1.2.1
 והעדכנית האחרונה במהדורתו

 
מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים  08.1.2.2

 .1989הוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט במאלומיניום או פלדה 
 

ון וכל הפרקים של המפרט בהוצאת משרד הביטח 08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.2.3
 לעבודה זו.  ייםהכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט

 
בהוצאת מעצ  1990מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  08.1.2.4

 חברה הלאומית לדרכים. 
 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות  08.1.2.5
 .חברה הלאומית לדרכים בהוצאת מעצ

  
מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת מחלקת המאור של עיריית ירושלים במהדורתו  08.1.2.6

 העדכנית והאחרונה.
 

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.2.7
  

, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל, הנ"להשלמה למפרטים מיוחד זה הינו מפרט הערה: 
  לערער על ההחלטה.המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות 

 
מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות  08.1.3

למפרט  - 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  
ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי  08פרק  -הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 

 נים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. מתק
 

שיאושר  וכלכליסעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  08.1.4
 ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה. 

 
 . מוטבע וברור תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.1.5
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 טיב העבודה  08.1.6
עבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע ה

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 
אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את 

יצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ב. הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור
ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב 

מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות  -במפרט 
יף הקבלן על חשבונו כל המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחל

אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר 
  אישור סופי ע"י המפקח.

 
 צוות הקבלן  08.1.7

  
הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן להקצות 

 להלן:  כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט
 ןרישיוחשמלאי בעל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.1.7.1

 "הנדסאי". 
שיונות לביצוע עבודות חשמל של יעל הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של ר 08.1.7.2

 עובדים.ה
 במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.  08.1.7.3
 ודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך.הקבלן יהיה מאושר לעב 08.1.7.4

 
  :העבודהמרכיבי  08.1.8

  
 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות. 08.1.8.1
  ביצוע העתקות תשתיות תקשורת של חברות התקשורת השונות. 08.1.8.2

   
ה מוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירלתאורה ו הנחת צנרתאספקה, הובלה ו 08.1.8.3

  והשחלת כבלים בצינורות.
 

  התקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.אספקה, הובלה ו 08.1.8.4
 

בגבהים כמפורט רגילים לעמודי תאורה  כלונסים/ביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.1.8.5
 .בתוכניות

 
בגבהים כמפורט גבוהים לעמודי תאורה  כולנסים/ביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.1.8.6

 .בתוכניות
 

 יםמפורטהבגבהים רגילים אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה  08.1.8.7
  בתוכניות, כולל זרועות, על יסודות בטון.

  
אספקה, הובלה והתקנה של עמודי תאורה גבוהים כולל מערכות הורדה אינטגרליות,  08.1.8.8

 מערכת בלימת חירום, כתר ,גופי תאורה, ציוד  ולוחות הפעלה וכיו"ב.
 

שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני משך כל עמודי תאורה בעל ות ביצוע הגנ 08.1.8.9
 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן. – בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח

  
, פנסי תאורה כולל כל בטחהאספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי א 08.1.8.10

  האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.
 

 קית ואלקטרודות הארקה.אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופ 08.1.8.11
  

פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית ירושלים. לרבות  08.1.8.12
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ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות, הובלת כל הציוד המפורק למחסני 
 העירייה או לכל מקום אליו יורה המפקח העירוני.

  
שה, לרבות יחידות קצה אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החד 08.1.8.13

 לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית ירושלים.
  

 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות. 08.1.8.14
 

ותשתיות בגשרים ומנהרות לרבות הכנות של מעברי  הארקת יסודות נימתקשל יצוע ב 08.1.8.15
צנרת כמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור של 

 המזמין והמתכנן. 
  

 ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר . 08.1.8.16
  

ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים, העתקות  08.1.8.17
צוע. הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש וכן והתאמות ע"פ שלבי הבי

 לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים.
  

ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים של עיריית  08.1.8.18
  ירושלים.

 
ותיקון כל הליקויים  וכן תשלום בגין בדיקת בודק, בודק מוסמךטיפול בהזמנת  08.1.8.19

 יתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.ש
 
 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  08.1.9

  
על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות  08.1.9.1

 ."בויכל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכ
  

לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים אישורים אלו מתייחסים  08.1.9.2
וציוד, לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור 

 ."בוילתכנון אספקה וכ
  

והגורמים הרלוונטיים  על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות 08.1.9.3
 /לפרויקט

  
תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו  08.1.9.4

על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור 
 לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

  
כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.9.5

. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת מסגרת החוזהב כלולות תוהרישיונו
 עבור הטיפול הזה.

  
הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה  08.1.9.6

לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת  סיומועד לו פרויקטשל ה
רז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכ

 תוספת זמן עבור הטיפול הזה.
  

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה  08.1.9.7
 זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.

  
אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא  08.1.9.8

 ה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.תהי
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כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו  08.1.9.9

 כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל.
 

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות  08.1.9.10
לן הכביש ו/או רשות אחרת החשמל על כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קב

 ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.
  

אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף  08.1.9.11
 לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

  
מפרט המיוחד יבוצעו מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות ב 08.1.9.12

בתאום עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב 
העבודה בכביש ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל 

בכביש, בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של קבלן 
 החשמל.

  
 באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן. כל נזק שיגרם עקב פגיעה  08.1.9.13

  
כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.9.14

 .בחוזההנ"ל, כלולות  תוהרישיונו
  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק  08.1.9.15
שיגרום הקבלן לתשתיות אלו (חשמל, בזק, מים, דלק וכד') יותקן ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו, וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.
  

 : אישור שלבי העבודה 08.2
  

יך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהל
המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא 
יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או 

 כל חלק ממנה. לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או ל
על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים באמצעות 

ע"י  -יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 
יקום הסופי עד לקביעת המ -לפי דרישות המפקח  -מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך 

של העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר 
  יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.  -קבלת אישור בכתב 

 
  :אישור ציוד ונתונים טכניים 08.3

  
הרכיב ספק ולל נדרש ינומפקח לציוד אשר המתכנן והעל הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור ה

. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. ע"פ התכנון במסגרת העבודה
עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או 

החוזה או לקבלת צו  ימים מיום חתימת 10האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך 
יובא לאתר יירכש ולא . ציוד לא עם קבלת תוכניות חתומות לביצוע התחלת עבודה, לפי המקדים

העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב 
לטיב אה מלמפקח. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מתכנן והמה

המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם 
  לקבלת האישור.דוגמאות מפקח באתר ההמאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד 

  
 ערך. -שווה –חלופה לציוד המוצע  08.4

  
  את המוצר המוגדר כלשונו.על הקבלן לספק  "שווה ערך ואיכותהכוונה היא תמיד ל"

 
 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. 08.4.1
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אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת  08.4.2

 .לסעיף בכמויות החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת
  

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין  08.4.3
 בנדון. 

 
 :אחריות 08.5

  
 . .במתקן שלישי צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות : ספק הסר למען

 , החומרים , הציוד , המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן
 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל

 וביצוע חומרים , עבודה , שרופות נורות זה ובכלל פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות
 . סופי

 וחתימת והמזמין הפרויקט מנהל י" ע קבלתו , המתקן אישור מיום החל להלן כמפורט תהיה האחריות
להלן ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של  כמפורט הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה פרוטוקול

  חברה מוריה.
 

 .שנים 5 –לכבלי חשמל  08.5.1
  
 .שנים 10 -גופי תאורה ורפלקטורים לתאורת לד 08.5.2

  
  שנים. 10לדרייברים  -ציוד הדלקה לגופי תאורה (דרייברים)  08.5.3

 
 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. - שנים 10 -עמודי תאורה וזרועות  08.5.4

  
  שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. –מרכזיות ולוחות חשמל   08.5.5
 
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול  08.5.6

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף  -עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 
  מיום מתן ההודעה. שעות בימי חול  48וכל עבודה תתוקן תוך  

  
     שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות 08.6

  
  השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

  הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.
 

  וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. סימון תוואי החפירה 08.6.1
  

  .ולסימון כולו. לתוואי החפירהאישור המפקח בכתב  08.6.2
 

  חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  08.6.3
 

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35, הנחת גיד הארקה  השחלת חוטי משיכה, הנחת צנרת 08.6.4
 

  אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.   08.6.5
 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.6.6
  

 השחלת כבלים.  08.6.7
  

 אישור המפקח לביצוע.  08.6.8
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 :סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה 08.7
  

את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה ע"י מודד מוסמך על הקבלן לסמן 
באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע 

תיל חיצוני של קו מ' מ 5לסמן עמוד במרחק קטן מאשר החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין 
   מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.מ' מ  2.5 -ועילי  בוהגתח מחשמל 

  
  חפירות ותעלות 08.8

  במפרט הכללי)  08.02סעיף (
  

"עבודות עפר" של המפרט  08.02כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף 
  ).08חשמל (מתקני הכללי ל

  
קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת

  : , המידות הם נטו ללא התאיםהעבודה הדרושים
  

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י  08.8.1
  הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

  
התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול  עומק 08.8.2

המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס 
האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. 

  החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.
 

ס"מ  20שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  כל 08.8.3
  ס"מ למטר בצינורות. 10למטר בכבלים ועל 

 
ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  08.8.4

   ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.
 

ס"מ  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי  08.8.5
 10בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים (הנמדדים בנפרד) בעובי של  

  ס"מ. 
 

ס"מ  110קשיח PVC יותקן הכבל בתוך צינור או כמפורט בתוכניות במקרה של מעבר כביש  08.8.6
  מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות. 5.4עובי דופן 

 
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין   :ביצוע החפירה 08.8.7

יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק 
קו ואושרו ע"י יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבד

ס"מ.  20המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  
השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד 

  על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.
 

מק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן עו: אישור חפירה ומילוי 08.8.8
טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח 

  בכתב.
  

 
יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של  08.8.9
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  המפקח. 
  
  

 
  צינורות 08.9

  במפרט הכללי)  08.03(סעיף  
  

   תאורהלצינורות  08.9.1
  .1531, ת"י "ממ 5.4ד "קשיח בע PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  08.9.1.1
  .4519עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנוםמ"מ " 110קוטר  08.9.1.2
  .4519עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנום" מ"מ 75קוטר  08.9.1.3
  .4519עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנוםמ"מ " 50 קוטר 08.9.1.4

  
מ"מ, כל קצוות הצינורות  8ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של בצינורות  08.9.2

יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור 
  בסעיף זה.

  
מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר : הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן הנחת צנרת 08.9.3

בחפיר תעשה על מצע  תשל הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנר
(ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח) שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות החול חול נקי 

 רט. ויונח סרט סימון על פי פכמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל 
  

, קרקעיים-תתקשיח,  P.V.Cמסוג : קטעי צינורות פלסטיים קשיח P.V.Cמסוג  צנרת יחיבור 08.9.4
האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של  .יחוברו בשיטת תקע ושקע

  השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 
 

יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא לתאורה קרקעיים -: צינורות פלסטיים תתלתאורה צינורות 08.9.5
  מופות. 

  
: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת כניסות לתאים 08.9.6

המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו 
  ים. תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבל

 
מ"מ. קצותיו של  8: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר חוטי משיכה 08.9.7

 20מוט באורך /על יתד יקשרהחוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שת
הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת  - למנוע החזרתו לתוך הצינור ס"מ

  כספית.
  

בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים : קצוות צנרתסגירת  08.9.8
אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע 

  הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. –
 

מפסולת  נקיים כי הם: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא בדיקה וכיסוי 08.9.9
יסגרו קצות הצינורות  ה והעברת מערכת בדיקה (מנדרול)בדיקהומגופים זרים. רק לאחר 

לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי כאמור בסעיף הקודם היטב 
  הצינורות. 

  
והגבהים של פנים  תהקואורדינאטוסוי הצינורות יש למדוד את : לפני כיסימון ומיפוי 08.9.10

הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 
סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב -  AS MADEהביצוע 
 מתאים.

 
  חשמל כבלי 08.10
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בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים למפורט N2XY תרמופלסטי הכבלים יהיו מסוג כבל 
האחרון. צבעי  ובעדכונ 547יתאימו לת"י הכבלים  בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה

הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז 
וות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום הדלקה, יאטום הקבלן את הקצ

העתקים) 3לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות (
סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. כל קצוות הכבלים, 

  במפצלת מתכווצת ("כפפה").ממ"ר ומעלה, יסתיימו  10בחתך של 
  

 מעבר-בריכות, תאי 08.11
  

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי 
   וע"פ התיאור שלהלן:תכניות פרט מצורפות 

  
כמות החוליות ס"מ,  50ס"מ ובגובה  80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  08.11.1

כולל שילוט  489מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י מכסה הדרוש, כולל עומק תהיה בהתאם ל
 .וסמל ע"פ סטנדרט העירייה

  
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.11.2

  
 . 201.1מטיפוס  658י "חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת 3או  2-גוף התא יורכב מ 08.11.3

  
בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית הצינורות  צינורות יותקנו בפתחיםה 08.11.4

 ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד. 20יהיו בגובה 
  

 .החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע 08.11.5
  

ס"מ. פני החצץ יהיו  20ובעובי  1"בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של  08.11.6
 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -נמוכים ב

  
בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות  תלבריכה יש להתקין יציק מסביב 08.11.7

 הביצוע.
  

לפי  Material:GG-20יצוק מדגם , יהיה מרוצפת מכסה המותקן במדרכה -שוחה מכסה  08.11.8
מכסה המותקן במדרכת אספלט או  .489לפי ת"י  B125עומס בהעומד  DIN1691תקן 

לפי ת"י  B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2בשטח פתוח יהיה מטיפוס 
העומד " של וולפמן" 33כדגם "כרמל , 103.1מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס . 489

. ס"מ 60תאים בקוטר ס"מ ל 50. פתח המכסה יהיה בקוטר 489לפי ת"י  D400בעומס 
כל המכסים יכללו סמל העירייה  ס"מ. 60ס"מ יהיה הפתח בקוטר  80בתאים בקוטר 

 .והמערכת (תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב)
  

  תאורה רגילים יסודות לעמודי 08.12
 

על הקבלן היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע.  08.12.1
עמודי התאורה. על ליסודות ביצוע החישובים ותוכניות ללמפקח לפני תחילת העבודה לספק 

לקביעת  ,הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס
החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס   .דרשוהיסודות שיהמידות סופיות של 

בעוד מועד לאישור  מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן ןרישיוישראלי בעל 
אשר בדק ואישר  ,המאושר ע"י המזמין ,מהנדס  התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.

את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו 
 לתכנון הנ"ל וכל הדרושמחיר  הנחיות שיקבל מהנ"ל.כל הלמכרז להתאים את המסמכים ל

צעתו של הקבלן ולא ההיחידה של היסודות בכלול במחיר צוע יהיה להכנת התוכניות לבי
  תידרש תוספת על כך.

  
תהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ויציקת היסודות  08.12.2

ס"מ מתחת  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון 
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  מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה.באי תנועה  לפני הקרקע.
   

 30-מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  08.12.3
במרחקים בין הברגים לא  ק"ג צמנט למ"ק לפחות). סך הכול הסטייה מהתכנית 30(לפחות 

מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי  5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3תעלה על 
  מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -ההספקה (במשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה יותר מ

  
, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני 209.6, סעיף 812הברגים לפי ת"י  08.12.4

מ"מ, ינוקו מכל שומן  30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4הבטון. הכנסתם לתוך 
פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו אבץ -כלור-באמצעות טטרה

  מיקרון או בהתזה.  80חם 
   
  הברגים הנקיים (ללא חלודה או ציפוי) יוכנסו לתוך יציקת הבטון.   08.12.5

 
וא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה מפלס הקרקע המסומן ה  08.12.6

ס"מ מתחת  10-הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ
ס"מ ממפלס הסופי של  10למפלס האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו 

  בבטון למניעת חדירת מים. הקרקע. המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם 
 

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים כנדרש   08.12.7
  לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. 

 
 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.   08.12.8

  
החוזק של הברגים  על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות 08.12.9

 .והתאמתם לדרישות התכנון
  
  
  

 מטר  igh MastH  15תאורה  יסודות לעמודי 08.13
 

על הקבלן היסודות לעמודי התאורה גבוהים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע.  08.13.1
עמודי התאורה. על ליסודות ביצוע החישובים ותוכניות ללמפקח לפני תחילת העבודה לספק 

לקביעת  ,חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוסהקבלן לערוך 
החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס   .דרשוהיסודות שיהמידות סופיות של 

מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור  ןרישיוישראלי בעל 
אשר בדק ואישר  ,המאושר ע"י המזמין ,מהנדס  התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.

את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו 
 לתכנון הנ"ל וכל הדרושמחיר  הנחיות שיקבל מהנ"ל.כל הלמכרז להתאים את המסמכים ל

צעתו של הקבלן ולא ההיחידה של היסודות בכלול במחיר להכנת התוכניות לביצוע יהיה 
  תידרש תוספת על כך.

  
מבנה היסוד יבוצע על פי הכללים, התקנות והתקנים הישראלים לנושא זה כולל חוקת הבטון  08.13.2

 .ביסוס בנינים 940על חלקיה ועל פי ת"י  466 ת"י
 

 .מטר עם שיפוע 0.20 מטר מבטון מזוין בעובי 4X4מידות ליסוד יוצמד משטח שרות ב 08.13.3
 

אך לא יורשה השימוש  המתאים לזיון תותאם לת"י ,  הפלדה30 -וג הבטון יהיה לפחות בס 08.13.4
  במוטות מצולעים מפותלים, יורשה השימוש במוטות פלדה העשויים ממטילים בלבד.

 
 :היסוד יבוצע בשני שלבים 08.13.5

  .ביצוע כלונס ו/או יסוד שטוח -
  .ביצוע ראש היסוד -

בביצוע ראש היסוד יש לחצוב את קצה הכלונס ולהבטיח בטון נקי בראש הכלונס 
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בתוך היסוד יותקנו  .בורגי היסודעם קונסטרוקציה  ם שלהמתאים לחיבור אלמנטי
הברגים יהיו בעלי חוזק מתיחה  .בורגי היסוד שיסופקו כיחידה אחת עם לוח עיגון

גבוה. כמו כן תסופק תבנית פלדה ליציקה מדויקת של בורגי היסוד על מנת להבטיח 
 .פילוס אופקי ואנכי של הברגים

  ,  HIGH STRENGTH  PRECISION TIES יסוד הידוק יהיו מסוגבורגי  
  .UNF 3740 Class 6.6דוגמה:  ל
 

  .בערגול קר  UNFהברגים בעלי תבריג 08.13.6
מעל היסוד לחיבור  הברגים מחוברים ללוח העיגון בעזרת ברגים. קצות הברגים בולטים

מים לחיזוק אומים, אום תחתון לפילוס ושני או  3-משתמשים ב .פלטת העמוד לברגים
ולפי  מנחות במידה תמינימאליוהם מידות  פרטיםמידות היסוד המפורטות ב .ונעילה

  .החישובים המאושרים יהיה צורך בהגדלת הנתונים והמידות הקבלן לא יקבל  תשלום נוסף
 

האחרונה. מיסוד  ביסוד תותקן הארקת יסוד לפי חוק הארקות היסוד למבנים בהוצאתו 08.13.7
מ"מ המחובר לבורג הארקה של  50*4 במידות מגולוון עד תא האביזריםהבטון יצא פס פלדה 

 .העמוד
  

 ברגים נוספים מכל סידרה וגודל לצורך בדיקת מכון התקנים. 3על הקבלן לספק  08.13.8
  

לפני ביצוע של מנה"פ ומהנדס קונסטרוקציה מצוות יועצי תכנון  על הקבלן לקבל אישור סופי 08.13.9
 הפרויקט.

  
יכול הקבלן לבצע את היסודות. המהנדס המתכנן מטעם  רק לאחר קבלת אישורים אלו 08.13.10

  הקבלן יפקח במסגרת הפיקוח העליון על ביצוע היסודות.
  
  
  
  
  

 עמודים וזרועות 02.08.20
  

  מטר 6גובה עד  עמודי תאורה מפלדה 08.2.1
  

  : בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. ההער
  

 כללי  08.2.1.1
ם, אשר הוסמך ע"י -מחלקת המאור של עיריית ימאושר ע"י הבמפעל  יהיהוהזרועות  יםמודייצור הע  .א

 . ביקורתו, נמצא תחת מכון התקנים הישראלי
ובעל תעודת הסמכה של רתכים הקבלן/יצרן עמודים  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן   .ב

 על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים: נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים. 
הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או המומחה ייקבעו על ידי תהליך  -

 ם.-מנה"פ בתאום עם  מח' המאור של עיריית י
 ם.-מנה"פ בתאום עם מח' המאור של עיריית יהקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של  -
ימסר לפחות שבוע לפני ביצוע מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו ת להודיע למנה"פעל הקבלן  -

 לפקח על הריתוך.  המזמין הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג 
 העמוד עם נתוני הבדיקה. תתוויהעמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי כל   .ג
צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח   .ד

 414 . העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י414לפי ת"י  הלשניימטר  47של 
 בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.

העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עיריית ירושלים, המתקן כולו יהיה מגולוון   .ה
  וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל.

בהוצאתו האחרונה) בהעדר הוראה אחרת,  812לפי ת"י ( היהי ותוהזרוע יםצוע העמודתכנון ובי  .ו
 3או   2יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על   -העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים 

. ק"ג כל אחד 20.7מ"ר כל אחד לפחות (שטח מלבני שווה ערך) במשקל של  0.22פנסים לפחות בשטח 
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תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת  כןכמו 
 בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני פתחים.

תכנית מפורטת של העמוד, של הזרוע (כולל חיבורים יגיש הקבלן/היצרן עם הגשת ההצעה למכרז   .ז
ם) ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות וחיזוקי הפתחי

הניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס גשרים ראשי, רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת 
כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו  העירייההזרועות בתיאום מלא עם מפקח מטעם 

 ור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. על ידי מהנדס קונסטרוקט
ראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאיים) מיצרן העמודים ינקוט   .ח

, ללא פגיעה בנתוני הבורג "בויכגון, ע"י העמקת התבריג וכ הגלווןלהבטחת אפשרות ההברגה לאחר 
  המתוכנן. חבכולעמוד 

או גוף אחר המוסכם על  מכון התקנים או הטכניון מטעםה תעודעל הקבלן להביא על חשבונו   .ט
ולמפרט הזה.  812 המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות ת"י ,המזמין

. עליו יוחלט ע"י המפקח ם-מח' המאור של עיריית יויערך בנוכחות נציג מועד הבדיקות יתואם 
הביצוע (כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים) הם יבוצעו ע"י הקבלן  במידה וידרשו שינויים בתכנית

  ללא תשלום נוסף. 
מחבלות, מכות  עולהימניש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות   .י

ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות 
לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן אין  או כבלי פלדה.

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי  ההובלה.
הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים 

 לעיל.
של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות, מנזקים  סה, ההובלה והפריקהש להקפיד בזמן ההעמי  .יא

ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף 
כתוצאה מפעולת  -מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי 

תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס המפקח, אשר רשאי גם  -ההעמסה ההובלה והפריקה 
  לפסול את העמודים, הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים.   .יב
ן שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בי

העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים 
 בסביבה 

יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו שינויים  "בויאי העמידה בתנאי המפרט וכ  .יג
) הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום "בויטים וכבתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי, שינויים בפר
  ."בוינוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכ

  
 פירוט 08.2.1.2

פרטים לפי מפרט לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות מגולוונת  בנויים מפלדההעמודים יהיו   .א
  לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה.

צלעות, שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. הצלעות  4בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י פלטת היסוד תרותך   .ב
 מ"מ לפחות. 8יהיו מפח פלדה בעובי של 

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי המתכת של העמוד ושל  -הגנה בפני שתוך (קורוזיה)   .ג
גון שבתוך היסוד, אותם הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים (מלבד חלקי בורגי העי

(בהוצאתו  918אין הכרח לגלוון). הציפוי ייעשה בטבילה חמה (גלוון) על פי התקן הישראלי 
 60הדרוש  918מיקרון לפחות (בניגוד לת"י  80האחרונה) בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי 

ת הריתוך ייעשו לפני הגלוון. מיקרון לפחות. כל עבודו 56מיקרון). ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי 
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים,  לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.

 מיקרון. 56-לא יהיה פחות מ בגלווןהאומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי 
ם) להבטחת הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאי  .ד

ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג  -אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון 
 -לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ

את ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון  5
 56 -הברגים, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות מ

מגולוונים כנדרש במפרט זה, כאשר  לעירייהמיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו 
 ,גוון וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל. האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג

לדרוש בורגי נירוסטה (פרט לבורגי יסוד) במקרה כזה על הקבלן לספק  םרשאי או המפקח/המתכנן ו  .ה
לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם  -מכון התקנים, טכניון  -אישורים של מעבדה מאושרת 
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לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה 
דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת,  8-אומים ו 8רגי יסוד עם וב 4 תכוללת אספק

 אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 
סגר באמצעות בורגי אלן שקועים, ימ"מ לפחות אשר י 6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה   .ו

 מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ (בכל  812ודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י סימון העמ  .ז

  הזמנה) אשר יוטבע בשעת הייצור. 
 הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.  .ח
  לבורג יחוברו:  .ט

  מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. -
  העמוד (ראה בסעיף העמוד). ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס 10וליך מ -
  ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5מוליך הארקה  -
  הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה. -

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  .י
  

 הצבת העמודים 08.2.1.3
רה יהיו מעבר עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם עמודי תאו

למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה 
 וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה. חשופים ללא הגנה

  העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.
  ומנופים מתאימים. םמכאנייהעמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים 

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים והדסקיות, כל 
  האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.

  באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.
סוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלודה וכן בורגי היסוד שבולטים מעל לי

האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל 
ית של האומים יעטפו הברגים והאומים פבורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סו

ך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפ
התחתון של העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם 

  ס"מ לפני הצבת העמודים. 30 -מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ
  

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  08.2.1.4
י הקרקע שבסביבתו. יש להבטיח שיפועים וסידורי ס"מ מפנ 7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ

ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד 
וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסטה כנדרש במפרט זה, כאשר 

עמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגלוונו. יש האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס ה
להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת 

ס"מ לפחות, שנמצא בין תחתית  10מ"מ לפחות ובקוטר של  10גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 
קיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי הברגים הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדס

החיץ DENSO. במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה (מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי) כגון של חב' 
ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיץ תבוצע 

ום את האומים במשחת אלסטקס (תוצרת בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאט
 ס"מ לפחות מכל צד.  2אסקר פז או שווה ערך) לעובי אספלט של 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עם מערכת הורדת פנסים טרמ  15ה עמודי תאורה בגוב 08.2.2
  

  נת"י.מטר, בהוצאת  15 בגבהים מפרט זה הינו השלמה של המפרט המיוחד לעמודי תאורה
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 כללי 08.2.2.1

המרכיב את העמוד כולל כל מערכת ההרמה  עמוד מתייחסת למכלולה תהגדר
  .קומפלט

העמוד יהיה מטיפוס קוני רב צלעות מפלדה טבול באבץ חם, ויכלול ראש   .א
קבוע כתר נע, מערכת הורדה/הרמה, תא אביזרים, לוח פקודים, פלטת בסיס 

 .לפי המפרט בהמשך "בויוכ
קבוע, ראש -עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תוכניות מפורטות של עמוד  .ב

 .כתר נע מערכת הורדה, יסוד, וחישובים סטטיים מפורטים
רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס והמתכנן, על המסמכים הנ"ל, רשאי היצרן   .ג

 .ליצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח
על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי, או הטכניון או כל   .ד

המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והכתר וכל  גוף אחר המאושר על ידי
האביזרים המסופקים על ידי הקבלן לדרישות התקן ו/או המפרט לנספח 

יאפשרו למזמין לבטל את  "בויהמצורף לו, אי העמידה בתנאי המפרט וכ
ההזמנה, במידה שידרשו שינויים בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עוביים, 

לעמוד  עו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי) יבוצ"בוישינוים בפרטים וכ
 ."בויבתנאי המפרט, החוזה וכ

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות להימנע   .ה
מחבלות מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים 

זרוק אין לגרור או ל .ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה
 .לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה .את העמודים על הקרקע

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תותקן על   .ו
חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את 

 .העמודים או האביזרים הפגומים
אחסון על משטח ישר, ובכך למנוע באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד   .ז

  .היווצרות גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים
את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת   .ח

 .וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה
על היצרן לספק הוראות להרכבה והתקנת העמוד באתר, ודוח בדיקת מעבדה,   .ט

הארץ בה יוצר העמוד, של סוג הפלדה. בזמן העבודה יהיה נוכח נציג של מ
 .יצרן העמודים המורשה ומודרך ע"י היצרן להרכבה ולהתקנת העמוד

 .הקבלן יציג לבדיקת נציג המזמין או המפקח את תהליך יצור העמודים מפעל  .י
 :במסירת העמודים על הקבלן להעביר תיק הכולל  .יא

  .גים וכמויותרשימת ציוד כולל מס' קטלו -
  .ספר מערכת של היצרן בעברית ו/או אנגלית -
 .סט תוכניות ביצוע ופרטים של היצרן -
 .הוראות יצרן לביקורת ותחזוקה שנתית -
אישור ביצוע התקנת העמודים ומערכת ההורדה ע"י נציג היצרן עבור כל  -

  .עמוד
אישור בדיקת תקינות מערכת ההורדה לאחר ההקמה ובתום שנת  -

ודק מוסמך ממכון התקנים לבדיקת מעליות ומערכות הנע ב האחריות ע"י
 .של עמודי תאורה

על הקבלן להביא על חשבונו מודד מוסמך על פילוס העמודים, הבדיקה תבוצע   .יב
  בשעות הבוקר  המוקדמות, (שתי בדיקות לפחות).

על הקבלן להביא על חשבונו אישור בודק מעליות מוסמך למתקני הרמה    .יג
לכל עמוד ועמוד. הבודק יאושר ע"י מכון התקנים הכולל  תעודת בדיקה 

 .הישראלי, או כל גוף אחר המאושר על ידי המזמין,
  

 המבנה העקרוני של העמוד 08.2.2.2
  

  העמוד יהיה בעל חתך רב צלעי משופע.  .א
העמוד עשוי ממספר חלקים המתחברים בינהם במחבר החלקה ללא ריתוך   .ב
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 (Slip Joint)ויוצרים את גובהו.
 לקליטת הכתר של גופי התאורה.חלקו העליון משמש   .ג
בחלקו התחתון מותקנת דלת שרות המאפשרת את החבורים החשמליים   .ד

 והתקשרות למנגנון ההרמה / הורדה של כתר גופי התאורה.
עם נעילה  1:60הפעלת הכתר מתבצעת ע"י כננת פנימית בעלת יחס תמסורת   .ה

  עצמית ומערכת שימון פנימית.
 

  ודתכנון העמ 08.2.2.3
  

(כולל כל התוספות  A.A.S.H.T.O  1985"י התקן האמריקאי העמוד מתוכנן עפ  .א
  שלו עד לתקופת המכרז).

עמודים למאור דרכים וזרועותיהם שעשויים  – 812יתאים לדרישות ת"י   .ב
  מפלדה.

 עומסים אופייניים בבניינים: עומס הרוח. – 414עומס הרוח יחושב עפ"י ת"י   .ג
זאת לאפשר התקנת עמודים ברוב  מ' / שנ' 47 -מהירות הרוח לתכנון היא ל  .ד

 חלקי הארץ.
החישובים והמסמכים יערכו בעברית, יערכו ויחתמו ע"י מהנדס אזרחי   .ה

 ישראלי מורשה כחוק שהתמחה בקונסטרוקציות פלדה.
חישובים סטטיים מפורטים , תכניות מפורטות של העמוד ואביזריו מפרט   .ו

 בקשתו. ליצור להובלה והרכבה ימסרו לקבלן שזכה במכרז עפ"י
  

  חמרי גלם , קשיחים והגנה בפני שיתוך –מבנה העמוד  08.2.2.4
  

חמרי הגלם מהם יבנו חלקי העמוד הם מהסוג המקובל לייצור עמודי תאורה   .א
מפלדה תוך התאמה מלאה לדרישות התכנוניות והפונקציונליות. נתוניהם 

  יופיעו במסמכים המתאימים.
אם הם גלויים או חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם בין   .ב

(  918מוסתרים הצפוי יעשה בטבילה באבץ חם ( גלוון ) עפ"י התקן הישראלי 
 מיקרון. 85מיקרון וממוצע של  65 בהוצאתו האחרונה). עוביו יהיה מינימום

  מיקרון. 80מינימום  Fe-510בפלדות 
  הקשיחים למינהם יהיו מגולוונים.  .ג
מיקרון, אורך  56מינימום  הגלוון בראשי ברגי העיגון יהיה אלקטרוליטי  .ד

  ס"מ. 5 -הגלוון יחפוף את יציקת הבטון כ
פעולת הגלוון תבוצע לאחר כל הפעולות המכניות והריתוכים על מנת למנוע   .ה

  פגיעה בשיכבה המגינה.
ינקטו כל האמצעים להבטחת אפשרות של ההברגה של האומים הברגים   .ו

שלהם. כמו כן החלקה לאחר הגלוון תוך שמירה על הפונקציונליות התכנונית 
 נאותה בין חלקי העמוד באזורי השלוב שלהם.

  
  
  

  תעודות ואישורים 08.2.2.5
  

היצרן מתחייב לספק למזמין בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיפים אחרים של   .א
תעודות ואישורים של מעבדה מאושרת (שוות ערך למכון התקנים  –המפרט 

בארץ), שמאפשרים התאמת העמוד (תכן, חומרים, מוצר) לתקנים, למפרטים 
  וליעודם בארץ.

יצורפו אישורים, כנ"ל לגבי כל סוגי החומרים המרכיבים את העמודים, סוג   .ב
צר העמוד, החומר, תכונותיו הפיסיקליות ההרכב הכימי של הפלדה ממנה יו

  הברגים, איכות הריתוך, עובי הגלוון וכדומה.
  

  ) לפנסיםמערכת המנשא (כתר 08.2.2.6
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  הכתר יהיה בנוי מפלדה מגולוונת.  .א
  על הכתר יותקנו אמצעי חיבור לפנסים וקופסאות החבורים.  .ב
יהיה בנוי פונקציונלית לאפשר פרוק והרכבה כאשר העמוד מותקן, במקרה   .ג

 יהיה בעזרת ברגים. הצורך משני חלקים שחבורם
הכתר יכלול מובילים וסידורים למניעת פגיעה בעמוד בזמן ההורדה והרמה   .ד

 מקומות. 3-ובולמי זעזועים משולבים לפחות ב
במערכת מכנית המאפשרת נעילתו במצב עליון כאשר  הכתר יהיה מצוייד  .ה

הכבלים הנושאים אותו לא ימשיכו להיות מתוחים במצב הסטטי הזה. 
 מקומות. 3-הנעילה תבוצע לפחות ב

  הכתר יהיה מכוסה בחופה למניעת חדירת  מים לציוד החשמלי וכסוי תחתון.  .ו
  

היחידה  הערה: המערכת פותחה בין השאר לנשיאת מצלמות והינה המערכת
  החסינה בפני רעידות , כאשר היא ננעלת במצב עליון.

  
  מערכת גלגליות עליונה 08.2.2.7

  
הגלגליות תהיינה בעלות קוטר רחב אשר יתאים לכבל רב גידי גמיש שטוח או   .א

  עגול שבשימוש.
הגלגליות תהיינה מחמר חסין אש , שיתוך ועליהן לנוע על גבי מיסבים בעלי   .ב

  חלד. –סיכה עצמית עשויים מפלדה אל 
תובטח הפרדה בין הכבלים החשמליים לכבלי הפלדה לפני העברתם דרך   .ג

  הגלגליות המתאימות.
הגלגליות תותקנה בשילדה המהווה יחידה אחת עם השרוול אשר עוטף את   .ד

 ראש התורן ומאובטח אליו באופן צירי וכיווני .
 יסופקו מובילים לחיבור מנשא הפנסים.  .ה
 לדה) באבץ בטבילה חמה לאחר הייצור.המערכת כולה תגולוון ( בחלקי הפ  .ו
תבוצע הגנה על מכלול הגלגליות באמצעות מכסה פלדה מגולוון או חומר   .ז

 מאושר אחר ממיפגעי האקלים.
  

  כבלים נושאים 08.2.2.8
  

כבלים מתפצלים בעזרת מפצל המאזן ומשווה  3אל הכתר יחוברו מינימום   .א
  את הכוחות הפועלים.

 6בקוטר מינימלי של  7/19כבלי הפלדה יהיו מפלדת אל חלד גמישה במבנה   .ב
 ק"ג. 2903 –מ"מ, ועומס שבר מינימלי של 

  
  
  
  
  
  

  מערכת בלימת חרום 08.2.2.9
  

מערכת פשוטה ויעילה הנותנת מענה בכל מצב. יתרונה על פני מערכות אחרות   .א
שבלימת הכתר מתבצעת תוך פרק זמן קצר ביותר ואינה מאפשרת לכתר 

  יץ, דבר העלול לגרום לניתוק גופי התאורה בזמן הבלימה.להא
  מ"מ ואזי נבלם. 40-הכתר עובר כ  .ב

  
  יחידת התראה למטוסים 08.2.2.10

  
או לפי דגמים אחרים  DELעפ"י הזמנת הקבלן תסופק מערכת מבוססת על   .א

  מאושרים.
  ארה"ב.  AAFהמערכת תעמוד בתקן   .ב
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מים ויכללו זרוע מתאימה להתקנה על כתר  הגופים יהיו משוריינים ומוגני  .ג
  גופי התאורה.

הפעלת יחידת התראה תתבצע יחד עם הפעלת מערכת התאורה. יחידת   .ד
  ההתראה תתאים לדרישות רשות שדות התעופה בישראל וצה"ל.

     
  הגנה נגד ברקים והארקה 08.2.2.11

  
מ"מ עשויים מפלדה אל חלד יוצמדו לעמוד בתוך חלל  12ברגים בקוטר   .א

  האביזרים, בורג אחד ישמש נקודת הארקה לתאורה והכבלים. 
  .1982משנת  1173קולט הברק ומתקן ההגנה נגד ברקים יעמדו בת"י   .ב
  

  מערכת החשמל 08.2.2.12
 
  כבלי הזנה לפנסים  .א

ומתאים לעמוד במאמצי  PANZERFLEXכבל החשמל במבנה עגול גמיש דגם 
  פינים) המתאים לשקע בתא הציוד. 24(תלייה ממושכת ויכלול תקע רב פיני 

הקצה השני יחובר לקופסת חיבורים (הסתעפות) משוריינת ומוגנת מים 
  המותקנת על הכתר. 

  ממ"ר כ"א, ממוליכי נחושת מצופי בדיל. 2.5גידים, בחתך  24הכבל יהיה בעל 
  מעלות צלסיוס. 90סביבה של הכבל יעמוד בטמפרטורת 

  וולט.-קילו 1הכבל חייב לעמוד במאמצים מכניים מתאימים ולמתח של 
  

  סוג הכבל:
   NEXANS 

NSHTOEU-J 06/1 KV  
 24X2,5 sw  

  
  או
 

  PRYSMIAN                                                                                                 
RONDOFLEX 

(N) GRDGOEU 24X2,5 5DG 674 
 

  או שווה ערך מאושר.
 
  כבל מאריך  .ב

יסופק כבל מאריך מסוג הזהה לנימצא מצוייד בתקע ושקע על מנת לאפשר 
  את בדיקת הפנסים כאשר הכתר במצב תחתון.

  מטר. 1.5אורך הכבל לפחות 
 
  תיבת החיבורים  .ג

 IP-65מוגן מים תיבת החיבורים שתותקן על הכתר תהיה מסוג משוריין 
  .VUומוגנת 

) או שווה ערך ²6mm(עד  Weidmullerהתיבה תכלול מהדקי כבל מתוצרת 
  מאושר.

) שיכלול שקע רב ²mm2,5x24 התיבה תכלול כבל מסוג הזהה לנמצא בעמוד (
מ' שיאפשר בדיקת גופי התאורה  1.5פינים), אורך הכבל לפחות  24פיני  (

  כשהכתר במצב תחתון.
  או שווה ערך. BBI-4-200התיבה תהיה תוצרת ע.ד.א. פלסט  דגם 

  
  תיבת הפיקוד  .ד

מטר,  המאפשר הפעלה  7תיבת הפיקוד תהיה בעלת כבל מאריך באורך 
במרחק בטחון מטווח הורדת הכתר ותכלול אביזרי פיקוד. הכבל המאריך עם 

ידית הפיקוד יתחבר לתיבה באמצעות שקע ותקע שיאפשר פרוק והרכבה 
  מהיר של הכבל.
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הקופסה תהיה מסוג מתאים לעבודת חוץ עם לחצני הרמה והורדה ותפעל 
  .V24במתח פיקוד של 

 CHARLIE-Pendant Control Station – TERידית הפיקוד תהיה מתוצרת חברת 
  לחצנים. 3או שווה ערך ותכלול 

  מפסק ראשי -
 לחצן להרמת הכתר -
  לחצן להורדת הכתר -

  
  לוח חשמל קבוע להזנה  .ה

   -תיבת ההזנה ממוקמת בתוך חלל תא האביזרים וכוללת: -
  קופסאות ע.ד.א. פלסט עפ"י טבלת ציוד בסכמה החשמלית -
 מא"ז 10 -
 מנתק עם חיבור מכני לשקע תאורה  -
 מגענים -
 הגנת מנוע -
  שנאי -
  פינים 24שקע ותקע נשלפים  -
                                       פין 3שקע ותקע נשלפים  -

  
  

  הערות כלליות: 08.2.2.13
  

  הרכבת העמוד על אביזריו תעשה בנוכחות ובהדרכת נציג מוסמך של היצרן.
יש להקפיד על העמסה הובלה ופריקה ראוים של העמודים, של הזרועות ושל כל 
יתר האביזרים, להמנע מחבלות ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים 

 על הקרקע, למניעת פגמים.
וף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם הקמת העמודים תיעשה תמיד ע"י מנ

 שרשרות או עם כבלי פלדה.
פגיעה שנובעת מאי שינוע נכון של העמודים והאביזרים יכולה להיות עילה לאי 

 אשורם / קבלתם ע"י הלקוח.
  הוראות והנחיות הדרושים להתקנת העמוד כנדרש יועברו ע"י היצרן למתקין.

רי התנועה הנובעים מכך ובהם אישורי הובלת העמודים לרבות הצבתם וכל הסד
 משטרה כלולים במחירי העמודים.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 טחה בעמוד תאורהמגש אב 08.2
  במפרט הכללי)  08.09(סעיף  

  
  בהתאם לחלופות הבאות:המגש יהיה 

  
 מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים. -

  
 .A6 ,KA10דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  מא"ז לאבטחה יהיה  08.2.1

  
  לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.    SOGEXIקימהד 08.2.2
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ממ"ר, לבורג  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " 08.2.3
  הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.

 
מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד  08.2.4

  מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 
 

  " ומוליך הארקה).10ממ"ר לכל פנס (מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 2.5*3כבל   08.2.5
 

  מושלם. חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט 08.2.6
 

  שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.2.7
  

 898הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן 

IEC. .סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן 
  

  ת למתקן תאורת חוץהארקו 08.2
  במפרט הכללי).  08.05(סעיף  

  
  : כדלקמןיבוצעו ההארקות במתקן לתאורת חוץ 

 
ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.2.1

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל  2העמודים. 
כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא 

  טחה.מ"ר לבורג הארקה במגש האבמ 10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
  

בהתאם למפורט תאורה קו כל  ףבסואנכית בשוחה התקנה של אלקטרודות הארקה  08.2.2
מפלדה  תהיה ממ"ר. האלקטרודה  35יחובר מוליך נחושת חשוף  . לאלקטרודה זו בתוכניות

מטר כ"א).  1.5יחידות של   2(לפחות מטר  3מ"מ ובאורך  19מצופה נחושת בקוטר 
כולל  489לפי ת"י  עומס "חצי כבד"מכסה לעם ס"מ  60האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר 

 הכול כמפורט בתכניות. כיתוב ושילוט הארקה,  
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 , נורות וציוד הדלקהגופי תאורה
 

 LEDמבוססי גופי תאורה, פנסים  08.3
  

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור   LEDלנורות מסוג  יםייעודיתאורה יהיו גופי גופי התאורה 
 תקן ישראלי, כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין על דרישת תכנון תאורה עבור אשר יענו 

 למניעת סינוור  FULL CUT OFFוהנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים. גופי התאורה יהיו 
  וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפרויקט זה. 

  
  :  כולם גם יחד) –(תנאי סף ◌ׁ  יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלןגופי תאורה 

  
(יש להציג תעודת בדיקה מלאה  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי  08.3.1

 ).20לכל דרישות ת"י 
אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק  גוף התאורה יהיה בעל מבנה 08.3.2

  ממקורות האור וממערכת ההפעלה.
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  08.3.3

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות  –(Driver) אינטגראלית ייעודית 
 של היצרן.

אורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום גוף התאורה או סדרת גופי הת 08.3.4
דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, ויאפשרו 

  קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי. 
בהתאם לדרישות (בידוד כפול)  2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  08.3.5

 .20תקן ישראלי 
בהתאם לדרישות תקן ישראלי  IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  08.3.6

20. 
בהתאם לדרישות תקן  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  08.3.7

IEC62262. 
 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר. 08.3.8
לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות  0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  08.3.9

 ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
  או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  08.3.10
 לפחות. %75מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.3.11
שעות לפחות בטמפרטורה סביבה  0,0005הנדרש וגוף התאורה  LEDאורך חיי מקור האור  08.3.12

 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35של 
. על הספק יהיה להחליף בהתאם לדרישות התכנון 4000K-3000Kה גוון מקור האור יהי 08.3.13

 כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.
 .  ction Prote –Surgeגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  08.3.14
יש להגיש  –גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית (מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה  08.3.15

 אישור זה עם הגשת ההצעה) לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני.
 שעות לפחות. 100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור  08.3.16
או תקן אמריקאי  IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן ביולוגי כולל -אישור פוטו 08.3.17

האישור חייב להיות מותאם לרמת  – ביולוגית) של מעבדה מאושרת-מקביל (השפעה פוטו
"EXEMPT." 

שנים מעת ההתקנה כולל עלות ההחלפה  10של היצרן למשך  מקוריתאחריות מלאה תעודת  08.3.18
 באתר.

  :תעודות בדיקה 08.3.19
  .2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -
(בהעדר ת"י תבוצע  2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -

  .IEC-61347-2-13הבדיקה בהתאם לתקן 
(הפרעות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -

  אלקטרומגנטיות מוקרנות).
(הפרעות מולכות,  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -
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  זרמי הרמוניות).
(הפרעות מולכות,  12.5חלק  961בדיקה להתאמה לתקן ישראלי תעודת   -

 שינויים רגעיים).
  : ISO17025מוסמכת לתקן של מעבדה  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות 08.3.20

של מעבדה ביולוגית) -השפעה פוטו( IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -
המוצע כהגדרתו  ג"ת(קרינת לייזר), בהתאם לסוג  IEC60825 ו/או מאושרת 

 בתקן הרלוונטי.
 ).LED -(דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -
דרגת הגנה מפני הולם מכאני ( IEC62262 תעודת בדיקה להתאמה לתקן -

 )IK-08וזעזועים 
דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ  -

  ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט 
  

 ערך   טכניים של ג"תנתונים 

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  )barבקבוצה ( LEDכמות נורות 

  ) (יש לפרט)mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה (

  )mAזרם פעולה של הדגם המוצע (

  )driver)  (כולל Wשל הדגם המוצע ( כלליהספק חשמלי 

 ׁ◌של הדגם המוצע (LM79 פי -) עלlmשל הדגם המוצע ( שטף אור כללי
Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה (Ta=25º 

 

    40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º)  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדגם המוצע (

  
על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד

צירוף 
 המסמך 

  הערה

מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת (במקרה שהייצור   1
בחו"ל) לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו 
המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה 

 טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות.

  

של  2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות    2
 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או של   3
  גופי תאורה לפחות. 3,000של  –התקנות גו"ת המוצע 
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד
צירוף 

 המסמך 

  הערה

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות גו"ת   4
כולל  2.3וחלק  1חלק  20המזווד לזרם המוצע בת"י 

  .דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו

  

  קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע  5
הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה, 

  הפעלה ואחזקה שוטפת.

  

 IESקובץ עקומה פוטומטרית בפורמט עם  CDדיסק   6

עקומה אותן השל  (I-Table)וגם פלט מודפס  LDTו/או 
מעבדה חתום ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי 

מבוסס על ערכים אבסולוטיים  ISO17025מאושרת 

(Absolute Photometry)והקבצים יאפשר . פורמט 

 .AGI32ביצוע  חישובים בתכנה 

  

    הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות  7

 2.13חלק  61347תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   8
"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות לציוד 

בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

LEDאו לתקן בינלאומי מקביל " 

  

 2.1חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  9
(הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות) או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

 12.3חלק  961יתעודת בדיקת התאמה לתקן ישראל   10
(הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות) או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

 12.5חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי    11
(הפרעות מולכות, שינויים רגעיים) או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

או תקן  IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן   12
ביולוגית) של מעבדה -אמריקאי מקביל (השפעה פוטו

 מאושרת

  

או תקן  IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן    13
אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת (דרישות בטיחות 

   )LEDשל מודולים 

  

או תקן  IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן   14
אמריקאי מקביל (דרגת הגנה מפני הולם מכאני 

 )IK-08וזעזועים 
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד
צירוף 

 המסמך 

  הערה

או תקן  IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   15

 Vibration –אמריקאי מקביל (עמידות מפני רעידות 
test( 

  

או תקן  IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן   16

 EMC)אמריקאי מקביל (תאימות אלקטרומגנטית 

  

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת   17
איכות, הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

  בתפקידו בעירייה  (לצרף אישור רו"ח +קורות חיים)

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית חשמלית   18
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

  אישור רו"ח + קורות חיים)(לצרף   ביצרןבתפקידו 

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית   19
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

  (לצרף אישור רו"ח + קורות חיים)  ביצרןבתפקידו 

  

  
  

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.3.21
שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק  עשרלכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של 

  לפעול במהלך תקופת האחריות.
 

  חובת אספקת מסמכים נלווים 08.3.22
תקן  דרישותים בכל מדועהמסופקים במשלוח הנתון הפנסים מסמך הצהרת יצרן המעיד ש

חוק החשמל  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 
  , וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.מפרט הכלליה 08פרק  ובדרישות 

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות 
עם כל , בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.  2.3חלק  20תקן ישראלי 

  .C.O.C  ,T.O.Cמשלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 
  

  דגם עיריית ירושלים העדכנית ביותר ליום הביצוע ת הדלקהומרכזי 08.4
   

  כללי  08.4.1
   

המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה 
שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד 

מפורטת לאישור המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ 
לעיל. המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה  898תקן 

ודרישות  עיריית ירושליםהסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של 
  חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

, מתאימה להתקנת חוץ לפי תקן  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים 
43629.  

  בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה. ורכבת על יסוד בטוןמ המרכזייה תהיה
ארונות: ארון עבור  3 -מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

. הארונות יהיו וארון עבור יחידת קצה (בקר) ארון עבור מרכזית התאורה שמל,ח המונ
  מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.

ס"מ  10 -אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ .בטוןהארגזים יותקנו על יסוד 
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ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים לחיזוק  5 -מכל צד ו
  הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.

  הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם. 
הצירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל  כל הברגים,

חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי 
  כבל מתאימים.

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע 
  ל היצרן.סופית בעת בדיקת הלוח אצ

  יוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה. שיש להזמין את הפיקוח על 
עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים, פס  PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי 

  ."בויאפס, פס הארקה, מהדקים כ
  

  לייצור המרכזייה:הנחיות ודרישות 
    

הערות ועדכונים יסומנו על על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש. 
. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור המרכזייה. תוכנית ייצור המרכזייה

יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות 
  .ISO9002יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן בפרויקט. היצרן 

 
כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין  08.4.1.1

. הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים CIבקופסאות 
  בארגזים ובקופסאות.

  
  כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 08.4.1.2

 
  ובאישור המפקח.הלוח יבוצע בתאום  08.4.1.3

 
. כמות לפי תוכנית –  FGIמדגם  INBARהארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  08.4.1.4

  .IP65 –עם דרגת אטימות לא פחות מ  בתאום עם המזמין,הארגזים יכללו צילינדרים 
 

  העבודה בתוך תא הצרכן. פלטותכל הציוד יותקן על  08.4.1.5
 

  . “INBAR”המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  08.4.1.6
 

של מרכזת   AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית  2יש להתקין בדלת הלוח  08.4.1.7
  .כביששל מתקן התאורה ב  AS MADEהתאורה והשני עבור תוכנית 

 
  יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 08.4.1.8

 
  לפתחים בפנלים.ויוגבה עד  ימודולארכל הציוד יותקן על מסילות ויהיה  08.4.1.9

 
  חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.פרטי התקנת ציוד  08.4.1.10

 
ציוד מיתוג (מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו') יהיה מתוצרת אחידה בהתאם  08.4.1.11

  .MERLIN GERIN ,ABB ,SIMENS,G &F ,LEGRAND ,ROCKLWELLכמפורט: 898לתקן 
 

  . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  08.4.1.12
 

  ציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.כל ה 08.4.1.13
 

ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן  FCצל -ממסר ועין פוטו 08.4.1.14
  בתוכנית.
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הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של  08.4.1.15
  הארגז.

 
" ו"הארקה" 0" " ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך0חיבורים לפס " 08.4.1.16

" ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו 0יחובר לבורג נפרד. חיבורים לפסי "
  העדכנית.

 
  פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 08.4.1.17

 
מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של  08.4.1.18

  מעגלים שונים.
 

  ם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.חתך החוטים יהיה בהתא 08.4.1.19
 

כדי להבטיח כניסה ישירה של  PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  08.4.1.20
  הכבלים למהדקים.

 
  התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. 08.4.1.21

 
וף התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, ג 08.4.1.22

  התאורה יותקן מעל חזית הלוח.
 

בברגים עם  CIקופסאות  םרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסי 08.4.1.23
  אומים ולא בורגי פח.

 
  לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות  08.4.1.24

CI."תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט  
 

קים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוז –שילוט  08.4.1.25
  ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק. –השלטים 

 
  יבוצעו לפי תוכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים  08.4.1.26

 
  יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח. 08.4.1.27

 
  ע"פ תוכנית עדכנית. -סכמות כוח ופיקוד 08.4.1.28

 
  הארגזים עם מעצורי הדלתותיש להזמין את  08.4.1.29

 
תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת  08.4.1.30

  הביצוע.
 

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע.  08.4.1.31
  כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

 
רק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ו 08.4.1.32

  מפקח והמתכנן.
  

  ארון לוח חברת החשמל 08.4.2
  

מ"מ.  5פאזיים מפרטינקס בעובי -לוחות עבור מונים תלת 2יותקנו  ברת חשמלבתוך תא ח
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 D4 (CI4) מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז  450*300לפי מידות 
. את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת אמפר DIN 00 3*125מפוליקרבונט עם מבטחים  

החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של חברת 
יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים D4 החשמל. הארגז 

ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה 
כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק מחומר מבדד מתאים 

מ"מ  300בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון בגובה  
לפחות מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר 

ר הכבלים היוצאים מתא הצרכן כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. עבו 4פי.וי.סי. בגודל "
בין שני התאים הצמודים  לפחות. 4למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים "

החוטים יושחלו בתוך  זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק הראשי.
מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על  29 צינור מרירון

 3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם   40*4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת D4 ידי ארגז 
  מגולוונים. 

 
  התקנה 08.4.3

   
ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו  50 הארונות יותקנו לפחות

  לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.
חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המשטח ימוקם בקרבת הארונות 

  במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק.
. ע"י חבקים מתאימים או חברת החשמלדי רשת כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמו

  חלד.-באמצעות סרט אל
מטר  3הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה, עד גובה 

  מטר מתחת לחוט הרשת. 0.4מהרצפה. הכבלים יחוזקו על העמודים עד 
   

  .לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל החיבור
  המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרילפני הפעלת 

  סידור הליכים משרדיים.
  
 

  הערה 08.5
  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים 
יעות מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלן תב
שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן ייעשה על סמך 

המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות. שיטת המדידה 
 מפורטת במפרט הטכני לעיל. 

  
 AS MADE -תוכניות  08.6

 
העתקים מכל  3על הקבלן לספק למזמין סט של  עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה

אשר ביצע כולל מדיה מגנטית. התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י  התוכניות
תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י  מודד מוסמך מטעמו. התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל 

מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי  פירוט מדויק ומפורט שלהקבלן במסגרת הפרויקט, 
מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי  כבלים, מספרי עמודים, גובה עמודים והספק נורות בפנסים. 

. ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין לקבלת תעודת גמר
  . AS MADEביצוע תוכניות  
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      כללי -אופני מדידה ותשלום   08.7
   

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.7.1
לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים 
ורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי והעבודות הנזכרים ו/או המש

היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל 
המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם 

העלולים להיגרם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים 
מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות -חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת
  העפר הדרושות (בשלמות) לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

   
ולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העל  08.7.2

  , לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. השביליםשלבי הביצוע של 
 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   08.7.3
המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר  -והתקנה" 

  הדרושים. 
 

אזי נאמר כי הסעיף  "בויבאם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכ  08.7.4
ירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות כולל את כל הנדרש  עד המס

  מסוג כל שהוא.
 

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   08.7.5
הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים 

  ת ניטים). בעזרת (שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזר
 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,   08.7.6
פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת 
  אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

 
תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה לא ישולם כל   08.7.7

בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים 
  הרשומים בכתב הכמויות. 

 
אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   08.7.8

  . מתקני חשמלאופני מדידה של  08.00.00 -כמוגדר בפרק  
 

  פריטים לתשלום  08.8
  אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:     

 
המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג  חפירת תעלות:  08.8.1

במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי  ופנאומטיים םמכאנייקרקע באמצעות כלים 
 מכסימליתס"מ עד לקבלת צפיפות  20החפירה סתימה והידוק בשכבות של מצע א' של 

. החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, MOD AASHTOלפי  98%לשיעור הדוק של 
י העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכנ

   ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.
  סעיפים: המדידה לפי מטר אורך

08.1.10/08.1.20/08.1.30/08.1.50/08.1.60 .  
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פירה/חציבה/ניסור/חיתוך חפתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל  :כביש פתיחת  08.8.2
ופנאומטיים חפירה  םמכאנייושבירת כביש אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת מכשירים 

לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות 
הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי  CLSMכולל  המצעים ואספלט

כולל המילוי החוזר בהתאם לפרט  המדידה לפי מטר אורך המפורט במפרט הטכני. 
 08.1.40/08.1.50סעיפים: 

  
   

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות  :פתיחת מדרכה/שביל  08.8.3
ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי 

הכול  כולל מצעים,  לקדמותו  הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב
  . 08.1.40/08.1.50סעיפים:  המדידה לפי מטר אורך כמפורט במפרט הטכני. 

   
המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.8.4

כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור 
  ולפי תכנית פרט סטנדרטית. מ"מ לפי המפרט הטכני 8למשיכה 

  .08.1.220/08.1.234/08.1.236/08.1.260סעיפים:  המדידה לפי מטר אורך
   

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  :צינור פי.וי.סי.  08.8.5
אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 

  . 858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר " 08.01.250
   

  
 

  המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  :תאי מעבר  08.8.6
  .489לפי ת"י וסמל הרשות יצוקים  יציקת פלדה כולל כיתובמכסה מ 08.8.6.1
  .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.8.6.2
  תקרה לתא מעבר.  08.8.6.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.8.6.4

  
חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות המחיר כולל 

  . 08.1.90/08.1.100סעיפים:  פרט
  

היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מנהדס קונסקרוקציה ממוחה מטעם  יסודות לעמודים:  08.8.7
במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת תכנון הביסוס הקבלן ועל חשבונו כלול 

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או במידת הצורך. כמו כן 
פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, 

מסגרת, השחלת שרוולים  , בורגי היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת30-יציקת בטון ב
ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר 

העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. יסוד בטון: יסוד לעמוד תאורה 
  ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית.  08.01.170/08.1.175כמפורט בפריט תשלום 

  
המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור  :קרקעיים-כבלים תת  08.8.8

שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי 
הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר אורך. 

ורט בפריט תשלום : כבל תרמופלסטי כמפקרקעי-כבל תת
  לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג -להתקנה תת08.1.270/08.1.280/08.1.290

 
 08.1.300אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום  :כבל נחושת שזור 08.8.9

  בחתך כמפורט בכתב הכמויות.
 

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות  :גופי תאורה (פנסים) 08.8.10
. כולל . כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונתלגופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל  -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5הספקה והתקנת כבל 
ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת  טחהבמגש אב
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 פריטי תשלום:  המדידה לפי יחידה הכבל לפנס.
08.2.040/08.2.045/08.2.076/08.2.170/08.2.175 .  

 
המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי  :טחהאב ימגש 08.8.11

   קופסת בקליט. עם כיסוילכל נורה אוטומטי 
  . 08.2.060/08.2.075סעיפים: המדידה לפי יחידה    

 
המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך  :עמודים וזרועות מפלדה  08.1.1

כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים 
את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת 

  .כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל הסגסוגת וכו'
  עמודים רגילים  08.1.1.1
  וכפולותזרועות יחידות  08.1.1.2
  שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.1.1.3

  
: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את זרועות

זה.  הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט
  Hהמדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או כפולה), ובציון האורך (הגובה

  E).והבליטה 
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד (כגון שריטות, פגיעות וכו') יתוקן על ידי הקבלן ועל 

הפריטים חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את 
  08.2.080/08.2.110/08.2.005/08.2.010/08.2.020/08.2.030, סעיפים:הנ"ל

  
  

לפי  המחירים של כל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות הינם כקומפלט :MH.עמודים     02 .08.1
הסעיפים המתאימים ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות כל הנדרש לביצוע מושלם, הכולל: תכנון של הקבלן 

ליסודות העמודים, אביזרי הגלגלת והמנועים להעלאת והורדת גופי התאורה, צביעת העמוד בתנור בגוון 
חלקת מאור בעיריית שייבחר על ידי העירייה, פתח העמוד והברגים הנדרשים לשביעות רצון המפקח ומ

  ירושלים.
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  מפרט קונסטרוקציה

  בכתב הכמויות 03מבנה 
  
  
  
  
  

  גן סאקר-מתחם ספורט צפוני 
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות עפר לביצוע ובסמוך לאלמנטים קונסטרוקטיביים -  03מבנה 

  

   עבודות חפירה  0103.

  כללי 011.0.03

"חפירה", תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה   .1  

  הקרקע הקיימים באתר.

חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים ועבודת ידיים,   .2  

  קרקעית).-כאשר המחיר זהה לשתי השיטות (למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שרותים תת

בנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך טעונה מדידת מצב קיים לצורך התחש  .3  

  אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות והוא יקבע את שפועי החפירה שיבוצעו   .4  

  בפועל, על אחריותו הבלעדית.

  

  יסוד ולהחלפת קרקעחפירה  ליסודות,  לראשי כלונס,  לקורות   201.0.03

חפירות ליסודות, לראשי כלונס, לקורות יסוד ולהחלפת קרקע יבצע הקבלן מפני החפירה   .1  

ו/או שכבת החלפת  כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה

  פרוקטור. מודיפייד 96%-. תחתית החפירה תהודק להקרקע

טי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות לכביש בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנ  .2  

פעיל או למסילות הברזל, יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את 

ידי הקבלן ויבוצע ויפורק אחר כך -המחפורת מפני התמוטטות מקומית. דיפון זה יתוכנן על

ראש, אך אישור זה אינו פוטר את ידי הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח מ-על
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הקבלן מאחריותו הבלעדית לדיפון זה, ואינו גורע ממנה. בתכנון הדיפון יש להתחשב בעומסי 

  ין. יהכביש או הרכבת, לפי הענ

  
  חפירהמדידה ותשלום לעבודות  301.0.03

לאמור תכולת מחירי החפירה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך בניגוד   .1  

במפרט הכללי, יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר אל אתר שפיכת 

בניגוד לאמור במפרט הכללי כל עבודות החפירה (לרבות  ידי הרשויות.-פסולת המאושר על

חפירה בשטח) ימדדו בהתחשב בדפנות חפירה זקופות. גבולות חפירה כללית בשטח יקבעו 

  ע"י המפקח.

  סוללות הגנה, בפני מים ושטפונות, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום בנפרד.מחיר   .2  

  .(מ"ר) בנפרד לפי שטח דיימדהידוק תחתית המחפורת    .3  

חפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות יסוד תימדד לפי סעיפי החפירה המתאימים במפרט   .4  

  מלוי חוזר בצידי היסוד נמדד בנפרד.  ,הכללי

חפירה לצורך החלפת קרקע תימדד לפי שיטת המדידה שבסעיף חפירה למרתפים במפרט   .5  

  החוזר המוחלף). יהמילוהכללי. (אבל בניגוד לאמור שם מחיר היחידה אינו כולל את 

     

  

   עבודות מילוי  0203.

   מילוי מצע מהודק להחלפת קרקע 10.02.03

יבצע המפקח יידרש הדבר כמתואר להלן ו/או עפ"י פרטי התכניות ו/או הוראות בכל מקרה ש  .1  

  . החלפת קרקע בתחתית סוללות, ו/או יסודות ו/או קירות תומכים, וכיו"בהקבלן 

ס"מ וברוחב  60בתחתית יסודות של קירות תומכים מבטון מזוין  תבוצע החלפת קרקע בעובי   .2  

  וד.ס"מ מכל צד של פלטת היס 50החורג 

בתחתית יסודות של קירות תומכים מטיפוס קרקע משוריינת תבוצע שכבת החלפת קרקע   .3  

ס"מ מקו חזית היסוד העובר של הקיר ועד לקו קצה רשתות העיגון  50ס"מ וברוחב  60בעובי 

 מטר מפני הקיר). 6.0-של הקיר (רוחב כ

ס"מ תוך הרטבה  20ההידוק יהיה בשכבות של  מצע סוג א' לפי המפרט הכללי.המילוי חומר   

  פרוקטור.מודיפייד  98%אופטימלית לדרגת הידוק 

  

  מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים מבטון מזוין 20.02.03

במפרט הכללי (חומר מילוי חול חרסיתי  51כמוגדר בפרק   A-2-4כדוגמת מר ויהיה מח יהמילו  .1  

 95%תוך הרטבה אופטימלית עד ס"מ  20בשכבות בעובי מהודק דקים)  35%מכיל עד 

  פרוקטור.מודיפייד 

.  בקרבת המבנים םהקיימימ' מהמבנים  1.5ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוני עד למרחק   .2  

  . באמצעות מכבשים ידנייםיהיה הידוק 

  

     מדידה ותשלום 30.02.03

ובהתאם וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי עבודות המילוי תכולת מחירי   .1  

  למפורט להלן:
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נמדד לפי נפח. המחיר כולל את אספקת החמר ואת כל   מצע מהודק כהחלפת קרקע  11.    

  פרט הכללי ובמפרט המיוחד.מהאמור ב

הנפח לתשלום (מ"ק)  לפי נפחלתשלום נמדד  מילוי בגב קירות תומכים מבטון מזויין  .21    

מילוי זקופים  וללא  םיאת כל תחום המילוי לפי מידת רוחב היסודות ושיפוע כולל

מחיר  מדוד עד מפלס תחתית כרכוב ראש הקיר. מרווחי עבודה כלשהםבתחום 

לצורך ביצוע העבודה בשלמותה מרים והמלאכות הכרוכים והיחידה כולל את כל הח

 לפי מפרטי היצרן. 
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  יצוק באתרעבודות בטון מזוין  - 02פרק 

  
  הנחיות כלליות  .02.0103

  

   כללי .02.01.0103

במסגרת עבודות בטון מזוין יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע הגשר   .1  

  וקירות תומכים מבטון מזוין.

וההנחיות הטכניות של פרק  כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות  .2  

  במפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול). 02

 28על סמך חוזק הבטון בגיל  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י   .3  

  יום.

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה     

  יגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.לתכנון תבניות ופ

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים   .4  

  ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

, אלא אם צויין כך היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה  .5  

  ציפוי) במפורש בתכניות (יציקות

מ"מ ויסולקו מי הצמנט  7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  (הפסקות יציקה) תפרי עבודהכל   .6  

מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר אישורה 

  להמשך הביצוע.

מצוינת  ס"מ גם אם בתכניות לא 2X 2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה   .7  

קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע 

  תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

  

  מדידה ותשלום .02.01.0203

  בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה:  .1  

במפרט  כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור  1.1    

הכללי, ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת 

  . זה במפרט מיוחד

מדד יציקת מרצפים מסוג ועובי כלשהו גם כן לפי יבניגוד לאמור במפרט הכללי, ת  1.2    

  נפח (ולא לפי שטח).

  מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.  1.3    

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול   1.4    

  במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.

נפח בליטות באלמנטי  בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט   1.5    

הרלבנטי.  הבטון בבליטות משולם, איפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות 

  זאת ללא תלות במידותיהן.ומשולמות בנפרד ו

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה   1.6    

הנ"ל כולל את כל הכרוך  של עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד.
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בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, 

יסודות זמניים ו/או כל מערכת   וסילוקם בתום העבודה. םפירוקאחזקתם השוטפת, 

ביסוס אחרת הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים 

 ולא ישולם בעבורם בנפרד.

  

  

  הבטון רז  .202.003

  כללי .1.0202.003

ובכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה  ליסודות קירות תומכיםמתחת   .1  

ס"מ, אופקיות ו/או משופעות אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים  5של  ינימליבעובי מ

  בתוכניות.

    

  

  מדידה ותשלום .02202.003.

יציקות אופקיות ו/או משופעת,  בין יציקות ללא הבחנה בין מ"ר המדידה לתשלום לפי   .1  

  ס"מ. 15כולל משטחי בטון רזה בעובי עד  בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה

  מחיר היחידה כולל החלקה ועיבוד פני השטח העליונים לרבות מפלסים בהתאם לנדרש.  .2  

  

   פלדת זיון לבטונים  .302.003

    כללי .01302.003.

רשתות  .3 חלק 4466לבטונים (כולל כלונסאות) תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י פלדת הזיון   .1  

בכל מקום בו נדרש במפורש ביצוע . 4חלק  4466מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י 

  . Wה סימון כרתיהפלדה פלדת הזיון עבור כלונסאות תהיה ריתוכים לפלדת הזיון לרבות 

  לכיפוף זיון. 5חלק  4466לפי הנחיות ת"י כיפוף כל מוטות הזיון יהיה   .2  

ינתן יככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם   .3  

(דלות מימן)  ASWE 7018תוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון יאישור כזה, יהיה הר

מפקח. לאחר בצוע הריתוך ), ובכפיפות להנחיות ה1(חלק  466תוך יהיה לפי הנחיות ת"י יוהר

  יש להסיר את קצף הריתוך (שלקה).

תוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות ידרש להוכיח כי תסבולת הריהקבלן י  .4  

  . הכל בהתאם להוראות המפקחתוך מדגמי, ימתיחה לר

של  מדויקבסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום   .5  

הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי 

  ס"מ. 5המינימלי 

תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים) מכופפים     

את הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט  תבמידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צור

ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה -החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על

  ישר ויציב.

  

  מדידה ותשלום .02302.003.
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מיכות לזיון ("כסאות")  עשויים מוטות זיון מכופפים וכן תומרי מרחק מסוג כלשהו ש   .1  

 ולא נמדדים בנפרד.היחידה כלולים תמיד במחיר 

ון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום יתוכי זיר  .2  

  ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 

כלולים מוטות זיון המשמשים כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים של קירות תומכים   .3  

  במחיר היחידה.

 

  ומכיםקירות ת  .0402.03

  כללי .01.0402.03

כחלק מהעבודות הנדרשות לביצוע במסגרת מכרז זה יידרש הקבלן לבצע מערך של קירות   .1  

  . 118לפי ת"י    30-תומכים מבטון מזויין. סוג הבטון לחלקי מבנה הקירות ב

פרט ראש . ו/או עקום כמתואר בתכניות ישראופקי בתוואי והקירות הם בגבהים משתנים   .2  

הקיר לפי הפרטים הטיפוסיים בתכניות לרבות עיגון כל האביזרים הנדרשים לצורך התקנת 

  מעקות פלדה, קירות אקוסטיים ועמודי תאורה.

    .לעיל 01בפרק חלפת קרקע בהתאם להנחיות הביסוס הקירות יבוצע בתוך   .3  

ו כפי שיציע הקבלן המתוארות בתכניות, איציקה יציקת הקירות תהיה עפ"י הפסקות ה  .4  

מטר. פרט  10-ויאושר ע"י המפקח, אך בכל מקרה לא יבוצעו קטעי קירות באורך הגדול מ

  עיבוד הפסקות היציקה לרבות התקנת מוטות מייתדים לפי המתואר בתכניות.

פלדה היציקה בתבניות  חזותי.  יהיו ברמת בטון חשוף פני כל הבטונים הגלויים במצב הסופי   .5  

   לבידים מצופים טגו לפי פרטי התכניות.ותבניות 

הנקזים יותקנו במרחקים מ"מ,  110בקוטר  PVCלאורך הקיר יותקנו נקזים מצינור   .6  

ליטר חצץ נקי עטוף  30-מהקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב  מטר. בצד  1.50/1.50

היה מחומר גרנולרי. גרם/מ"ר. המילוי מעל מפלס הנקזים י 400יריעת בד גאוטכני שמשקלו 

  בחזית הנקז תותקן רשת למניעת כניסת ציפורים ומכרסמים.

  

  מדידה ותשלום .02.0402.03

אבחנה בין  ללא) מ"קלפי נפח (תיעשה לתשלום של חלקי מבנה של קירות תומכים מדידה   .1  

הקיר יסודות, ראשי כלונסאות, קירות, משטחים אופקיים (קונזוליים) בראש   -חלקי המבנה 

  וכרכוב ראש הקיר ללא אבחנה במידות האלמנטים (עובי, גובה ואורך).

עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי תמורה מלאה ה ווהתשלום יה  .2  

  . המבנה כנדרש

  הנקזים לא ימדדו לתשלום ויהיו כלולים במחיר הקיר.  .3  

   יטום, קלקר וכד') יהיו כלולים במחיר היחידה.התפרים על כול חלקיו (מוטות מיתדים, א  .4  

  מוטות הזיון כלולים במחיר היחידה ע"פ המפורט בסעיף.  .5  

  קירות כובד מאבן לקט         03.02.05
  

  כללי   03.02.05

  

  העבודה כוללת:          .1                   
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ומרחב עבודה, הידוק שתית, יסודות, בניית קיר ועבודות  מדידה וסימון, חפירה ליסודות                                

עפר משלימות בחזית ובגב הקיר. מילוי הקרקע בגב הקיר בשכבות מהודקות מחומר נברר 

  עפ"י הנחיות יועץ הביסוס דורון אשל.

קרקע לפי  ביסוס הקירות בקרקע טבעית, במידה והביסוס ע"ג מילוי יש לבצע החלפת         .2                   

  הנחיות יועץ ביסוס.

בניית הקירות רק לאחר קבלת אישור המפקח לטיב וסיג הבנייה ולאחר הכנת דוגמא בשטח          .3                   

  הדוגמא תישאר באתר עד השלמת ביצוע כל העבודה.  מ"ר מינימום ואישורה. 5.0

מ"ר (אלא אם  2.5במרווחים של  4בקוטר " .P.V.C  היו מצינורותפתחי הניקוז בקירות י         .4                   

ס"מ מינימום מעל גובה קרקע או מדרכה בחזית הקירות.  20צוין אחרת בתוכניות) ובגובה 

ס"מ.  30כל פתח ייעטף ברשת מאחור ויוגן ע"י חצץ עטוף בבד גיאוטכני "לא אריג" בקוטר 

  ויושארו בקיר לאחר גמר הבנייה.הצינורות יונחו לכל רוחב הקיר ועד לחזיתו 

ס"מ  2תפרי התפשטות יבוצעו עפ"י המסומן בתכניות הקונסטרוקציה. המשקים ברוחב        .5                    

-את חלקו החיצוני של התפר יש לאטום בסיקה פרו P.V.C קר וברצועות-כולל מילוי קל

  או ש"ע. 2.3

  י ע"י תערובת אבן ועטיפה בבד גיאוטכני יונח לפי הפרט בתוכנית.נקז אורכ          .6                   

הכנת חורים למעקות ו/או גדרות בראש הקיר במידת הצורך בהתאם לתכניות בזמן יציקת          .7                   

  הבטון. קידוח החורים בקירות יצוקים לא יאושר בתום העבודה.

כל הקשור במבנה הקונסטרוקטיבי של הקירות התומכים יבוצע עפ"י תכניות          .8                    

קונסטרוקציה ובאישור המפקח בשטח. ביסוס הקירות עפ"י הנחיות יועצי הביסוס 

  והקונסטרוקציה.

  דיקת האבן במכון התקנים.האבן תאושר לחיפוי הקירות רק לאחר קבלת תוצאות ב          .9                   

  בכל הפינות בקירות האבן יש להשתמש באבני פינה.       .10                   

  גובה ראש הקירות ופריסת האבן יבוצעו עפ"י תכניות הקונסטרוקציה.       .11                   

    
  אופני מדידה ותכולת מחירים   03.02.06

  ביצוע כל העבודות כמפורט לעיל. מדידת הקיר תעשה לפי חתכו התיאורטי.  הקירות כוללמחיר                    

מחיר קיר כובד ימדד במ"ק ויכלול את עבודות החפירה והמילוי, לרבות מילוי גרנולרי בעובי          .1                   

ם ונקזים ביסוד , נקזי 30-ס"מ בהתאם לפרט, הידוק שתית, הבטון הרזה, בטון ב 50

  אורכיים, תפרים וברזל הזיון.

  לא תשולם תוספת עבור עיבודי קיר מיוחדים כלשהם (פינות וכד').          .2                   
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  עבודות איטום - 03.02.04פרק 

  

  איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע  03.02.04

  כללי 0102.03.

חלקי מבנה מבטון הבאים במגע עם קרקע במצבם כל שטחי הפנים של איטום ייעשה על ה  .1  

  גביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את האיטום.הסופי וכן ע"ג שטחים ל

יישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנחיות היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל תיקוני   .2  

ו בצבע אפור היעד שפני הבטון י  אמצעי דומההתזת חול או ניקוי פני הבטון בעזרת בטון, 

אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פריימר לפני קבלת  בהיר אחיד.

  אישור בכתב של מנהל הפרוייקט.

  יישום מערכת האיטום תהיה עפ"י השלבים הבאים:  .3  

יטומני או ש"ע על כל השטח המיועד לציפוי ב GS 474כיסוי בפריימר ביטומני מסוג   3.1    

  גרם/מ"ר בערך.  250בכמות 

כיסוי בפרמייר ביטומני  -חלופה לנ"ל במקרה והציפוי נעשה בחורף על בטון רטוב   3.2    

 250ביטום או ש"ע בכמות כ -על בסיס מים כגון פלינטקוט מדולל או פריימקוט

  גרם/מ"ר.

רך) סה"כ מ"מ בע 1ק"ג/מ"ר כ"א (עובי  1.0בכמות  75/25שתי שכבות אספלט חם   3.3    

  מ"מ עובי. היישום על פריימר יבש. 2.0

  ס"מ 2מערכת הגנה מלוחות פוליסטרין מוקצף (קלקר) בעובי   3.4    

  הקביעה לגבי סוג הפריימר נתונה בלעדית בידי מנהל הפרוייקט.   .4  

קבלת אישור מנהל הפרויקט להשלמת עבודות אין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני   .5  

              האיטום הנ"ל.

  

  מדידה ותשלום 0202.03.

פני בטון של  איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע יימדד לתשלום לפי שטח נטו (מ"ר)  .1  

  עליהם מיושמת מערכת האיטום.

היחידה כולל את כל  המלאכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה לרבות מחיר   .2  

  ם מערכת האיטום כולל פריימר ומערכת ההגנה שלה.הכנת שטחים ותיקוני בטון, יישו

  מחיר היחידה יהיה כמוגדר בהצעת הקבלן ללא תלות בסוג הפריימר שיבוצע בפועל .    
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  אדריכלות נוף

  מפרט מיוחד וכתב כמויות

  לעבודות פיתוח, גינון והשקייה

בכתב הכמויות 04מבנה 
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  הכנה ופרוק  - 04.40.01

  

  

  כללי  .40.01.01004

תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים, הריסה, ניקוי וסילוק, בהתאם ובאופן   

במפרט הכללי ויש לראות שם את ההרחבות  51ולפי העבודות לפרק המתואר בתת פרק זה, 

  ולפי הנחיות המפקח באתר אשר יש לראותן כמחייבות. והפירוט הנדרש, 

  ק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן.כל עבודות ההכנה והפרו

  

כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק חומר החפור ופסולת ו/או   

מחוץ לגבולות האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, רשות מקומית או 

  אזורית או כל מוסד מוסמך אחר.

  .לרבות האגרות הנדרשות הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלןתשלום בגין השלכת   

  

על הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאינם מצויינים בכתב הכמויות, ובכל אופן   

  יש להרוס כנדרש בתוכנית, עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.

במסגרת עבודות הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכנה ופרוק, ו/או   

  וסעיפים אחרים. על הקבלן לראות את עלות הסעיפים האלו כנכללים בסעיפים אחרים.

  

חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני המזמין ללא תמורה נוספת או   

  יסולקו מהאתר לפי החלטת המפקח.

  

  

  חישוף השטח  .40.01.01104

  ענה בשטחי חפירה והמילוי כאחד.עבודות חישוף ועקירת העצים תבוצ  א.

חישוף השטח מכל עשביה וצמחיה מכל סוג שהוא ועקירת עצים מכל הסוגים הקיימים 

באתר ובכל עובי הגזע וגודל הנוף, יבוצע על ידי הקבלן במסגרת סעיף זה בכלים מכניים 

  מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום, ו/או בעבודת ידיים.

או העתקת עצים תעשה אך ורק לאחר ביצוע סקר עצים ואישור פקיד היערות עקירת ו/

  לביצוע העבודה.

עומק החישוף יקבע על ידי הקבלן להבטחת חישוף נאות  והשארת קרקע נקיה מכל 

  עשביה ופסולת לאחר סיום החישוף.

  

  עקירת העצים תיעשה בכלים כנ"ל וכולל את הפעולות הבאות:    

  שורשיו. עקירת העץ על גוש  .1

  גיזום הנוף לפי הצורך ובהחלטתו של הקבלן.  .2

ס"מ ולהדק כל  20באזורי מילוי, על הקבלן למלא את הבור בקרקע בשכבות בנות   .3

  עד לפני גובה תחתית המצע. 95%שכבה ושכבה לדרגת צפיפות של 
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על הקבלן לסלק את החישוף, גדמי עצים, גזעים, נוף וכל הפסולת, אל מחוץ   

  השיפוט. לגבולות

מציאת אתר פסולת מאושר על ידי מוסדות מוסמכים ותשלום אגרות לאתר עצמו   

  או לכל מוסד אחר חלה על הקבלן.

  

  

  עקירת עצים  .40.01.01204

ס"מ. עצים שקוטרם  10מ' מעל צוואר השורש לפחות  1.3לעץ יחשב צמח שקוטר גזעו מדוד 

  קטן מהנ"ל יעקרו תוך ביצוע עבודות עפר ולא יחשבו לעצים.

ס"מ יהיו אך ורק לאחר ביצוע סקר עצים  10כל עקירה לרבות עצים פחות מקוטר גזע של 

  .ואישור פקיד היערות כנדרש

  העקירה תבוצע על ידי גיזום הנוף וניסור הגזע ליחידות אורך המבטיחות עבודה בטיחותית.

עקירת גוש (גדם) העץ על שורשיו בכלי מכני או בידיים. הרחקת הגדם (הענפים והגזע 

המנוסרים) אל מחוץ לאתר למקום ו/או מקומות מותרים ומאושרים על ידי מוסדות מוסמכים, 

באם עץ שנעקר הינו בתוואי מתוכנן של דרך, כביש, רחבה וכו', יהיה על הקבלן להחזיר מילוי 

ס"מ ולהדק להידוק  20משיירי השורשים, לפזר בתחתית הבור בשכבות של  (עפר) נקי וחופשי

  מודיפייד.  96%של 

  כל שכבה תורנית תבוצע כנ"ל עד לפני גובה תחתית המצע.

על הקבלן לקחת בחשבון שעקירת עצים כאמור לעיל וחישוף השטח מכל צימחיה ועישביה 

ה נוספת. בכל מקרה, חישוף עצים הקיימת, תבוצע על ידו במסגרת עבודות עפר וללא תמור

  שנעקרו יורחקו מהאתר על חשבון הקבלן.

  

  עקירת גדמי עץ  .340.01.0104

  במקומות שלא בחפירה, יעקרו גדמי העץ על ידי הקבלן ועבורם ישולם בנפרד לפי יחידה.

  להלן דרישות מיוחדות לעקירת הגדמים בשטח החפירה ובמקומות שלא בשטח החפירה:

צים על שורשיהם בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לאפשרויות עקירת גדמי ע

  במקום ותוך הקפדה לאי גרימת נזקים לקיים בצמוד, או בתוך הקרקע (קווי מים, חשמל וכו').

הרחקת הגדם על שורשיו אל מחוץ לגבולות האתר למקום או מקומות מותרים ומאושרים על 

  ת אחרת.ידי רשות מקומית או כל רשות מוסמכ

על הקבלן לתאם עם הרשויות הנ"ל, לקבל אישור ולשאת בכל ההוצאות הכספיות או אחרות 

  הנדרשות על ידי הרשויות הנ"ל.

  

', יהיה על הקבלן להחזיר באם גדמי העצים נמצאים בתוואי מתוכנן של הדרך, כביש, רחבה וכו

ס"מ ולהדק  20מילוי (עפר) נקי וחופשי משיירי שורשים לפזר בתחתית הבור בשכבות של 

לפי מודיפייד א.א.ש.הו. כל שכבה תבוצע כנ"ל עד לפני גובה תחתית  96%לדרגת צפיפות של 

  המצע.

  עבור עקירת גדמים בשטח החפירה לא ישולם.  
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  או גן שונים פרוק אבני שפה  .440.01.0104

פרוק אבני שפה או צד מכל סוג שהוא כנתון בסעיפי כתב הכמויות ובתוכניות. העבודה תבוצע   

  בכלים מכניים  ו/או בעבודות ידיים בהתאם להנחיותיו של המפקח.

באם יידרש הקבלן על ידי המפקח, יהיה עליו להעביר חומר מפורק הראוי לשימוש חוזר לפי   

י המזמין או העירייה או לכל מקום אחר בגבולות שיפוטה של דעתו של המפקח, למחסנ

  העירייה. המחסנים יהיו במרחק סביר מהאתר.

במקומות שבהן המיסעה לא נועדה לפרוק, תבוצע העבודה בזהירות מירבית למניעת פגיעה   

  באספלט.

יקו באם המפקח יהיה סבור שהחומר המפורק אינו ראוי לשימוש חוזר, יהיה על הקבלן להרח  

מהאתר למקומות ו/או מקום מורשה על ידי המוסדות. כל פגיעה במיסעה תתוקן ע"י הקבלן 

  ועל חשבונו.

  בכל מקרה פסולת ושבר יורחקו אל מחוץ לגבולות האתר.  

  המדידה והתשלום לפי מטר אורך מדוד לפני תחילת עבודות הפרוק.  

  

  פרוק ריצופים  .1540.01.004

היה על הקבלן לפרק ריצופים מכל סוג שהוא ובעבודת ידיים בכל מקום בו יורה המפקח, י  

  בלבד.

הריצוף המפורק ינוקה היטב מכל לכלוך ופסולת ויוסדר בערמות תוך מיון לסוגיו השונים,   

  במקום בו יורה המפקח בתוך גבולות האתר.

הרחקת הפסולת ו/או שבר אל מחוץ לגבולות האתר למקום ו/או מקומות מותרים ע"י רשות   

מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. זכותו של מנהל האתר או המפקח להורות על סילוק כל 

  המפורק.

  

  ניסור ופרוק אספלט  .16.01.00404

בהתאם לתוכנית ו/או בהתאם להוראות באתר. ניסור האספלט במסור  0 -סימון נקודות ה  

ע בניצב אלכסון או בכל מכני מוטורי בעל כושר חדירה לכל עובי השכבה הקיימת. הניסור יבוצ

  צורה גיאומטרית אחרת הנדרשת.

פרוק קטעי אספלט המיועדים לפרוק לאחר גמר ניסור כאמור לעיל. פרוק ייעשה בכלי מכני   

  מהטיפוס המאפשר ביצוע בטיחותי ותקין בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים.

  הפרוק יעשה עד לעומק שכבת השתית.

חוזר לא יסולק לאתר הפסולת, אלא ישמר בקרבת מקום מצע במידה והינו ראוי לשימוש 

  לשימוש חוזר, ופיזורו כשכבה ראשונה על גבי שתית.

העמסה וסילוק מהאתר לאתר פסולת מותר ומאושר, על ידי רשות מקומית, המשרד לאיכות   

  הסביבה, או כל רשות מוסמכת אחרת.

  ת הפסולת.על הקבלן חלה חובת תשלום אגרות למוסדות הנ"ל בגין שפיכ  
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  פרוק מדרכות  .1740.01.004

פרוק מדרכות מכל סוג הקיים באתר, כגון אספלט, ריצוף וריצוף משולב, יבוצע בציוד מכני   

  ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לאפשרויות ובהתאם לתנאים הספציפיים של המקום הנדון.

ק הראוי לשימוש חוזר לפי באם יידרש הקבלן על ידי המפקח, יהיה עליו להעביר חומר מפור

דעתו של המפקח, למחסני המזמין או העירייה או לכל מקום אחר בגבולות שיפוטה של 

  העירייה. המחסנים יהיו במרחק סביר מהאתר.

סילוק המפורק לאתר פסולת מאושר כאמור במוקדמות. באם החומר אינו ראוי לשימוש חוזר,   

  מדידה לפי מ"ר.

  

  סי שוחות וקולטניםהתאמת מפל  .1840.01.004

התאמת תאי ביקורת שונים תבוצע על ידי הקבלן להגבהה, ו/או להנמכה ממצב קיים למצב   

  מתוכנן סופי ללא סטיות.

  

  העבודה תיעשה באופן הבא:

הגבהה ממצב קיים לרצוי מתוכנן סופי על ידי יציקת משטח בטון סביב התא הקיים   א.

  מ"מ.  100/100/5ות ס"מ, עם שתי רשתות פלדה מולחמ 15בעובי 

בשטחי הריצוף יורכבו מכסים מסוג "מורן" מתכת יצקת במסגרת ריבועית, לפי המעמס   

  הנדרש לעיל.

  

הנמכה תיעשה על ידי חפירה הדרושה לשם ביצוע מושלם. הסרת המכסה והתקרה   ב.

  והחזר לגובה סופי מתוכנן. 

  עונים לנדרש.גם כאן יוחלפו המכסים כאמור לעיל במידה והקיימים אינם   

  

התאמת תאי בזק בודדים ו/או כפולים, תיעשה על ידי הסרת מכסה, יציקה עם ברזל   ג.

  להגבהה, ניסור, להנמכה והחזרת המכסה לגובה המתוכנן.

  

  קולטנים יותאמו למצב החדש עם או בלי אבני שפה.  ד.

  

  ההתאמה.מדידה לפי יחידה כנקוב בכתב הכמויות ללא הפרדה לקוטר, גובה או נומך   

  

  ניסור אספלט בהתחברויות  .1940.01.004

בגבולות שטחי פרוק האספלט, ובקווי התחברות בין אספלט חדש לישן (פזות), ינוסר האספלט   

  במשור בעל כושר חדירה לכל עובי שכבת האספלט הקיימת.

  הניסור יבוצע בקווים ישרים ובצורה ניצבת אלכסונית או כל צורה גיאומטרית אחרת הנדרשת.    

  באזורי התחברות ירסס הקבלן בביטומן לקבלת פזות התחברות נדרשות.  

  המדידה והתשלום יהיו לפי מ"א.

  כביש קייםקרצוף אספלט ב  .2040.01.004

מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או  – ציוד הקרצוף  

  בבקרה אלקטרונית או בדיוק ברום.
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ס"מ לפחות במעבר אחד, עיצוב שולי השטח המקורצף (השפות)  10הציוד יאפשר קרצוף לעומק   

בצורת אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, 

מ' לפחות. כשהקרצוף הוא לשם תיקונים  1.20יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 

  מ' לפחות. 0.30מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן 

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני מיסעה   

  שטרם קורצפה.

  יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין באחד ממסמכי החוזה.  

  

הקרצוף יתבצע לפי התוכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה  – קרצוף בשטחי אספלט  

מקורצף, או בקרבת -החדשה בעובי הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא

במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות המפקח, שוחות במקומות שלא ניתן להשתמש 

ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף נתערערה, נסדקה או נתפוררה השכבה, 

  ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף יש לטאטא את השטח.

א מכני. לא נוסף לטאטוא הראשון יש לנקות את כל השטח המקורצף באויר דחוס, או במטאט  

  תותר תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי.

לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה   

  המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.

  

ת החומר המקורצף המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן, לפנות א – פסולת הקרצוף  

  ק"מ. 10ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 

במידה והמזמין מוותר על זכות זו, יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר אחר כלומר למילוי או   

  לסילוק. פעולות אלו כלולות במחיר היחידה.

  

  המדידה לתשלום במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.  

  

  

  קיימת קרצוף אספלט במדרכה  .2140.01.004

ביצוע עבודות קרצוף באזורים המסומנים בתוכניות ו/או באזורים אחרים לפי הנחיות והוראות   

  המפקח.

עומק הקרצוף יתאים לנדרש בתוכניות ובאזורים מסויימים יכול להיות קרצוף חריצים בלבד   

 להתחברות שכבה חדשה, הכל כמסומן בתוכניות ובהנחיות המפקח. ניקוי מושלם של אזורים

  מקורצפים וסילוק הפסולת, או איחסון לשימוש חוזר, הכל לפי הוראות הפיקוח. 

  סילוק ייעשה לאתר הפסולת כאמור במוקדמות.

  המדידה והתשלום לפי מ"ר.  

  

  

  פרוק והריסת קירות  .240.01.0204

פרוק קירות אבן, בלוקים, סיליקט וכדו', או ניפוץ קירות בטון כולל ניסור אנכי בנקודות 

  ייעשה בעבודת ידיים ו/או בעזרת ציוד מכני מתאים. , האפס. פרוק סוגי קירות בניה 
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  ניסור קירות בטון בנקודות האפס ייעשה במשורים בעלי כושר חדירה לכל עובי הקיר. 

מדחסים ו/או בעבודת ידיים. גם את היסודות בכל הקירות מכל סוג יש  ניפוץ יבוצע ב"בוקע",  

  לבצע כנ"ל. 

מילוי תוואי היסודות המפורקים במצע באזורי ריצוף או אספלט ובאדמה נקיה באזורי גינון.   

  סילוק הפסולת לאתר הפסולת המאושר כאמור.

יש לנקות את האבן באם יש דרישה מאת המתכנן או המזמין ומצב חומר החיפוי מאפשר , 

  ולאחסנה לצורך שימוש חוזר ( להחלטת הפיקוח טרם תחילת עבודות הפירוק). 

  מדידה נטו לפי מ"ר קירות הנראים לעין לפני תחילת הפרוק.  

  

  

  פרוק מדרגות אבן  .3.01.020404

פרוק מדרגות כולל ניפוץ ופרוק הבטונים של היסודות, פלטה משופעת ומשולשי המדרגות, הכל 

  לגובה הקרקעית. עד 

באם יידרש ניסור, יבוצע לפי הנחיות המפקח באתר ותוך זהירות מירבית בכדי לא לגרום נזק 

  לקירות צמודים.

הניסור ייעשה במשורים בעלי כושר חדירה מתאים. ניפוץ ייעשה בפטישי אוויר או ציוד אחר או   

  בעבודת ידיים. 

  מור לעיל. ריכוז המפורק וסילוק אל מחוץ לגבולות האתר כא

  

  פרוק סלעיות  .2440.01.004

  פרוק סלעיות ייעשה בעבודת ידיים ו/או בעזרת ציוד מכני מתאים.  

מילוי תוואי הסלעים במצע באזורי אספלט, באדמה נקיה ובאזורי גינון. סילוק הפסולת לאתר   

  ואו שמירה במחסני המזמין התחום הראשות על פי הנחיות המפקח. הפסולת המאושר כאמור

  מדידה נטו לפי מ"ר ומסלעות הנראים לעין לפני תחילת הפרוק.  

  

  ניפוץ ופרוק משטחי בטון  .2540.01.004

ניפוץ משטחי בטון הקיימים באתר ובכל עובי שהוא. הניפוץ ייעשה בכלי מכני מהסוג הנדרש   

 כגון "בוקע", או כל כלי אחר ו/או בעבודת ידיים. סילוק המפורק אל מחוץ לגבולות האתר

  כאמור.

  

  

  

  פרוק גדרות ושערים  .2640.01.004

פרוק גדרות רשת או לוחות פח אסקורית או מכל סוג אחר, ייעשה בעבודת ידיים במידה   

  והחומר הקיים הינו ראוי לשימוש חוזר לפי דעתו של המפקח.

 במקרה של חומר בלתי ראוי לשימוש חוזר או שאין בו כל צורך, יהיה על הקבלן להרוס גם ע"י  

כלים מכניים או במשולב בעבודת ידיים. חומר הראוי לשימוש ירוכז על ידי הקבלן באתר. 

  פסולת או חומר בלתי ראויים לשימוש חוזר יסולק לאתר פסולת כאמור לעיל.
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  שליפת עמודי עץ  .2740.01.004

הסרת חוטים עליונים או אחרים מהעמודים. עמודי עץ (טלפון) יש לשלוף מהקרקע או   

דות במידה והם קיימים בציוד מכני מבלי לפגוע בעמוד או על ידי חפירה סביב היסוד. מהיסו

  ניפוץ היסוד, סילוקו ושליפת העמוד. העברת העמוד למקום ריכוז כאמור.

  

  הסרת תמרורים ושלטים  .2840.01.004

גילוי היסודות, ניפוצם וסילוקם כאמור לעיל. הסרת השלט או התמרור מהעמוד ושליפת   

וד. העבודה תיעשה בעבודת ידיים תוך נקיטת אמצעי זהירות לשמירת המפורק בשלמותו. העמ

  העברת העמוד, התמרור והשלט לאתר שיקבע ע"י המפקח באתר.

  

  פרוק מבנים  .2940.01.004

פרוק והריסת מבנים תיעשה לאחר ניתוק המערכות כגון: מים, חשמל, גז, טלפון וכו'. ניתוקים   

בוצע על ידי הקבלן לאחר תאום עם המפקח. פרוק והריסה ייעשו בעבודת של מערכות שונות י

ידיים, ו/או ציוד מכני, בהתאם לאפשרויות והתנאים המיוחדים של המקום. כל חומר והציוד 

הראויים לשימוש חוזר יועברו על ידי הקבלן לאתר ריכוז, ו/או מחסנים באתר.    חומר בלתי 

ו כל צורך למרות היותו שמיש, וכן פסולת שהיא כתוצאה ראוי לשימוש חוזר, ו/או שאין ב

מההריסה, יסולקו מהאתר לאתר פסולת מאושר. מחיר המוצג על ידי הקבלן מתייחס למחיר 

  קומפלט.

בידי המפקח הרשות לוותר על פרוק ידני, באם המפורק אינו ראוי לשימוש חוזר, יוכל הקבלן   

  כאמור לעיל. להרוס בשיטה הנראית לו ולסלק לאתר פסולת

  

  

  הריסת מבנים וסככות  .3040.01.004

כל המבנים והסככות יהרסו על ידי הקבלן בשלמותם כולל: גגות, תקרות, קירות מכל סוג   

'. שהוא, רצפות בטון  / ריצוף / אספלט, יסודות ועמודים, קונסטרוקציות מתכת, עץ וכו

העבודה תיעשה בציוד מכני ו/או בעבודת ידיים. תחילת הפרוק וההריסה לאחר ניתוק 

  המערכות הפנימיות והחיצוניות ייעשו על ידי קבלנים אחרים, או על ידי עובדי המזמין. 

ריהוט פנים, חלונות, דלתות, אסלות, כיורים, ברזים וכו', יפורקו בזהירות בעבודת ידיים בלבד 

  ריכוז בתוך גבולות האתר, בהתאם להוראות המפקח. ויעברו למקום

הרשות בידי המפקח לוותר על פרוק ידני של הנ"ל, באם יהיה סביר שאינו ראוי לשימוש חוזר.   

במקרה זה יוכל הקבלן להרוס בשיטה הנראית לו ולסלק את כל הנ"ל וכל יתר ההריסות 

  והפסולת לאתר פסולת כאמור לעיל.

ידי הקבלן על ציוד מכני שבדעתו להשתמש בו לפינוי. -האחרת יועמסו עלכל המפורק והפסולת   

המשאיות יהיו תקניות והמשא יכוסה בברזנט כפי הנדרש בתקנות של משרד התחבורה 

  ומשטרת ישראל.

  הקבלן חייב לקבל אישור מאת המפקח מבחינת סוג, טיב ובטיחות בעבודה.  

  

  ל האתר לאתר פסולת מאושר ומוכר כאמור.סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות המוכרזים ש  

  כל האתר לאחר ההריסה ינוקה על ידי הקבלן.  
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מכולות המפורטות בסעיפי כתב הכמויות יועתקו ממקומן העכשווי למקום אחר בתוך גבולות   

  האתר.

  הקבלן ידאג לציוד מכני להרמה, פריקה, הובלה והצבה במקום החדש.  

  

  

  רהפרוק עמודי תאו  .140.01.0304

פרוק עמודי תאורה ייעשה על ידי חשמלאים מוסמכים בעלי רשיון תקף ותוך תאום מלא   א.

  עם המפקח והמחלקות השונות. ניתוק הזרם ייעשה במועד מתואם מראש עם הממונה.

עמודים, גופי תאורה, מגשים ו/או כל פריט אחר הראויים לשימוש חוזר, על הקבלן   

  הוראות המפקח. להוביל ממקום הפרוק למחסנים לפי

  

עמודי טלפון יפורקו ויוצאו מהאדמה לאחר אספקה והצבת עמוד עץ תקני חדש בתוך   ב.

הקרקע ובמקום שיורה המפקח. לאחר הצבת העמוד על פרטיו הנדרשים כגון זרועות 

חיבור הקווים, יעתיק הקבלן את החוטים לעמוד החדש ויוציא (ישלוף) את העמוד 

  . בכל מקרה, העמוד המפורק יחשב כרכושו של הקבלן.ויסלקו מהאתר כאמור לעיל

  גם כאן, על הקבלן חלה חובת תאום עם הממונה באתר.  

  מדידה לפי יחידה קומפלט וכל האמור כלול במחיר היחידה.  

  

  

  ניפוץ חגורות בטון מקשרות  .240.01.0304

מתאים כגון  באם יהיה צורך בניפוץ חגורות בטון יצוקות מעל , הקבלן ינפץ בעזרת ציוד  

  מדחסים (קומפרסורים) מהסוג המתאים.

חיתוך ברזלים בחגורות בטון יבוצע אך ורק לאחר הבאת החגורות לגובה הנדרש ולפי הוראות   

  מיוחדות של המפקח שינתנו בכתב.

  מדידה לצורך תשלום תיעשה לפי מ' מדוד בצורה אופקית לאורך החגורה.  

  
  הפינוי פסולת לפי דריש  .3440.01.004

או במסגרת כל פרק אחר שבו  4001פינוי פסולת שלא במסגרת עבודות פרוקים שבתת פרק   

  חייב הקבלן בפינוי וסילוק מהאתר.

במקרה זה, על הקבלן לפנות את הפסולת אך ורק בהתאם להוראה ודרישה מפורשת מאת   

 המפקח. על הקבלן להערים את הפסולת בהתאם לצורך לערמות במקומות שהדבר ניתן,

מ"ק, בהתאם למותר בתקנות  12או  10להעמיס על גבי משאיות תקניות בעלות קיבולת של 

  ביחס למשאית הנדונה, ולכסות בכיסוי תיקני כפי הנדרש בתקנות משרד התחבורה.

  סילוק הפסולת לאתר מורשה ותשלום אגרות כאמור במפרט זה.  
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  פרוק והריסה שונים  .35.01.00404

אלמנטים שונים המיועדים להריסה /פרוק, יבוצעו בכלים מכניים מהטיפוס מבנים ו/או   

  המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים.

חומרים או מוצרים הראויים לשימוש חוזר לפי דעתו של המפקח, יהיה על הקבלן להעביר   

ם לשימוש חוזר לפי דעתו של למקום ריכוז שיורה המפקח. כל פסולת וחומר אשר אינם מיועדי

  המפקח, על הקבלן לסלק מהאתר למקום מותר לשפיכת הפסולת כאמור לעיל.

  

  גיזום עצים בוגרים  .3640.01.004

גיזום עצי פיקוס, דלברגיה או כל סוג אחר, יבוצע על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומומחים בגיזום   

  ים.העצים לדילול ענפים, הרמת נוף או הסרת ענפים יבש

הביצוע ייעשה בכלי עבודה חדים ומושחזים כגון מזמרות לענפים דקים, מסורים מוטוריים,   

חשמליים, או ידניים (מסורי קשת), כל הכלים הנ"ל יהיו חדים בכדי לשמור על חתכים חלקים. 

  כל החתכים יהיו אלכסוניים ויבוצעו בצמוד לגזע ללא השארת "זיזים".

  במספר שלבים לשם בטיחות בעבודה. ענפים כבדים במיוחד יגזמו  

במקרים שבצמוד קיימים קווים עיליים של חשמל או טלפון או כל דבר אחר, על הקבלן לנקוט   

  באמצעי בטיחות ולהבטיח שלמותם ואי פגיעה בהם.

סילוק הגזם וענפים עבים חתוכים (מנוסרים) ליחידות אורך מתאימות להעמסה אל מחוץ   

  לעיל. כל החתכים ימרחו במשחת עצים מיוחדת.לגבולות האתר כאמור 

  

  גיזום עצי אקליפטוס  .3740.01.004

באתר קיימים מספר עצי אקליפטוס בוגרים, הקבלן יגזום את העצים להסרת ענפים יבשים,   

להרמת הנוף ולחידוש הצמחיה, דילול ענפים וכו', הכל לפי הנחיות באתר. עבודת גיזום זו 

  ב"כ האדריכל שתינתן באתר בזמן אמת.ו/או אגרונום תיעשה בהנחיית 

כן, תבוצע העבודה בעזרת ציוד -עבודת הגיזום תיעשה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מוכרים, כמו  

מכני (מסורים חדים) או מזמרות ידניות, הכל לפי הצורך. כל החתכים יהיו חלקים תוך שמירה 

במשחת עצים אפורה (לא שחורה).  ודאגה לשלמות הקליפה. החתכים יהיו אלכסוניים וימרחו

  יש לדאוג ולא להשאיר "זיזים". סילוק הגזם לאתר הפסולת כאמור.

  הגוזם לא יתחיל במלאכת הגיזום ללא נוכחותו של מנהל הגן  או מי שימונה על ידו.  

  

  

  

  גיזום עצי זית  .3840.01.004

לעבודות גיזום כגון גננים  גיזום ענפים בעצי זית הקיימים ייעשה על ידי בעלי מקצוע מיומנים  

מומחים. כל החתכים לדילול ועיצוב העצים יהיו חלקים ואלכסוניים וייעשו במשורים חדים 

  תוך הקפדה על אי קריעת הקליפה.

  מריחת החתכים במשחה מיוחדת לכך מהסוג הנדרש.  

  סילוק הגזם לאתר הפסולת כאמור בפרק המוקדמות המיוחדות.  
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  ר (חפירה ומילוי)עבודות עפ   - .02.4004

  

  

  כללי  .0140.02.004

  תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות עפר שונות בכל סוגי הקרקע ו/או מצע הקיימים באתר.

ס"מ מהגובה  50העבודה ממצב קיים לרצוי לתחתית שכבות המצע ובאזור הגן, תבוצע למינוס 

כל הנחיה אחרת). כל המתוכנן, וזאת בתנאי שאדמת המקום אינה ראויה לגידול גנני (או 

  העודפים והפסולת יסולקו לאתר הפסולת כאמור במוקדמות המיוחדות.

ביצוע העבודה בציוד מכני ו/או בעבודת ידיים בהתאם לאפשרויות באתר. יש להקפיד במיוחד   

  על סילוק עודפי המצע באיי התנועה בחניות, לאחר הנחת אבן השפה ולפני פיזור האדמה.

נית בכל מקום שהוא, אלא לאחר בדיקת שתית על ידי המפקח ונציג המתכנן אין לפזר אדמה גנ  

  מזמין העבודה. /

  

  

  עבודות עפר חפירה ומילוי  .40.02.01104

, 40.01עבודות עפר, חפירה ומילוי יבוצעו לאחר גמר עבודות פרוק והכנה כאמור בפרק משנה 

איזון השטח על ידי מודד  חישוף השטח מכל צמחיה ועשביה הקיימת, ולאחר ביצוע עבודות

  מוסמך.

העבודה תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים ממצב קיים למצב רצוי ומתוכנן לתחתית 

 50המצעים, בשטחי גן מתוכננים לגובה סופי, בתנאי שתבוצע באדמת גן נקיה ובעובי שכבה של 

  ס"מ לפחות.

נים, ו/או סילוק המיותר או העברת עפר חפור ממקום חפירתו והטלתו בשטחי מילוי מתוכנ

  שמירתו למילוי חוזר.

ס"מ כל שכבה לאחר הידוק וברטיבות  20המילוי יפוזר בשכבות אופקיות ובעובי של 

לפי מודיפייד. שכבה תורנית לא תפוזר אלא לאחר  95%אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

  שקודמתה יושרה, הודקה ונבדקה.

רים שיתגלו בתוך הקרקע, יחשבו כחפירה רגילה  ועבורם הפסולת, הבטונים או אלמנטים אח

  לא תשולם כל תוספת.

  

  

  חפירה ליסודות  .40.02.01204

החפירה תיעשה ליסודות הקירות התומכים ואלמנטים אחרים מתוכננים. מידות החפירה 

  כמידות היסודות המתוכננים.

שהוא זקוק לצורך ביצוע על הקבלן לקחת בחשבון שלא תשולם כל תוספת עבור מרווחי עבודה 

  והתקנת תבניות.

העבודה תבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. בכל מקום בו בוצעה חפירה עודפת, על הקבלן 

  ס"מ לאחר הידוק. 20לקחת בחשבון שעליו למלא את החסר במצע סוג א' בשכבות בנות 

  בתוכניות. קרקעית היסודות תיושר בצורה אופקית, שיפועית או במדורג, הכל כנתון
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  סילוק עודפי עפר  .40.02.01304

עודפי עפר המתקבלים לאחר ביצוע האמור בסעיף הקודם, יועברו על ידי הקבלן לכל אתר ואתר   

בגבולות שיפוטה של העירייה למקומות מותרים ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת 

  אחרת ובהתאם להוראות המפקח

איות תקניות בעלות מעמס מותר בהתאם לחוק, והנהג יכסה הקבלן יעמיס את העפר על גבי מש  

  את המשא (העפר) בבד "ברזנט" כנדרש בתקנות התעבורה.

הקבלן יפרוק את העפר ויפזרו בעזרת כלים מכניים לגבהים, לפי הוראות המפקח.        עפר   

 ירייהשאינו ראוי לשימוש מכל סיבה שהיא, יסלקו הקבלן אל מחוץ לגבולות שיפוטה של הע

  .לאתר מורשה

  

  

  מילוי מובא   .40.02.01404

אספקת מילוי מהטיב המאושר ליצירת מצב רצוי לתחתית המצע או לתחתית שכבת אדמה 

חקלאית. בכל מקום בו יוטל המילוי (מילוי מובא או מקומי), על הקבלן להכין את השטח 

ולרוחב. שכבות המילוי  לקבלתו, כלומר לחשוף, לנקות, למדוד וליישר בצורה אופקית לאורך 

  ס"מ לאחר הידוק. 20לא יעלו על עובי 

  מילוי אשר יסופק על ידי הקבלן ממקורותיו הוא, יהיה מילוי מהטיב המאושר כדלקמן:

  

  לא יהיה אדמה חרסיתית או כבדה.  א.

  לא יכיל עשבים רב שנתיים.  ב.

  לא יכיל פסולת אורגנית כגון קרשים עצים וכו'.  ג.

  מכלל הנפח. האבנים 20%על  ס"מ ובכמות שלא תעלה 7 -גושי אבנים גדולות מ לא יכיל  ד.

  שלא יווצר מגע בין האבנים. כךחייבות להיות מעורבבות במילוי 

  ויהיה מילוי מסוג אדמה קלה עד בינונית.ורכר מילוי שיסופק יכול להיות מעורב בכ ה.

  

  

  

  הידוק המילוי     .40.02.01504

דק הידוק מבוקר ברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות הנדרשת לא כל שכבה ושכבה תהו  

  לפי מודיפייד א.א.ש.הו. 95% -פחות מ

שכבה תורנית תפוזר לאחר קבלת תוצאות הבדיקה בשכבה הקודמת או לפי הנחיה ואישור   

  המפקח. שכבות המילוי תפוזרנה בצורה אופקית.

  

  

  הידוק מבוקר  .40.02.01604

הידוק מבוקר של המילוי ייעשה רק באזורים של מיסעה, חניה, רחבות ושבילים להולכי רגל.   

הטלת מילוי באזורים אלה תיעשה לאחר גמר החישוף ויישור השטח, עד כמה שניתן בצורה 

ס"מ לאחר הידוק מבוקר. הידוק ייעשה  20אופקית לקבלת המילוי. המילוי יוטל בשכבות בנות 
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. מילוי אשר 95%אושר וברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות הנדרשת במכבשים מהסוג המ

יוטל שלא באזורים אלה, אלא באזורי הגן המתוכנן לגידול צמחיה, לא יהודק כל הידוק 

  מבוקר, פרט לציוד מכני המשמש את הקבלן לעבודות חפירה, פיזור ויישור.

  

  

  עיצוב פני השטח  .40.02.01704

פני השטח יעוצבו על ידי הקבלן על ידי עיבוד ויישור סופי ללא סטיות, הכל בהתאם לגבהים   

  המתוכננים כפי שהם מופיעים בתוכניות.

על הקבלן לדעת ולהוסיף ברשת של עבודות עפר, נקודות עזר נוספות כפי שיידרש לקבלת שטח   

  מעוצב וגבהים מתוכננים ללא סטיות.

מטר וללא הגבלה  20/20באתר וכהמשך לרשת המתוכננת שהיא נקודות עזר אלה ימוקמו   

  בכמות.

  

  

  שתית (צורת דרך)  .40.02.01804

יישור הקרקעית העומדת להיות מכוסה במצעים בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, לקבלת   

  מ"מ מדוד בסרגל ישר שאורכו מותאם לרוחב המקום הנדון. ±20 דיוק ל 

ס"מ. תיחוח (חריש) זה  10טחי מילוי ובשטחי החפירה לעומק של תיחוח (חריש) הקרקעית בש  

ייעשה במתיחה מוטורית, מחרשה נגררת על ידי טרקטור, אך בשום אופן לא יורשה תיחוח 

  בעזרת שיני "שופל".

יישור חוזר לדיוק הנ"ל, שיבדק לאחר דחיסה. סטיה מותרת דלעיל לא תהיה מצטברת בשום   

  אופן.

שים מהסוג המאושר על ידי המפקח ברטיבות אופטימלית ולדרגת צפיפות ההידוק יבוצע במכב  

  מודיפייד א.א.ש.הו. 96%בשטחי מילוי ובשטחי חפירה למינימום 

  

  סטיות העולות על המותר דלעיל יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ובאופן הבא:  

מ, תוספת עפר ס" 10במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) חוזר בעומק של   א.

  מהטיב המאושר, יישור והידוק חוזר כאמור לעיל.

  

במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) כנ"ל, גירוד וסילוק עודפי עפר, יישור   ב.

  והידוק חוזר כאמור לעיל.

  

  תיחוח מצע קיים  .01940.02.04

ע עבודות אספלט או התיחוח (חריש) מצע קיים יבוצע  לאחר גמר עבודות פרוקים ולפני ביצו  

ס"מ במתחחה או כל מחרשה אחרת, או על ידי פרוק המצע  10 -ריצוף, וייעשה לעומק של כ

  בעזרת רוטר.

עריכת מדידות לבדיקת הגובה הקיים באם יש צורך בתוספת מצע. אספקה ותוספת מצע סוג א'   

שכבת חול  לפי הנדרש על סמך מדידות לקבלת מצב דרוש לתחתית שכבות האספלט או תחתית

  דיונות לריצוף.
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  .100%יישור מדוייק והידוק ברטיבות אופטימלית לדרגת צפיפות של   

סעיף זה יבוצע לפי הוראות מיוחדות מאת המפקח ובמקרים של מצע קיים, והוא ראוי לשימוש   

במקרים שהוא נמוך מהגובה הנדרש או מתאים למתוכנן. כשהמצע גבוה מהנדרש תבוצע בו 

  היתה אדמה.חפירה כאילו 

  

  יתגננאדמה   .02040.02.04

אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח, תהיה חפורה משכבות עליונות ופוריות   

מ'. האדמה תהיה טרה רוסה (חמרה) קלה עד בינונית ובשום אופן לא  1.5ובעומק שלא יעלה על 

  ומזיקים. חרסיתית, נקיה מכל חומר זר, מעשבים רב שנתיים וחופשיה ממחלות

  הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדוייק בהתאם לגבהים מתוכננים.  

  ס"מ. 50עובי השכבה מינימום    

על הקבלן חלה החובה להכנסה, פיזור ויישור, גם בחלקות המוגבלות המחייבות ביצוע בידיים   

  מפני האלמנט הנ"ל. 3 – 5מינוס בלבד. לאורך שבילים, אבני שפה וכו' יבוצע יישור לגובה 

באם המפקח ו/או האדריכל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה, תהיה קביעתם   

  סופית ועל הקבלן לבצע את הפעולה הבאה:

  ס"מ בכלי מכני או עבודת ידיים. 40חריש לביטול ההידוק בעומק של   

לאחר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון החל בהכשרת הקרקע, על קבלן הפיתוח להשקות את   

השטח (ע"י פרישת מערכת השקייה זמנית), להנביט את העשביה ולהשמידה במידה והיא 

  צמחה בחומרי הדברה המותאמים לסוג העשביה ובמינון לפי הוראות היצרן.

  כל הנ"ל ללא תמורה נוספת.  

כן, חלה על הקבלן חובה לתאום, קבלת -טיב האדמה מחייבים בדיקה ואישור. כמומקור, סוג ו  

אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות 

  האחרונות.
  

  מצע סוג א'  .021.0240.04

לאחר גמר עבודות השתית (צורת דרך), ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקנים ואישור 

  מפקח, יפזר הקבלן מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת. המצע יפוזר באופן הבא:ה

ס"מ כל שכבה לאחר  20בשטחי המיסעה והכבישים יבוצע הפיזור וההידוק בשכבות בנות 

  הידוק, כמות השכבות לפי הוראות באתר. 

עו ס"מ. הפיזור וההידוק יבוצ 20ברחבות ושטחי מדרך תפוזר שכבה אחת כנ"ל אבל בעובי 

  ס"מ מדוד בסרגל ישר.  ±1לדיוק 

  

  סטיות העולות על המותר יתוקנו כדלקמן:

ס"מ, יוסף מצע מהטיב  10במקומות נמוכים מהנדרש על ידי תיחוח (חריש) בעומק   א.

  המאושר ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק.

וק במקומות גבוהים מהנדרש על ידי חריש כנ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור והיד  ב.

  חוזר.

  

  לפי מודיפייד. 100%הידוק יבוצע ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 
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לעבודות סלילה ולבדיקות המצעים על ידי מעבדה  51בהתאם למפרט  100%

, את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקעמוסמכת.קיימת אפשרות בידי המפקח לשנות 

  השכבות לפי המלצת יועץ הקרקע., בקרקעית חרסיתית תוגדלנה מספר יועץ הקרקע

  פיזור יבוצע בציוד מכני ובעבודת ידיים.

  .51הידוק ייעשה תוך הרבצת מים לקבלת רטיבות הנדרשת בפרק 

  

  

  

  

  

  תיקון מצע קיים  .022.0240.04

תיקון המצע הקיים ייעשה לאחר פרוק הריצוף במדרכות ההיקפיות והחיצוניות, במועד צמוד   

  גמר עבודות הבטון, כדלהלן:לתחילת הריצוף ולאחר 

ס"מ, תוספת מצע או גירוד  7-10הסרת שכבת חול עליונה, תיחוח מצע קיים (חריש) בעומק של   

לפי  98%והרחקת המיותר, יישור מדויק והידוק ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

  מודיפייד.

  

  

  נברר/סוג ב'מצע   .023.0240.04

זה ובסעיפי הכמויות כאופציה לשכבה תחתונה שהעובי הכללי  סעיף זה ניתן במפרט מיוחד  

  ס"מ. 40לפחות 

המפורטות  נברר/במקרה זה, מצע סוג א' כורכרי או אגו"מ יענו לכל הדרישות למצע סוג ב'  

  של המפרט הכללי. 51בפרק 

ס"מ לאחר דחיסה  20יבוצע כשכבה ראשונה שעוביה אינו עולה על  נברר/פיזור מצע סוג ב'  

  ור לעיל ומעליה תפוזר שכבה נוספת של מצע סוג א'. כל היתר כאמור לעיל.כאמ
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  בניית אבן וגב קיר הכובד  .024.0240.04

  

הסדרת תבניות עץ, לוחות או דיקטים בגב הקיר למידות הנדרשות בתוכניות. ניקוי יסודי של   

  היסוד דלעיל כולל שטיפה במים.

בניית חזית הקיר תיעשה באבן דבש קשה ובלתי פריכה ללא שכבות מתקלפות כשמידות האבן   

ס"מ. לא יורשה שימוש באבנים שטוחות. הבניה  30/30/15ס"מ ומכסימום  15/15/10מינימום 

 2.5ס"מ ומכסימום  1.5תיעשה על ידי התאמה לקבלת מישקים (פוגות) ברוחב מינימלי של 

  ס"מ.

ס"מ ושולי האבן ישארו נקיות ולא מרוחות בטיט או  1.5 -קועים מפני האבן בהמישקים יהיו ש  

ללא תוספת אבני גוויל כשהתבנית הקדמית הינה בניה  20 -בבטון. יציקת גב תבוצע בבטון ב 

 40של אבן והתבנית האחורית כאמור לעיל. אין לצקת את גב הקיר בבת אחת לגובה העולה על 

  ס"מ.

מטר האחד  2.0ובמרווחים של  2" -נדרש בתוכנית ובקוטר לא פחות מחורי ניקוז ייעשו כ  

ס"מ מעל לגובה המתוכנן לרגלי הקיר  25מהשני. חורי ניקוז יוסדרו בשורה תחתונה בגובה של 

  מ' יש להסדיר שורה עליונה כנ"ל ולסירוגין. 1.5 -במרווחים הנ"ל, וכשהקיר גבוה מ

  בתוכנית בראשי הקירות. הכנת חורים לעיגון הגדר באם הדבר נדרש  

  הגימור העליון של הקיר יענה בכל לנדרש בתוכניות.  

  

  ומדרגות עבודות ריצוף וחיפוי, שפות שונות  -04.40.04
  

  כללי  .0100440.04.

כולל ריצופי אבן,  תת פרק זה מתייחס לעבודות חיפוי קירות ומסדים, ריצוף לסוגים של רחבות,   

מדרכות ולהנחת אבני שפה כגון: אבני כביש, אבני גן וכו'. משתלבות מסוגים שונים ,מדרגות, 

כן, מתייחס תת פרק זה לציפוי מרצפי בטון ומדרגות באגריגטים גרנוליטיים ומדרגות -כמו

פרק שלהלן  . באם לא נאמר אחרת בתתטרומיות או טבעיות, משטחי דק עץ לסוגיו ועוד   גושניות

  תבוצענה העבודות בהתאם ובכפיפות לנקוב במפרט הכללי הרלוונטי ותמיד לפי תוכניות.

  

  טבעית ריצוף באבן      .0110440.04.

  

, איכותית, מנוסרת בדיוק מירבי ובעובי נדרש  , מקומיתיהיו עשויים אבן טבעית רחבות ושבילים

  , מודבקת על יציקת בטון במידות מדויקות.

  

האבן לריצוף בעיבוד או עיבוד אחר שיקבע ע"י האדריכל ועל סמך דוגמאות שעל הקבלן סוג 

עמידות לשחיקה ,ועונה על התקן הנדרש נגד החלקה בשטחי חוץ. סוג האבן  יענה  תלהציג, בעל

התנגדות להחלקה של  – 2279ותקן ישראל  2378לכל דרישות התקן לאבן טבעית לחיפוי ת"י 

ועוביה לא  1% -אירופאי לקביעת עובי האבן. ספיגות האבן תהיה קטנה ממשטחי הליכה, ותקן 

   ס"מ וכפי שמופיע בפרטים. 3-יקטן מ
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ס"מ למידות אורך  5בעובי  טבעיתעל גבי רצפות בטון שנוצקו לשם כך, על הקבלן להניח אריחי 

הכולל סיד  ורוחב מתוכננים ללא סטיות. ההנחה תיעשה בדיוק מירבי מתוכנן ועל גבי שכבת טיט

  ובי. ג'י. בונד לשיפור ההתלכדות.

עפ"י   אבן לאבןמ"מ בין  6הריצוף יבוצע בצפיפות מכסימלית, תוך השארת מישקים שלא יעלו על 

  הפרטים.

  

  על הקבלן להזליף בזרם מים דק במיוחד על הכמות שהספיק לרצף ביום העבודה.מילוי מישקים: 

  ת מיקשה אחת של ריצוף ומצע.ההזלפה תיעשה מספר פעמים ביום לשם קבל

מילוי המישקים ייעשה לפני תחילת ההזלפה במים. המילוי ייעשה בתערובת חול וצמנט ביחס 

  . ניקוי יסודי בעזרת מטאטא של כל ראשי האבנים לפני תחילת ההשקייה כאמור לעיל.1:4

  

  משטח ניסיוני

מטר  6.0מטר וברוחב של  3.0של  א.  לפני התחלת ביצוע הריצוף, יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך

  במקום שיורה המפקח.

  ב.  הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את העבודה.

ג.   המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב החומרים, שיטת 

  הביצוע.הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך 

יבוצעו קטעים ניסיוניים  –אם האדריכל יסיק שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות      

  נוספים על חשבון הקבלן.

  משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.      

לחומרים ולביצוע של כל ד.  אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

  העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.

ה.  המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל תחייב את 

  הקבלן ללא כל תביעה מצידו.

  

  

  (טבעית) אריחי אבן שכבות מקומית ריצוף ב   .12.00440.04

  

   חברונית או אחרת,מצפה רמון ,  זית-בירסוג האבן לריצוף יהיה 

התנגדות  – 2279ותקן ישראל  2378סוג האבן  יענה לכל דרישות התקן לאבן טבעית לחיפוי ת"י 

ס"מ  4-מלא יקטן  האבן  להחלקה של משטחי הליכה, ותקן אירופאי לקביעת עובי האבן. עובי

  וכפי שמופיע בפרטים.

למידות עפ"י תכנית ופרט בעובי  אבן על גבי רצפות בטון שנוצקו לשם כך, על הקבלן להניח אריחי

אורך ורוחב מתוכננים ללא סטיות. ההנחה תיעשה בדיוק מירבי מתוכנן ועל גבי שכבת טיט 

  הכולל סיד ובי. ג'י. בונד לשיפור ההתלכדות.

  

  על הקבלן להזליף בזרם מים דק במיוחד על הכמות שהספיק לרצף ביום העבודה.

  ם קבלת מיקשה אחת של ריצוף ומצע.ההזלפה תיעשה מספר פעמים ביום לש
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מילוי המישקים ייעשה לפני תחילת ההזלפה במים. המילוי ייעשה בתערובת חול וצמנט ביחס 

  . ניקוי יסודי בעזרת מטאטא של כל ראשי האבנים לפני תחילת ההשקיה כאמור לעיל.1:4

  

  משטח ניסיוני

מטר  3.0מטר וברוחב של  2.0אורך של א.  לפני התחלת ביצוע הריצוף, יכין הקבלן קטע ניסיוני ב

  במקום שיורה המפקח.

יבוצעו קטעים ניסיוניים נוספים  –אם האדריכל יסיק שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות 

  על חשבון הקבלן.

  משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  מדידה לפי מ"ר.

  
  מדרך עץ (דק) קבוני  .0130440.04.

  

    קיימא לדק מעץ איכותי ללא חומרים סינטטים. תב הוא חלופה Kebony דק

לסביבה, אשר משפר את המאפיינים של עץ רך עם   היא תהליך ידידותי ®Kebony טכנולוגית

  .ימשנה את קירות תא עץ ונותן לו מאפייני דק איכות נוזל ביו מבוסס. תהליך זה

  איפיון:

  רדיאטה". גוון חום ללא עינייםקבוני מסוג "

  שימושים: דקים, חיפויי קירות, מאחזי יד ועוד.

 .F.S.Cלוחות עץ "רדיאטה" גדלים במטעים מנוהלים ונושאי תקן 

(ידידותי לסביבה), על ידי  BIO-BASEDבתהליך "קבוניזציה" מוחדר באימפרגנציה חומר 

  והגוון החום.חימום החומר מתמצק ומקנה לעץ את התכונות הייחודיות 

  

  תכונות עץ:

  ק"ג/מ"ק 600משקל 

  4%עיוותים עד 

 EN408/EN384לפי תקן   MPA 36.1כפיפה 

 EN1534לפי תקן     HARDNESS 40N/MM2קשיות 

 EN350לפי תקן אירופאי  1דרגה     DURABILITYעמידות: 

  שנה. 30 –אחריות ל  EN335על פי תקן אירופאי  3מתאים לשימוש מעל הקרקע ברמה *

  .EN350לפי תקן אירופאי  1דרגה  –עמידות גבוהה למזיקים, ריקבון פטריות  –מזיקים 

  

  אחזקה:

  קבוני מוגדר כחומר הדורש אחזקה נמוכה. ניקיון יעשה על ידי מברשת ומים. 

  לשימור הגוון המקורי ניתן להשתמש בחומרים המתאימים לעץ קשה. 

  

  התקנת דקים:
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  מ' ציר/ציר. 0.50המרישים המרווח בין  -שלד

  מ"מ. נדרש קידוח מקדים. 6המרווח המומלץ בין הלוחות  –התקנה גלויה 

  מומלץ להשתמש במחברי פלסטיק. –התקנה נסתרת 

  חום" או לחלופין ברגי נירוסטה. -בציפוי "נאנו 60*6מומלץ להשתמש בברגי טורקס  –ברגים 

  

  קונסטרוקציה תחתונה:  

קורות הקונסטרוקציה יהיו מלוחות עץ אורן בחתכים שונים, כמצויין בתכניות. הקורות   

 על כל חלקיו, תחוטאנה נגד מזיקים כנדרש בפמ"כ  262תעבורנה טיפול נגד אש כנדרש בפמ"כ 

  בעת ההרכבה.  20%-על כל חלקיו. לא יורשה שימוש בלוחות עץ בלחות הגבוהה מ 262

  

נון מפורט המותאם לאתר ומפרט מפלסים, הגבהות, ומחברים מחירי העבודה כוללים תכ

השונים, מיקום זויות ההקשחה, קורות ראשיות ומשניות, מדרגות, פתחים במשטח, מכסים 

וכד'. כולל מקטעים פריקים לצורך תחזוקה, כולל חיבורים סמויים, כולל עיגון למכסה נירוסטה 

  כיוון התקנה.  הידראולי. כולל עיבוד נגד החלקה לפי תקן בכל

  

  תחילת ביצוע רק לאחר אישור המזמין לתכנון המפורט.

  האחריות על דיוק התאמות התכנון והביצוע על הקבלן.

  

  מדרך עץ (דק) במבוק  .0140440.04.

  

דק במבוק הוא לוח במבוק מוצק בעל צפיפות גבוהה שעשוי מרצועות במבוק דחוסות שעברו 

  .MOSOשל חברת    TREME-Xטיפול מיוחד בחום ולחיצה ותוספת של דבקים, כדוגמת 

 מאפיינים:

 .אורגניים חומרים 92% עלהלוח מורכב ממ .1

 : אש בתקן נדרשת עמידות .2

  אופקי לשימוש C4:4 : לפחות של בדרגה 755 אש תקן לפי סיווג

IV, 4,3  אנכי לשימוש 

 B;R12  לפחות של בדרגה והמחורץ החלק לצד סליפ אנטי סיווג .3

 :בבלייה עמידות .4

 אירופאי תקן לפי 4 דרגה בשימוש עמידות EN335 - חוץ בתנאי שנים 25 של עמידות 

 .האדמה עם במגע

 אירופאי סטנדרט פי על 1 דרגה י): טבע לחומר מותאם( ביולוגית עמידות         ENV 

807 / EN 350 

 152  אירופאי תקן לפי 0 דרגה :פטריות נגד עמידותEN 

   בתקנים העומדות ל"הנ הבדיקות של רשמיות תעודות להציג יש

 0.9%רוחב: +  0.1%. אורך: +2.5%ית של מקסימל התרחבות ת:מימדי יציבות .5
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 EN 1534י אירופא תקן לפי kg/mm2 9.5<  :קושי מידת .6

 EN 408  אירופאי תקן לפי N/mm2 50,30 :בכפיפה מינימאלי חוזק .7

 ק"ג/מ"ר 1200-ת: +צפיפו .8

 ל "תו תקן ירוק" בע חומר .9

  

  קונסטרוקציה תחתונה:  

קורות הקונסטרוקציה יהיו מלוחות עץ אורן בחתכים שונים, כמצויין בתכניות. הקורות   

 על כל חלקיו, תחוטאנה נגד מזיקים כנדרש בפמ"כ  262 תעבורנה טיפול נגד אש כנדרש בפמ"כ

  בעת ההרכבה.  20%-על כל חלקיו. לא יורשה שימוש בלוחות עץ בלחות הגבוהה מ 262

  

מחירי העבודה כוללים תכנון מפורט המותאם לאתר ומפרט מפלסים, הגבהות, ומחברים 

פתחים במשטח, מכסים  השונים, מיקום זויות ההקשחה, קורות ראשיות ומשניות, מדרגות,

וכד'. כולל מקטעים פריקים לצורך תחזוקה, כולל חיבורים סמויים, כולל עיגון למכסה נירוסטה 

  הידראולי. כולל עיבוד נגד החלקה לפי תקן בכל כיוון התקנה. 

  

  . shop drawingבאמצעות תוכנית  תחילת ביצוע רק לאחר אישור המזמין לתכנון המפורט

  התאמות התכנון והביצוע על הקבלן.האחריות על דיוק 

  

   טבעית אבן גן  .15.00440.04

טבעית חברונית, מצפה רמון או אחרת , מעובדת בסיתות תלטיש מוסמסם או אחר בכל אבן גן   

הפאות החשופות והנראות לעין ולכל הפחות פאה עליונה וצד. במידות משתנות לפי פרט ובאורך 

  .לפי תוכנית ופרט, הכל 20 -ענת בטון ב. הנחה על גבי יסוד ומשס"מ 100-30

 ס"מ, יש 10/10ס"מ ומשענת  ס"מ מעל רוחב אבן השפה 10ס"מ ורוחב  10עובי  :מידות היסוד  

 קבלת חיבור מלא בין היסוד ובין המשענת. לעלהקפיד 

  כשיוצקים בהפרש זמן (בין היסוד למשענת) יש לנקות היטב ולהסיר את כל השכבות החוצצות.  

יש להקפיד ולנקות  ומישקים שקועים. 1:3ביחס  בגוון האבןחיבור בין האבנים ייעשה בטיט   

היטב את שולי האבן. אבנים ביחידות קטנות להסדרת רדיוסים או קשתות, יש לנסר למידות 

לא      הנדרשות במקום לקבלת רדיוס או קשת ללא "שברים". אין להשתמש ביחידות שבורות.

  מת אבני שפה בכניסה לבקעת הקהילות).להכניס: (ראה דוג

  

  מכסים ריבועיים בגמר אבן   .0160440.04.

המסגרת החיצונית תהיה בזוויתנים מהסוג, החומר והמידות הנדרשות בתוכניות. מסגרת   

  פנימית שעליה מותכת רקמת פלדה מגולוונת כנדרש בתוכנית, גם היא בחומר ובמידות הנדרשות.

ס"מ המיועדים לשכבה  2.5עד למינוס   30 -גרת פנימית בבטון ביציקת החלק התחתון במס  

  עליונה אבן כאמור במפרט זה ובדגם הנדרש במקום הנדון.

  יש להקפיד ולהתקין שקעים (מתכת מגולוונת), להסרת המכסים לצורך בדיקה או ניקוי התא.  

  מידות בהתאם לתוכנית  
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  גושניות מדרגות אבן  .17.00440.04

על גבי פלטה ומשולשי בטון שיוצקו כנדרש בתוכניות המהנדס, על הקבלן להניח מדרגות אבן   

  . 15/40/80במידות  מדרך ומעלה שלמים (יחידה אחת) לפי תוכנית

  סוג האבן מצפה רמון , חברונית או אחרת לפי הנחיות האדריכל 

"מוטבה", פינות  האבן תהיה במידות הנדרשות בתוכניות ומסותתות בסיתות אחיד מסוג  

  קדמיות תהיינה מעוגלות למידות שוות ואחידות.

  מ"מ. 6מישקים ברוחב ועומק אחיד ושלא יעלה על מידה של   

  עיבוד המישק בצמנט לבן לפי דרישה ודוגמא.  

  במעלה גרמי המדרגות יש להתקין מסמרות פלב"מ מישושיות בהתאם לת"י.

ס"מ ובמילוי קרבורונדרום, בהתאם לפרטים ולת"י  3על כל מדרגה יש להתקין פס אזהרה ברוחב   

  לנגישות.

  

  

  

  

  

  

  באריחי אבן חיפוי קירות   .18.00440.04

  

 כללי: .1

חיפוי קירות ו/או ספסלים ו/או אלמנטים שונים יצוקים בטון, ייעשה לפי התוכניות ובכפיפות 

  (מפרט כללי לעבודות אבן) וכמתואר להלן: 14לנאמר בפרק 

באבן חאמי טבעית בגוון ובעיבוד כדוגמת הקיים אשר יבוצע  כולל ראש הקיר (קופינג) החיפוי

, ותקן 2378תאושר ע"י האדריכל. סוג האבן  יענה לכל דרישות התקן לאבן טבעית לחיפוי ת"י 

  .1% -אירופאי לקביעת עובי האבן.   ספיגות האבן תהיה קטנה מ

  גמא מאושרת.הגוון והעיבוד הסופי יאושרו לאחר הצגת דו

  

 אופן החיפוי: -קיבוע רטוב  .2

  מטרים 1.20קיבוע רטוב יבוצע בקירות שגובהם עד 

הסרת כל בליטות או מילוי שקעים בקיר לקבלת משטחי מגע ישרים (סרגל) לכל הכיוונים. הסרת 

בליטות וברזלים שונים תיעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי יסודי של פני הקיר במים 

  מתוקים.

בעזרת טיט בתוספת דביקים מהסוג המאושר על ידי המפקח, בקיבוע מכני ואבן ייעשה החיפוי 

  ובאישורו של הקונסטרוקטור. צורה אחרת הנתונה ומפורטת בתוכניות או בכל

החיתוכים, העיבודים והגימור יעשו במפעל לאבן או יוזמנו ישירות מהספק במידות המתאימות 

  הכמויות.בהתאם לפרטים וכתב 

המתאימה ליישום באבן טבעית ובגוון האבן או אחר ימולאו ב"רובה" מוכנה חרושתית  התפרים

  באישור האדריכל, כמה ימים לאחר קיבוע האריחים, כאשר השטח יבש ונקי.
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או ש"ע. הסילר  I-GIL 166/167לאחר סיום כל עבודות החיפוי יבוצע סילר מגאפוקסי מסדרת 

חר ניקוי וייבוש של המשטח כולו. שיירי החומר שלא נספגו יוסרו בעזרת שכבות, לא 2 -יבוצע ב

  מגב או בד נקי. 

הקבלן יידרש לבצע בדיקות בקרה לאחר ביצוע כגון בדיקה וסיווג סוג הדבק, בדיקות חוזק 

  ושליפה, ובהתאם להנחיות יועץ האבן ו/או המפקח.

  

 אופן החיפוי –קיבוע יבש  .3

לוי שקעים בקיר לקבלת משטחי מגע ישרים (סרגל) לכל הכיוונים. הסרת הסרת כל בליטות או מי     

  בליטות וברזלים שונים תיעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי יסודי של פני הקיר במים מתוקים.

המאושר על ידי המפקח, או מסוג  בתליה יבשה באמצעות אביזרי פלב"מ יעודיים  אבן ייעשההחיפוי      

  ובאישורו של הקונסטרוקטור. אחרת הנתונה ומפורטת בתוכניותצורה  בכל

החיתוכים, העיבודים והגימור יעשו במפעל לאבן או יוזמנו ישירות מהספק במידות המתאימות      

  בהתאם לפרטים וכתב הכמויות.

המתאימה ליישום באבן טבעית מוכנה חרושתית להיות "רובה" על ה התפריםבמידה ויוחלט על מילוי      

 –ובגוון האבן או אחר באישור האדריכל, כמה ימים לאחר קיבוע האריחים, כאשר השטח יבש ונקי 

  מילוי התפרים ב"רובה" יהיה לפי שיקול דעת האדריכל ובהתאם להחלטה בשטח בזמן הביצוע.

או ש"ע. הסילר יבוצע  I-GIL 166/167לאחר סיום כל עבודות החיפוי יבוצע סילר מגאפוקסי מסדרת     

שכבות, לאחר ניקוי וייבוש של המשטח כולו. שיירי החומר שלא נספגו יוסרו בעזרת מגב או בד  2 -ב

  נקי. 

הקבלן יידרש לבצע בדיקות בקרה לאחר ביצוע כגון בדיקה וסיווג סוג הדבק, בדיקות חוזק ושליפה,        

  ובהתאם להנחיות יועץ האבן ו/או המפקח.
  

  עבודות אספלט  .40.0404
  

  כללי  .019.0440.04

תת פרק זה מתייחס לעבודות אספלט שונות והוא כולל: מיסעות, שבילים, ריסוס ביטומני,   

  שכבות בטון, אספלט, ניסור והסדרת פזות בין ישן לחדש.

באם לא נאמר אחרת בסעיפי תת פרק זה, העבודה תבוצע בכפיפות לנאמר במפרט הכללי   

  ). בכל מקרה תבוצע העבודה לפי תוכניות.51והעדכני (פרק הרלוונטי 

  אגריגטים, חול, בדיקות וכו' כאמור במפרט הכללי.  

  

  ריסוס ביטומני  .020.0440.04

הריסוס הביטומני על גבי המצעים יבוצע אך ורק לאחר ניקוי יסודי של המצע, כולל הסרת אבק   

  לכל האורך והרוחב.

תוחמים את השטח המיועד לריסוס, יכוסו בבד בכדי שלא ירוססו אבני שפה ואלמנטים שונים ה  

  בביטומן.

  ק"ג/מ"ר ובתפזורת שווה. הביטומן יהיה מהסוג הנדרש ע"י המפקח. 1כמות הביטומן   
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על גבי אספלט מקורצף ונקי, במקומות בו הוא מיועד לקבל שכבה נוספת, ירוסס השטח בכמות   

הביטומן יספגו בעזרת חול דיונות נקי שיורחק ויסולק לאחר ג"ר/מ"ר. עודפי  300שלא תעלה על 

  גמר פעולת הספיגה.

  

  פזות (מישקים)  .021.0440.04

  הסדרת מישקים (ניסור אספלט קיים) לצורך התחברות עם החדש.  

הניסור ייעשה במסור מכני בעל כושר חדירה לכל עומק השכבה. הניסור ייעשה בניצב אלכסון   

  .ובצורה אחרת הנדרשת

  הרחקת המנוסר וריסוס הקיים (בשוליים) לצורך התחברות.  

  

  ס"מ 5שכבה מקשרת   .022.0440.04

ס"מ לאחר  5על גבי מצע מרוסס ולאחר בדיקה ואישור המפקח, תפוזר שכבת בטון אספלט בעובי 

  הידוק. הידוק, בדיקות וכל היתר, לפי המפרט הכללי.

  

  להלן מספר הבהרות:

  מכלל הנפח. 5% -(תחתונה) אחוז הביטומן לא יפחת מבשכבה מקשרת   א.

ואגריגטים יהיו בגודל  5.5% -ס"מ כמות הביטומן לא יפחת מ 5בשכבה בודדת בעובי   ב.

  "½.מכסימלי 

  

  שכבה נושאת  .023.0440.04

בשכבה נושאת מעל המקשרת או על גבי אספלט מקורצף, שבילים וכו', יהיה עובי השכבה כנדרש   

  מכלל הנפח. 6%יפי כתב הכמויות. כמות הביטומן לא תפחת מ בתכניות ובסע

חצי צול או שלוש שמיניות על הקבלן להקפיד ולהזמין תערובת עם אגריגטים דקים במיוחד   

  אמור במפרט הכללי.כ

  

  

  קרצוף אספלט  .024.0440.04

  אתר.ס"מ ו/או לעומק גדול יותר לפי הוראות ב 2-3קרצוף האספלט הקיים ייעשה בעומק של   

הקרצוף יבוצע במכונת קרצוף המיועדת לכך, ולעיתים גם במכונות ידניות קטנות ברצועות   

ס"מ ובמרווחים של  3קטנות שלא ניתן לבצע במכונות רגילות, ו/או לבצע חירור (פיקינג) בעומק 

  ס"מ אחד מהשני, הכל לפי הוראות המפקח. 25לפחות 

  

  בטון אספלט למדרכות  .025.0440.04

  ס"מ לאחר הידוק. 4כאמור לעיל בשכבה נושאת, אך עובי השכבה תהיה  הכל  

  

  סימון וצביעה ע"ג אספלט  .026.0440.04

  

ניקוי יסודי של המקום המיועד לצביעה. הצביעה על גבי האספלט תיעשה בהתאם לתוכנית,   

  כנדרש בתקנים, וכאמור בסעיפי כתב הכמויות.
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גבי אספלט) וייעשה על ידי בעלי מקצוע מיומנים, תוך הצבע יהיה מיוחד לכבישים (לצביעה על   

  שמירה שהצמוד ישאר נקי וחופשי מכל צבע.

  כשמסמנים מקומות חניה בריצוף הסימון ייעשה בריצוף עשוי צמנט לבן.  

  

  

  גדרות מעקות ומסעדים  -   04.40.99

  
  כללי

  

העשויים מפלדה או חומרים אחרים, כפי  מסעדיםתת פרק זה מתייחס להתקנה והרכבת גדרות, מעקות ו

  הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות.

המעקות  או המעקות יהיו עשויים פלדה מגולוונת, צבועה או בלתי צבועה, הכל כנדרש. במקרים שהגדרות

עשויים מעץ, ישתמש הקבלן בעץ שעבר תהליך "אימפרגנציה" ויהיה צבוע בחומרים הנדרשים, סוג העץ יהיה 

  כמתוכנן.

  באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה, תבוצענה העבודות הנ"ל בכפיפות לנקוב במפרטים הכלליים הרלוונטיים.

  

כל הפריטים, לרבות גדרות, מעקות, עמודי מחסום וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך קבע במקומם,  

המדידה לפי יחידה קומפלט או מעוגנים ביסוד ו/או בטון מזוין, לפי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח. 

  מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

  חיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם, אלא אם נקבע אחרת.מ

  פריטים מפלב"מ

מובהר בזאת כי בכל מקום בו נזכר פלב"מ הכוונה   ,316כל הפריטים על רכיביהם יהיו עשויים מפלב"מ מס' 

בלבד, גמר מלוטש משי עדין, לאחר גמר ריתוכים וחירור. לא יאושר ביצוע חיבורים מרותכים  316 לפלב"מ

  ).316באתר אלא רק חיבורים 'יבשים' (ברגים ותותבים מפלב"מ 

על הקבלן להמציא למפקח תעודה של מכון מורשה המעידה על טיב וסוג החומר, עפ"י בדיקות מחומר 

  גי הריתוך המותרים לשימוש בסוג זה של פלב"מ.שיילקח מהאתר, כולל הגדרת סו

  כל הריתוכים צ"ל כאלה שאינם גורמים להופעת כתמי חלודה.

  המחיר כולל גם הכנת דוגמה מכל פריט לאישור המתכנן/ים והמפקח.

  

  ורמפות   מאחז יד למדרגות  .10.09940.04

  ייצור והרכבת מאחז יד לצידי המדרגות בהתאם לתוכניות ולפרטים.   

או ברזל מגולוון  ) מלוטשת ליטוש מלא ואחיד316מאחז היד יהיה עשוי פלדת אל חלד (נירוסטה   

  .וצבוע לפי פרט

מקומות מרותכים ילוטשו היטב עד כדי קבלת משטחים אחידים, קצוות הצינורות יאטמו   

ידי כנ"ל. עבודות ריתוך, ליטוש מקומות מרותכים וכו', יבוצעו על  או ברזל בלוחיות נירוסטה

  בעלי מקצוע מיומנים בעבודות כגון זה.

  העמודים יכללו רוזטות נירוסטה או ברזל מתאימות במידות ובקוטר.

  לפני תחילת הייצור, יש לערוך מדידות באתר.  
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פלטת ביסוס לריתוך ידיות המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם  במקרה של חיבור לקיר :  

יציקתו, או לאחר מכן על ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות, וחיבור ה"פלטה" 

  לבטון בברגי פיליפס "ג'מבו".

  

  גדרות ושערים/פשפשים  .011.9940.04

  

 100ן בטבילה חמה לעובי יבוצעו לפי פרטי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה, כולל גילוו  א.

  מיקרון וצביעה חרושתית (צביעה אלקטרוסטטית בתנור) ולפי המפורט לעיל.

על הקבלן להציג את פרטי ביצוע מראש לאישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה ודוגמאות 

  לפי הנחייתה מפקח; המחיר כולל גם את עלות הדוגמה/אות.

  

פלטת ביסוס לריתוך עמודי המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם יציקתו, או לאחר מכן על ידי   ב.

סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות, וחיבור ה"פלטה, לבטון בברגי פיליפס "ג'מבו" או 

  לפי קביעת המפקח. –ביסוד בטון נפרד 

מראש ויורכבו באתר בעזרת לא תורשה צביעה או הלחמה באתר. כל האלמנטים יוכנו ויצבעו   

ברגים מגולוונים עם דיסקיות קפיציות. קצוות הצינורות יאטמו בפקקים. עבודות הריתוך, 

  ליטוש מקומות מרותכים וכו', יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מיומנים בעבודות כגון זה.

  

או לפי הנחיית/אישור צירים, מתקני סגר, בריחים וכדו', ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכניות ו/   ג.      

מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל. היצרן (מסגר) רשאי להציע סוגים שונים לאישור המפקח 

  והמתכננים, אולם החלטתם תהיה סופית ומחייבת.

  כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המתוכננים.  

  חלה חובה על המסגר או הקבלן לקחת מידות באתר.  

  לפי יחידה קומפלט כולל גלוון וצביעה. מדידת שערים/פשפשים  

  

  כנפי לרכב ולהולכי רגל-שער דו  .12.09940.04

  

  לפני תחילת הייצור בבית המלאכה, על הקבלן לקחת את המידות באתר.  

כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות. תידרש הקפדה מירבית במיוחד על ביצוע   

להאריך את מוטות פרופילים למידה הנדרשת. כל מוט יהיה עובי הדופן הרשום בתוכניות. אין 

באורך מתוכנן ושלם ולא מוארך על ידי ריתוך. כל הריתוכים יהיו מלאים והיקפיים ומלוטשים 

  בליטוש מלא ובמישור הפרופילים.

את חלקם העליון של העמודים יש לסתום בפחית בעובי הנדרש לאותו עמוד בריצוף כאמור   

מודים בעזרת ברגי פיליפס "ג'מבו" לקירות הבטון על ידי ריתוך "פלטות" לעיל. חיבור הע

  מ"מ. 10עשויות ברזל שטוח בעובי 

שער דו כנפי לרכב יפתח על ידי מערכת עין אלקטרונית כולל כל החומרים והעבודה לקבלת   

  מוצר מוגמר. שער להולכי רגל בפתיח המבוקר על ידי מקודדת.

  יטמה לגירוז, מעצור תחתון וכל הנתון בתוכנית.צירים צילינדריים בעלי פ  
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 -כל חלקי המתכת יגולוונו באמבטיות בחום לאחר ייצור בבית המלאכה ולעובי של לא פחות מ  

  מיקרון. 80

הצביעה תיעשה לאחר שהמתכת המגולוונת עברה תהליך של חיספוס, מריחת יסוד מיוחד   

בגוון לפי בחירת האדריכל ועד לכיסוי מלא  למתכת מגולוונת וצביעה עליונה ב"איתן" או ש"ע,

  של המתכת.

  התשלום עבור הצביעה ישולם בנפרד.  

  כנפי השער, וכל האמור לעיל. 2מדידה לפי יחידה קומפלט הכוללת את   

    

  עבודות צבע   .13.09940.04

  

  כללי  

 11באם לא נאמר אחרת להלן, תבוצענה עבודות הצביעה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי פרק   

  ובהתאם למתואר תמציתית בכתב הכמויות.

  

  הכנת מתכת לצביעה  

את כל חלקי המתכת המגולוונת יש לנקות היטב להסרת כל לכלוך ובחומרים מומלצים על ידי   

  יצרני הצבע.

צביעה ביסוד כגון מגינול, ווישפריימר או חומר מומלץ אחר על ידי יצרני הצבע לחספוס   

  ע העליון.המתכת ולהתלכדות שכבות הצב

  

  צביעה עליונה  

לאחר ביצוע הניקוי וצביעה בצבע יסוד כאמור, יצבעו כל חלקי המתכת בצבע מסוג איתן או   

דומה בגוון לפי בחירת האדריכל בהתזה או צביעה במברשות, הכל "בשכיבה" עד לכיסוי מלא 

  ולקבלת מוצר אחיד ללא פגמים.

  הם יתוקנו לאחר הרכבה. פגמים שיווצרו תוך הובלה מבית המלאכה לאתר,  

  משקופים יצבעו גם הם בבית המלאכה אולם בצבע יסוד בלבד. צבע סופי יבוצע באתר.  

  

  צביעת עץ  

הכנת העץ לצביעה באופן חלק וללא פגעים. צביעה בצבע יסוד או עליון ייעשו כנדרש בתוכנית.   

  עי של העץ.כשצובעים פרגולות עץ, ייעשה הדבר בלקה שקופה מט לשמירת המראה הטב

  

  צביעה  

הכנת המתכת לצביעה תיעשה על ידי שטיפת חול קלה להסרת מלחי אבץ וחספוס פני הגילוון.   

או  649-050מיקרון. צבע היסוד יהיה מסוג אפוקסי אפוגל מס'  20-30עומק החספוס הנדרש 

  חומר אחר שווה ערך מאושר.

ות מהכנת המתכת לצביעה. השכבה שע 20מיקרון. שכבה זו יש לבצע תוך  40-50עובי השכבה   

או שווה  649-500שעות מינימום. צבע ביניים מסוג אפוקסי פולירמקיור אפור  16תיובש למשך 

  שעות. 16מיקרון, גם שכבה זו יש לייבש למשך  100-130ערך מאושר. עובי השכבה תהיה 

  אחר שווה ערך.הצבע העליון יהיה מסוג "פוליאורטן", "טמגלס" או "גלזורית" או מוצר   
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  מיקרון, ייבוש השכבה מינימום חמש שעות. 35-40עובי השכבה   

  כל עבודות הצביעה תיעשנה בבית המלאכה לצורך קבלת תוצאות רצויות.  

  שעות מינימום לפני שיפוע, בכדי להקטין נזקים מכניים לצבע. 72ייבוש למשך   

שיוף במברשת פלדה או חומרים  תיקון הפגמים מההובלה מבית המלאכה לאתר, ייעשה על ידי  

ואמצעים אחרים, הסרת לכלוך ואבק, יישום שכבה אחרת של אפוקסי פולירמקריור וצבע 

  עליון כאמור לעיל.

  גוון הצבע העליון לפי בחירת האדריכל שימסר לקבלן לפני תחילת העבודות.  

  אבק.על המבצע לדאוג שלפני צביעת כל שכבה, שטח המתכת יהיה נקי מכל לכלוך ו  

  את עבודת הצביעה יש לבצע במזג אוויר שיתאים לצביעה (לא גשום).  

  השעות הבאות. 24 -יש לקחת בחשבון שאין לצבוע גם אם הגשם צפוי ב   

  

  צביעה על גבי פלדה מגולוונת בשכבה אחת (צביעה אלקטרוסטטית)  .14.09940.04

  

  הכנת השטח

האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם  בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת .1

 לצביעה. במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש.

 אין לצבוע על גילוון פגוע, או במקרים בהם אין אדהזיה (הידבקות) בין שכבות הגילוון. .2

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני מתאים או לחילופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .3

  מאושר כל אלמנט העונה לדרישות :

SOLVENT CLEANING SSPC-SP-1-1982  

  .  BC-70או  דטרגנט   G-551לדוגמא : ארדרוקס 

  טיפול בפני השטח באחת משתי השיטות הבאות: .4

  התזת חול קלה  א.

. ניתן לבצע הניקוי בשיטה זו רק על ידי עובדים שהוסמכו לכך. SSPC-SP-7בהתאם לתקן 

ידת עובי הגילוון לפני התזת החול ולאחריה. לא יותר פחת של יותר ההסמכה תכלול מד

  קרון . מבחן זה יהיה הקריטריון לבקרת האיכות בזמן העבודה כולה.ימ 10 -מ

  טיפול כימי  ב.

" בהתאם לתקן 6כרום /יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ פוספט  

BS-3189-1991 .  

  אבק באמצעות אוויר דחוס.ניקוי של שאריות גרגרים ו .5

  

  צביעת המשטחים

 איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אחד מהחומרים הבאים: .1

על בסיס פוליאסטר טהור  7000אבקה מתוצרת "אוניברקול מקבוצת נירלט" מסדרה   .א

 .OUT FREE GASING) בעלת תכונות HIGH BILDמסוג (

  .TGICאבקה מתוצרת "טמבור" פוליאסטר סופר דור   .ב

 מיקרון. 80-100 עובי ציפוי .2
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 גוון ומירקם לפי בחירת האדריכל (ימסר לקבלן לפני תחילת העבודות). .3

  

  

  

 קלייה

 דקות. 10למשך  200ºCבטמפרטורת מתכת  .1

 

  בקרת איכות

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .1

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע. .2

 .ISO 2409בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט, בהתאם לתקן  .3

 .ASTM D2749) לפי תקן IMPACTבדיקת הולם ( .4

 

  הערות

 בכל מקרה לאחר בחירת סוג הצבע יש להקפיד על מילוי הוראות מפרט היצרן. .1

  

  

  

  

  
  

  כללי  .015.9940.04

  תת פרק זה מתייחס לעבודות השונות המתוארות להלן ובסעיפי כתב הכמויות.  

במפרטים הכלליים הרלוונטיים, וזאת באם העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר   

  לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להלן, ו/או לפי הנחיות באתר.

  פריטים שונים  

עמודי מחסום, מתקני קשירה לאופנועים ואופניים, ספסלים, אשפתונים,  לרבות,כל הפריטים,    

ביסוד ו/או  ברזיות מים/קולר וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך קבע במקומם, מעוגנים

כלונס בטון מזוין, לפי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח. המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א 

  נטו, לפי סוג הפריט.

מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם, אלא אם נקבע אחרת.                       

  ת פרט 'חבק תל אביב', כחלק ממחיר הריצוף.מחיר פריטים המעוגנים בריצוף כולל גם א

  

  

  שרוולים למערכת השקייה  .016.9940.04

ס"מ מתחת למצעים. ריפוד הקרקעית בחול  10ס"מ ובכל מקרה לפחות  40הצנעה בעומק   

  דיונות והנחת צינור מסוג וקוטר הנדרש בתוכניות.

  ת המצע.עטיפת הצינור בחול כנ"ל לכל אורך ורוחב התעלה עד לגובה תחתי  
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ס"מ מכל צד. את פיות הצינור יש לעטוף  30-50אורך הצינור יהיה באורך החציה בתוספת   

  בשקיות ניילון יציבות קשורות לצינור למניעת כניסת אדמה או לכלוך אחר בתוכן.

, 6או  10, פוליאתילן דרג 10הצינורות יהיו מהסוגים הבאים: מתכת מגולוונת, פי.וי.סי בדרג   

  בכתב הכמויות.הכל כנדרש 

  צול . 3-צול או יותר ובכל מקרה לא יקטן מ 4קוטר השרוול יהיה 

לפני כיסוי התעלות ופיזור המצע או שכבות עליונות, יש לבדוק בתוכנית ההשקייה האם מספר   

 השרוולים וקוטרם מתאים לנקוב בתוכנית.

  

  ברזיות  .017.9940.04

הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות. ייצור והצבת ברזיות מהייצור החרושתי מהסוג   

ברזיות חרושתיות תהיינה כדוגמת י. אריכא או שווה ערך מהדגם הנדרש בעיבוד חיצוני כגון: 

בטון חלק, צבעוני, צמנט לבן, מסותת, מחופה גרנוליט או אריחים קרמיים במידות קטנות כגון 

  מ"מ או כל עיבוד אחר. 20/20

  אחד, שניים או יותר כפי הנדרש.הברזיות תהיינה בעלות ברז   

  תוספת עבור ברזיות שאינן מוצר מדף : 

ייצור והצבת ברזיות מסוג אחר כגון: גוש שלם של אבן קשה מהסוג הנדרש בכתב הכמויות 

  ומעובדת בעיבוד הנדרש כגון: מלוטשת מכל הצדדים, מסותתת בסיתות אחיד ובסוג הנדרש.

  ופטנטיים דוגמת י. אריכא.הברזים והצנרת יהיו סמויים,   

ניקוז לעודפי המים יבוצע על ידי הסדרת שקע אנכי בברזיה, ושפך המים לתא הניקוז לרגלי   

הברזיה או בצורה אחרת מוסכמת ומקובלת על האדריכל, באם האדריכל ידרוש ניקוז סמוי 

להכניס מ"מ קדח אנכי,  50 -במרכז הברזיה או בקצה השוקת, על הקבלן לקדוח בקוטר של כ

  צינור פי.וי.סי, לסתום ולאטום למניעת רטיבות.

  צינור זה יחובר לתא שלרגלי הברזיה.  

  

  צינור לסילוק דלוחין  

לסילוק מי דלוחין (עודפי מים מהברזיה) מהתא שלרגלי הברזיה  10תיקני דרג  p.v.cצינור    

ר בתעלה לתא ביוב הקרוב הקיים באתר, או לשפיכה חופשית בשטחי הגן. הנחת הצינו

ס"מ  10המרופדת בחול וחיבורו במחברים סטנדרטיים מגומי, עטיפתו בחול בעובי מינימלי של 

לכל אורך ורוחב התעלה. בסיום: מילוי יתרת התעלה, יישור, פיזור עודפים והבאת המקום 

  לגובה המתוכנן.

  

  לברזיות צנרת לאספקת מים  

צנרת לאספקת מי שתיה לברזיות וחיבור למקור ולברזיה, ייעשה באביזרי חיבור הנדרשים,   

לפי הצורך. הצינור  כולל רקורדים וברז (מגוף) בתחילת הקו ובצמוד לברזיה, להפסקת הזרימה

  מ"מ. 25ובקוטר מינימלי לברזיה בודדת  10יהיה מסוג פוליאתילן דרג 

ברזיה יוגנו בשוחות בטון בקוטר מתאים עם מכסה אטום מגופים בתחילת הקו ובסופו ליד ה  

  תיקני למעמס מותר במקום הנדון.

ס"מ  15ס"מ ויעטף בשכבת חול דיונית בעובי  70צינור הזנה יוטמן בקרקע בעומק מינימלי של   

  לכל אורך ורוחב התעלה, כיסוי יתרת התעלה, פיזור, יישור או סילוק העודפים.
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  ספסלים  .018.9940.04

  

שחם אריכא,  הספסלים יהיו מהטיפוס הנדרש בתוכניות ובכתב הכמויות כגון: ייצור וולקן,  

רגלי מתכת יצקת, סרגלים למושב ולמשענת, לוחות עץ למידות  עמית ריהוט רחוב ואחרים ,

  הנדרשות.

ספסלי בטון, מתכת, אבן וכו' יהיו כנדרש במסמכי המכרז. הספסלים יהיו עם או בלי משענת.   

הספסלים תיעשה על גבי ריצוף, אספלט או יסודות בודדים לרגליות באדמה או במקום  הצבת

  אחר, הכל לפי תוכנית. החיבורים ייעשו בעזרת ברגים מגולוונים.

כשמייצרים ספסלי מתכת לפי תוכנית מיוחדת, יהיו כל חלקי המתכת מגולוונים והפחים   

  א סטיות.מחוררים, או חלקי מתכת אחרים במידות הנדרשות לל

  כל חלקי המתכת במקרה זה יהיו מגולוונים וצבועים בתנור בגוון הנדרש על ידי האדריכל.  

סרגלי העץ יהיו מהוקצעים  אורך הספסלים ומידותיהם לפי הנדרש בכתב הכמויות ובתוכנית  

וחלקים לגמרי. את הסרגלים יש לצבוע בצבע מהסוג הנדרש בתוכניות, כל חלקי העץ יהיו 

ומלוטשים היטב ומרוחים בחומרים שקופים כנגד מזיקים וכנגד פגעים קלימטיים  מהוקצעים

  ובגוון לפי בחירת האדריכל. 

  צבע היסוד יהיה מסוג פשתן קסילמון או ש"ע.

ס"מ מפני מפלס  10כל היסודות יהיו סמויים ותחת הריצופים או טמונים בקרקע לפחות 

  הפיתוח הסופי.

א ריתוכים באתר, כל הברגים יהיו בעלי ראש שטוח מעוגל ולא כל החיבורים יעשו בהברגות לל

  יבלטו מפני החומר. האומים אף הם אם יידרשו יהיו נסתרים ולא יהוו כל מפגע .

באם הספסלים הינם ספסלים רתומים לקיר יהיו המחברים על פי תכניות קונסטרוקטור 

  ותמיד נסתרים.

  

  עץ ומתכת  אשפתוני  .019.9940.04

  

אשפתון עשוי שלד מתכת מגולוונת. עטיפה חיצונית בלוחות עץ אנכיים מחוברים לשלד   

האשפתון בברגים, אומים וטבעות מגולוונים. ראשי ברגים הנראים לעין מבחוץ יהיו שטוחים 

ס"מ. הלוחות  10וברוחב אחיד של  1ויוברגו למישור לוחות העצים. לוחות העצים יהיו בעובי "

תהליך אימפרגנציה. ריתוכים במתכת יהיו מלאים והיקפיים, "שלקה" תוסר יהיו מסוג שעברו 

  מיקרון. 85מהריתוכים, ברזל ינוקה ניקוי יסודי ויגולוון בחום באמבטיות לעובי 

פח פנימי עשוי פח מגולוון למידות המתקן וקשור לשלד המתכת בשרשרת מתכת קלה בלתי   

  מחלידה (מגולוונת) או מצופה בכרום ניקל.

  צביעת לוחות עץ תיעשה "בוורנית" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל לכיסוי אחיד.  

  

  מסלעות  .020.9940.04

  

  חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימת לצורך ביסוס המסלעה.  א.
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ס"מ מפני הגובה המתוכנן לרגלי המסלעה.  30 -עומק החפירה לביסוס סלע תחתון כ   

העבודה תבוצע בכלי מכני מהטיפוס המאושר מידות רוחב החפירה לפי מידות הסלע. 

והמאפשר ביצוע תקין בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לאפשרויות 

  הספציפיות באתר.

בניית מסלעה בהתאם לתוכניות והנחיות באתר בסלעים שטוחים, מאזור הררי בגוון   ב.

  חברון.

מכלל הכמות,  50%מינימום ובכמות של ס"מ  40/80/80גודל הסלעים המאושר לשימוש            

  הנותרים יהיו במידות גדולות יותר. 50%

ההנחה תיעשה בצורה אופקית כשהסלעים מונחים באיחוי מלא (סלע צמוד לסלע). בכדי   ג.

  לקבל איחוי מלא, על המבצע לסתת את הסלעים.

 200ך בגב המסלעה יש להסדיר ולפרוס בד גיאוטכני מסוג אגרונועם או שווה ער  ד.

  גר'/מ"ר, לפחות לצורך סינון ומניעת זרימת אדמה בין תפרי הסלעים.

 20הפרישה תתחיל מתחתית הסלע ביסוד ועד לסלע העליון, תוך הקפדה על חפיפה של   

  ס"מ.

  בגב הסלעים לאחר ביצוע פרישת בד גיאוטכני ימולא המרווח באדמה חקלאית.  ה.

ית המסלעה, דוגמת המסלעה תיעשה המילוי יעשה באופן הדרגתי תוך תהליך בני  

  בנוכחות או באישור האדריכל או בא כוחו.

  

  ציפוי אקרילי למגרשי ספורט  .021.9940.04
  

 
, על האספלט להיות נקי ציפוי אקרילי למגרש ספורט יבוצע לאחר ניקוי יסודי של פני האספלט  

   מאבק, כתמי שמן או כל לכלוך אחר.

  מעלות צלזיוס). 5-30סבירים (טמפרטורות יש ליישם את הציפוי בתנאים   

  יש להימנע מיישום במידה וגשם צפוי לפני ייבוש מלא של הציפוי.  

  מבנה השכבות:  

  :FILER –שכבה ראשונה פריימר   

אקריליים, אשר ממלאת את המרווחים שבין גרגרי  שכבת יסוד על בסיס דבקים וקופולימרים  

האספלט ומישרת את השטח. מבוצעת בעזרת מגבי גומי רחבים ברצועות החופפות לרוחב המגרש 

  ע"מ ליצור משטח אחיד וחלק.

  :FILER –שכבה שנייה פריימר   

מורכבת עפ"י השכבה הראשונה, מחזקת ומישרת את המשטח ומשמשת כמצע לשכבות הציפוי   

  ליונות הצבעוניות.הע

  או ש"ע: B.G.COURTשכבות ציפוי צבעוניות עליונות מסוג  2  

מרוכבת ברובה עפ"י מרכיבי שכבות היסוד אך בתוספת חומרים העמידים בקרינה אולטרה   

סגולית המתאימים לתנאי הארץ ומשמרים את גווני המשטח לאורך זמן. בעלת רמת צמיגות 

  שחיקה והקפצת כדור נכונה. המותאמת לרמת משחק גבוהה, מקדם

הביצוע והשימוש בחומרים ייענה לדרישות רשות הספורט, מחלקת הספורט של העירייה ולמפרט   

של ספורט הדרום בע"מ, או יצרן וקבלן אחר שווה ערך ומאושר על ידי מחלקת הספורט של 

  צביעת המגרש בגוונים של ירוק ואדום תבוצע עפ"י תכנית.העירייה. 
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  מתקן להעמדת אופניים  .022.9940.04

  

למידות  30 -ייצור והרכבת מתקן להעמדת אופניים, חפירה וביטון העמודים בגושי בטון ב  

  כל היסודות יהיו סמויים מן העין . מתוכננות.

מ"מ.  3.6 -אם לא נאמר אחרת בתוכניות, עובי דופן הצינור הנשוא יהיה בעובי לא פחות      מ 

  ידות מתוכננות ללא סטיות.כל חלקי המתכת יהיו במ

  ריתוכים, ליטוש, ניקוי גילוון וצבע כאמור לעיל.  

  מדידה לפי יחידת מידה שבכתב הכמויות.  

  

  

  מכסי יצקת ריבועיים לשוחות  בריצוף  .023.9940.04

  

" או מכסים לתאי ביקורת בשטחי ריצוף משתלב יוחלפו למכסים מיצקת ברזל  תוצרת "וולפמן  

  ש"ע מאושר, עם לוגו של תו תקן. יצוין סוג התא הקיים במקום זה. 

  המכסים יהיו בעלי מעמס מתאים לכל אזור:

יש להשתמש במכסה מיוחד שניתן  –) B125טון ( 12.5עומס של  –אזורי הולכי רגל ומדרכות 

  " או ש"ע מאושר.66למילוי בריצוף, דגם "כרמל 

  )C250(טון  25עומס של  -אזורי חניות 

  )D400טון ( 40עומס של  –אזורי מסעות, כולל כניסה ראשית 

  כל המכסים יהיו במסגרת ריבועית ופקק עגול בקוטר הנדרש על ידי יועץ האינסטלציה.

  

  סככת עץ (פרגולה)  .024.9940.04

  

 , על הקבלןTRXכחלק מהעבודות המתוכננות בפרויקט מופיע תוכנית של סככת עץ לאימון 

 shop drawingלהעביר לידי הפיקוח לפני ביצוע קבלן לעבודות עץ לאישור ותוכנית 

  לאישור הפיקוח לפני ביצוע.

  

המסגרות בין העמודים ייעשו בעץ רב שכבתי למידות מתוכננות כולל הסדרת "מגרעת" עליונה   

  פנימית להרכבת "משרביה" מעץ.

לוונת או מסוג אחר הנדרש בתוכנית ולפי חיבור המסגרת לארבעת העמודים באביזרי מתכת מגו  

  מידות מתוכננות.

חיבור האלמנטים אל העמודים בברגים מגולוונים או מתכת אחרת, ייעשה על ידי קידוח כפי   

  הנדרש.

חיבור המסגרת של עץ רב שכבתי אל אלמנטי החיבור דלעיל בברגי עץ מיוחדים ומגולוונים, או   

  ממתכת אחרת לפי דרישת המתכנן.

יצור והרכבת ה"משרביה" בשדות לפי מידות מתוכננות. מידותיה החיצוניות יהיו מדוייקות י  

  לפי מגרעת פנימית וקורות קשר שבמסגרת שבין העמודים.

  ה"משרביה" תהיה מעץ מלא ומהסוג הנדרש בתוכנית.  
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ומוסתרים  חיבור ה"משרביה" למסגרת העץ ייעשה בברגים מגולוונים. הברגים יהיו עליוניים  

רגנציה. צביעת כל חלקי העץ תיעשה לאחר פמהעין. כל חלקי העץ יהיו כאלה שעברו תהליך אימ

  ליטוש העץ בלקה שקופה בלתי מבריקה (מט) לשמירת מראהו הטבעי של העץ.

  

כל חלקי המתכת יהיו בהתאם לתוכנית ויהיו עשויים יחידות שלמות לאורכן, לא יורשה חיבור   

  להארכת היחידות.

העץ לחלקה עליון של הפרגולה  קורותכל הריתוכים יהיו מלאים, היקפיים ומלוטשים היטב.   

יענו למידות הנתונות בתוכנית. צביעת המתכת תיעשה לאחר ניקוי צביעת העץ ועיבודו כאמור 

  למידות המתוכננות. 20 -לעיל. חפירת בורות וביטון רגלי הפרגולה בגושי בטון ב 

מויים מהעין , טמונים בקרקע או תחת הריצוף ןלפי תכניות כל היסודות יהיו ס  

  הקונסטרוקציה.

  כל לוחות העץ יעברו חיטוי ואימפרגנציה וצביעה באם יידרש בצבעים מתאימים לתנאי חוץ.

  

  

  עץ אורן  

. העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא סימני ריקבון ומתקפת מזיקים, 5אורן צפוף אירופאי (פיני) סוג   

בקיעים מפולשים, כתמי שמן, שרף, לכלוך ופגמים אחרים. העץ יהיה ללא סיקוסים ללא 

פינתיים, הסיקוסים יהיו קטנים, מלאים ובריאים, ובמספר שלא יעלה על סיקוס אחד למ"ר לפי 

. כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעת הצדדים, הקצעה עדינה והפינות מעוגלות 35תקן ישראלי 

  ת.למניעת פגיעה מכני

  

  אימפרגנציה  

חלקי העץ יקבלו טיפול מיוחד של חיסון ע"י הספגה בלחץ, בחומרי שימור אורגניים כגון מלחי   

נחושת, מלח ארסן ומלח אשלגן / נתרן דו כרומטי, מומסים במים. הספגת העץ בלחץ תיעשה 

של מכון התקנים  1,2,3"הגנה על עץ בבניינים" חלקים  262בהתאם לנדרש במפרט מכ"מ 

 ASTMD 2017הישראלי, המבוסס על תקנים בריטיים לחיסון בלחץ, ועל תקן אמריקאי 

לעמידות בריקבון. החיסון ייעשה במפעל בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים הישראלי להספגה 

  בלחץ.

  שלבי תהליך אימפרגנציה בלחץ:  

  הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת ואקום לשאיבת רטיבות קיימת.   א.  

  אטמוספרות. 10ומרי חיסון כימיים מומסים במים בלחץ גבוה של החדרת ח  ב.

  שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ.  ג.

  .17%-15%הוצאת העץ ויבושו בצורה מבוקרת עד לקבלת איזון היגרוסקופי ללחות של 

  

התשלום יהיה לפי מ"ר שטח של משטח הסדנאות ולכל גובה כפי שנכתב בכתב  מדידה ותשלום:

ייצור ההכמויות, וכולל את התכנון וביצוע של הקמת הסככה לרבות: אישור של תוכנית 

אחריות הקבלן לתכנון, ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מוריה לפני ביצוע, 

  .ללא תוספת תשלום ,שנים לפחות 7ל לתקופה שתהא  להקמה, לבדק ולאחזקה שנתית 



 94

  

  

  

  עבודות גינון והשקייה -04.41
  

  הכשרת קרקע  - 04.41.01
  

  

  כללי  .41.01.00004

. קווים לרבות פיזור אדמת גן  תת פרק זה מתייחס להכשרת הקרקע לפני תחילת עבודות הגינון  

. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות מוליכים למערכות השקייה  יוטמנו בקרקע לפני טיובה

  מתכנן ההשקייה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה.

  

  ניקוי, חישוף ויישור  .41.01.00104

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים   

  וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת.

  העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.   

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי 

  המפקח.

כמו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע   

  בכלים מכניים. 

דיים הינה ללא הגבלות לכל הכמות הנדרשת. יישור השטח מהמצב שלאחר הניקוי עבודת הי  

  והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל.

הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים ע"י רשות   

  מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת.

ן השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגי  

  ישא בכל ההוצאות. יישור השטח לדיוק ללא סטיות לפי גבהים מתוכננים.

ס"מ מראש אבן  5יישור הקרקע ייעשה לאורך אבני שפה, מבנים, שטחי מדרך וכו' לגובה של   

  השפה או בהתאם להנחיה בזמן ביצוע.

  

  

  

  הדברת עשביה  .41.01.00204

ודות ניקוי, חישוף ויישור השטח בחלקות ובאזורים שיורה המפקח, תבוצע לאחר גמר עב  

  הדברת עשביה על ידי הקבלן באופן הבא:
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פרישת מערכות השקייה זמניות (מערכות אלה הינן רכושו של הקבלן). חיבור המערכות   

למקורות המים. השקיית שטחים עד לאחר הנבטת עישביה כשגודל עלותה מספיקה לקבלת 

  הדברה לצורך השמדתה. חומרי

  במועד זה הקבלן יפרק את המערכות הזמניות ויסלקן מהשטח.  

  הדברת העישביה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה המוחלטת.   

  ריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העישביה ובמינון לפי הוראות היצרן.

  ומרי הדברה (רעלים) ובעלי רישיון תקף.ביצוע העבודה על ידי בעלי מקצוע לעבודות בח  

  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק לחי, צומח וכד'.  

הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העישביה. במידה ולאחר ביצוע עבודות הנטיעה   

שה על הקבלן לחזור והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשביה התחילה בנביטה וצמיחה חד

  ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביים. סילוק המרוסס מחוץ לאתר.

  

  חריש  .41.01.00304

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח   

  המזמין/מתכנן, על קבלן הגינון לבצע חריש לפני תחילת טיוב הקרקע. 

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין  40חריש ייעשה בעומק מינימלי של   

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או -ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום. כמו

רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת 

  "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר.

  במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.  

  

  טיוב קרקע  .41.01.00404

לפני פיזור הקומפוסט, יבוצע יישור מוקדם של הקרקע בעבודות ידניות ומכניות, בעזרת כלי   

  מכני המאפשר ביצוע תקין בתנאי המקום.

בכדי לא לפגוע בעצים, קירות המבנה, תאי ביקורת ו/או כל  יישור יבוצע בזהירות מירבית  

  אלמנט אחר הקיים בשטח. יישור ממצב קיים לרצוי מבלי להוסיף אדמה.

ס"מ בממוצע על פני השטח. לאחר  ±15 יישור ייעשה תוך ביצוע העבודה בתנועת קרקע של    

אור או שווה ערך -ג דשןבדיקת יישור מוקדם זה על ידי המפקח, על הקבלן לספק קומפוסט מסו

מ"ק לדונם ובתפזורת שווה.  20מאושר. הקומפוסט יפוזר על פני השטח המיושר בכמות של 

  ק"ג לדונם. 3,500ניתנת בזה רשות להשתמש בכופתיות מרוכזות ובכמות של 

 30הצנעת הנ"ל מיד לאחר הפיזור ולכל היותר כעבור ארבע שעות מרגע הפיזור ובעומק של   

  תיעשה במתחחת מוטורית ו/או בעבודת ידיים. ס"מ, הצנעה

 5 לקראת השתילה יבוצע יישור סופי וגירוף, לאורך אבני השפה ואבני הגן יבוצע יישור למינוס  

  פרישת דשא. אישור טרםס"מ מראשי האבנים. יישור מדויק וגירוף בשטחי מדשאות ל

  מדידה לפי מ"ר והמחיר כולל כל המפורט בסעיף זה.  

  יות יבוצע גירוף סופי לאחר גמר הנטיעה.בשטחי שיח  

ניתן להשתמש גם בטיוב ע"י פיזור זבל פרות שעבר קומפוסטציה מלאה (קומפוסט זה מיוצר   

  מזבל פרות יבש וחופשי מכל חומר זר בתוספת יסודות כימיים).
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ליטר לפחות, עד לקבלת תעודת  25לפני הבאת החומר לאתר יציג הקבלן למפקח כמות של   

ממעבדה מוסמכת המעידה על טיב והרכב היסודות שבחומר. תעודה זו תפרט את הרכב  בדיקה

  החומרים.

  

  זיבול ודישון  .05.0141.004

  

לדקלים, עצים, שיחים ומטפסים יסופק הזבל בבורות הנטיעה לפי מידות הבור המצויינות   א.

  בטבלת "מידות בורות הנטיעה".

מ' או  1.25חי השתילה אשר מרווחי השתילה בהם הזבל יסופק לכל שטח השתילה, ובכל שט  ב.

ליטר למ"ר, בלא  20ס"מ. כמות הזבל תהא  20פחות. בשטחים אלו יפוזר הזבל ויוצנע לעומק 

קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו. בשטחי שתילה אלה תוכן תערובת לבורות 

  .1כן תערובת לפי סעיף יד ליטר זבל נוספים לכל בור, אך לעצים תו 10השתילה אשר תכיל 

הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתוכנית, כוללת אספקת אדמת גן   ג.

. אדמת הגן תהא על פי כל הדרישות המפורטות להלן בסעיף 1וערבובה עם הזבל כמפורט בסעיף 

ה וטיבה, אדמת גן ועל פי כל הוראות המפרט הבינמשרדי, על הקבלן לקבל אישור למקור האדמ

  וכן עליו לבצע דגימות קרקע כמפורט לקבלת האישור.

בשטחי הדשא: זבל בקר רקוב לחלוטין יבש מפורר או קומפוסט ממקור וטיב מאושר בשיעור של   ד.

ק"ג, הפיזור יהא שווה ואחיד לכל השטח  80מ"ק לדונם ודשן זרחני ואשלגני בכמות של  30

  "מ. מקור הזבל ומיני הדשנים טעונים אישור מראש.ס 25והצנעה מיד לאחר הפיזור לעומק של 

לאישור הזבל/קומפוסט אשר יסופק, יש להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו, וכן תוצאות דגימות   ה.

במפרט הבינמשרדי  41.01.07מעבדתיות של הזבל/קומפוסט. הדגימות יכללו את דרישות סעיף 

 -קוב, ולא פחות מ 50בצע דגימה לכל מנה של והגדרת מקור ואופן הרקבת הזבל/קומפוסט. יש ל

  דגימות לעבודה. 3

  דרישות הפרמטרים לבדיקת הזבל/הקומפוסט יהיו לפי המפרט הבינמשרדי.  

בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי, הרי כל אספקת הזבלים/דשנים, פיזורם והצנעתם כלולה   ו.

  במחירי השתילה/הנטיעה השונים, ולא תשולם עבורם בנפרד.

ההדברה משמעותה הדברה כימית מלאה, כיסוח מכני של כל שאריות הצמחים, ופינוי ק"ג לדונם   .ז

  מיכל אחד מסוגי הדשנים.

  שארית צמחים מהאתר למקום שפך מותר.  

  

  

  יישור מדרונות  .06.0141.004

יישור מדרונות יבוצע בציוד מכני מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום.   

כן, יישור סופי ומדוייק יבוצע בעבודת ידיים בלבד כולל גירוף השטח לדיוק מתוכנן ללא -כמו

  סטיות, ו/או לדיוק הנדרש על ידי המפקח ואדריכל האתר ובהנחיותיהם.

  הוא כלול במחיר הנקוב בכתב הכמויות.עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד ו  

במסגרת העבודה, חובה על הקבלן להעביר חומר (אדמה) ממקום למקום בתוך גבולות העבודה   

  לצורך יצירת מצב טופוגרפי רצוי.
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  ייצוב מדרונות ביריעות קוקוס  .07.0141.004

  

ס, או ש"ע " מתוצרת דקובה רקולטק700החומר לייצוב המדרון יהיה מרשת מסוג "גאוקו   

  העונה לדרישות הבאות:

  סיבי קוקוס טבעיים. 100% -עשוי מ -

 גר'/מ"ר. 700משקל  -

 מ'. 4רוחב הרשת  -

 ס"מ. 1.5 -מרחק בין נקודות השזירה של הרשת קטן מ -

 .50%יחס שטח פתוח/סגור (הצללה)  -

 לכל היותר. 0.003) 1:1.5בשיפוע של  Cמקדם הסחף (" -

  ) לפחותק"ג 30 -(כ N295כח קריעה לכל חוט:  -

  טון) לפחות. 3 -(כ N 29,000כח קריעה לרשת לכל מ':  -

פרישת הרשת תיעשה אך ורק לאחר ביצוע עבודות יישור הקרקע כאמור לעיל, ולאחר בדיקה ואישורם   

  של אדריכל הנוף והמפקח. 

 הרשתות יפרשו על גבי המדרון בצורה רפויה מקצהו העליון של המדרון ועד לתחתיתו (נקודת דיקור)  

  אשר בדרך כלל לאורך אבני שפה של הכביש הקיים.

  הפרישה תיעשה תמיד במקביל לקו זרימת המים (בניצב לקווי הגובה).  

ס"מ שתיחפר ב"טרנצ'ר"  40-30בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של   

  מחפרון ו/או בעבודת ידיים.

לקרקעיתה המיושרת ולנעוץ יתדות עיגון על גבי הרשת (בתוך להכניס את קצוות הרשת בתוך התעלה עד   

  מטר ולכסותה באדמה. 0.50התעלה) כל 

תעלה כנ"ל תיחפר בנקודה הנמוכה (נקודות דיקור) לאורך אבני השפה, ולבצע ביתדות כנ"ל. עיגון הרשת   

  ס"מ. 60עד  50על גבי מדרון מיושר יבוצע גם הוא ביתדות ברזל כל 

 8הרשת, היתדות תהיינה עשויות ברזל עגול או מצולע לפי בחירת הקבלן בקוטר מינימום בהתאם לרוחב   

שלם ולא בצורת "וו". פרישת הרשתות  Uס"מ, היתדות תהיינה עשויות בצורת  40מ"מ ובאורך של 

  ס"מ לרוחב הרשת. 20-15 -ס"מ לאורך הרשת ו 10-15תיעשה תוך הקפדה על חפיפה של 

עיגון הרשתות בנקודות ולאורך רצועות של חפיפה, כך ששתי הרשתות יקובעו  יש להקפיד במיוחד על  

  לקרקע מיושרת ביתד כנ"ל ובמרווחים המוזכרים לעיל.

עפ"י הוראות המפקח בלבד, ניתן לעגן את הקצה העליון של הרשת לכבל שימתח בין ברזלי זווית   

ת הקצה העליון של הרשת לקרקע הנעוצים בקרקע במקום לתעלה. גם במצב זה יש להקפיד על הצמד

  לפחות, וזאת ע"מ למנוע חדירת מי נגר אל מתחת לרשת. 150 –וכיסויה בבטון מסוג ב 

  

  בדיקות קרקע מקומית -סקר קרקע מקומית   .41.01.00804

  

על הקבלן לבצע סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת הקרקע, ו/או הבאה ופיזור   א.

  אדמת גן.

מ' אשר יאפשרו לסוקר קרקע מקצועי  1.20ן לבצע חפירת / חציבת בורות לעומק עד על הקבל  ב.

  מטעם הקבלן לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.
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סוקר קרקע מקצועי (בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח), יקבע את סוג הקרקע / סלע   ג.

אם צפויות לגידול  -ת לגבי מגבלות המקומי, קיומן של שכבות אטומות, אבניות והערכה כללי

  צמחי נוי לרבות עצים ודקלים.

ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של קרקע/סלע  60הבורות ימולאו במים לגובה   ד.

  אטום.

לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מבורות אשר אין ממלאים  -דגימות הקרקע/סלע   ה.

  בהם מים.

  בה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצויין ע"י הסוקר/המפקח.זמן חלחול, מחצית הגו  

הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות, או מעבדה   ו.

  מורשית אחרת.

  הבדיקות ייעשו במעבדת שרות שדה או מעבדה מורשית אחרת.  ז.

  ס"מ  60 - 30ס"מ,  0 - 30דגימות בנפרד לעומק  3בכל נקודה שתיקבע תילקחנה   ח.

  ס"מ. 90 - 60  

נקודות  3 -דונם שטחי גינון, אך לא פחות מ 5יש לבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל   ט.

  לאתר.

  בשטח בחפירה / חציבה. 1 -הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטחי מילוי ל   

פרט טכני מיוחד זה הפרמטרים הנדרשים לבדיקות הקרקע יהיו כמצויין בסעיף "אדמת גן" במ  י.

  ובמפרטים כלליים אחרים אשר נכללו בכלל מסמכי מכרז/חוזה זה.

  תעודת מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות הינו ברור וקריא.  יא.

  בתוצאות הבדיקות יצויינו הערכים של הפרמטרים השונים ביחידותה מצויינות במפרט זה.  יב.

ל תוספת אדמת גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור המפקח (בכתב), לאחר אין לבצע כ  יג.

  עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל.

מדידה ותשלום ביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל בור (בשכבות)   יד.

חלחול בנפרד מבור בנקודה (מקום) אחד, מהווה סט למדידה לרבות ביצוע בור לבדיקת 

  ללקיחת מדגמים, והתשלום לפי מספר הבורות (על כל הבדיקות) שיבוצעו בפועל.

  

  בדיקות קרקע לאדמת גן  .41.01.00904

  

  כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח.  א.

  לאדמת הגן.האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע   ב.

  הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.  ג.

  על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדוייק.  

במקור הקרקע ואחת  2מ"ק אדמת גן ( 400לכל מנה מתוכננת של  3מספר הדגימות הנדרש הינו   ד.

  דגימות. 3 -מערמות באתר), אך לא פחות מ

  יילקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.הדגימות   

  פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש.  

  הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.  ה.

יא תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקר  ו.

  לחלוטין.
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פסילת מקור/ות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר אם תהיה, לא תזכה את הקבלן בכל   ז.

  פיצוי שהוא.

  הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל על חשבונו.  

עלות בדיקות הקרקע לאדמת גן כלולה במחיר אדמת הגן, ואינה לתשלום לרבות בדיקות קרקע   ח.

  ה, ו/או לאימות ממצאי הדגימות.חוזרות למקור קרקע שונ

  

  הפרמטרים לבדיקות הקרקע  .41.01.01004

  המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצויינו להלן.  א.

  תוצאות הבדיקות יצויינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על פי המצויין במפרט זה.  ב.

  להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים.  ג.

 הדרישה הפרמטר 

 של סוג הקרקעהגדרה  .1
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט 

 המיוחד

2. 
% (הרכב מכני,  -חלוקת (שיעור) המקטעים ב

 חול, סילט, חרסית)

  35%א. שיעור החרסית לע יעלה על 

  ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

     50% 

3. 

שיעור האבניות (% האבנים לפי נפח) 

מ"מ עובר  4מחלקיקים מגודל 

 ומעלה. 4נפה 

   5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

  ס"מ     

 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

4. PH (חומציות הקרקע)  מקסימוםPH=7.9  5.5מינימום  

5. 

גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל תבוצע 

רק באם שיעור הגיר הכללי 

 )10%בבדיקה עולה על 

  25%א. גיר כללי 

 8%ב. גיר פעיל 

6.  
) (במלימוס/ס"מ או E.Cמוליכות חשמלית (

  דציסימנס/מטר)

 2.0 -מוליכות חשמלית מרבית 

  מילימוס/ס"מ

7.  
) (במיצוי Kg/Mg-(ב NO3תכולת חנקן 

  בתמיסה רוויה)
  מ"ג/ק"ג 30 -מקסימום 

  מ"ג/ק"ג 15 -מקסימום   =מ"ג/ק"ג)Kg/Mg-(ב Pתכולת זרחן   .8

9.  
  (מיצוי בסידן כלורי)  Kתכולת אשלגן 

=)liter/=meq(מיליאק./ליטר=  
  מיליאק./ליטר 10מקסימום 

  גר'/ק"ג 0.3מקסימום  )Kg/grתכולת כלורידים (גר'/ק"ג=  .10

  SAR=7.9מקסימום   ) (ביחידות)SARבדיקות נתרן חליף (  .11

12.  
) Mg+Caתכולת סידן + מגנזיום (

  )meq/literבמיליאק./ליטר (
  מיליאק./ליטר 5מקסימום 
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  כללי -שרוולים   .0110141.04.

לפני תחילת העבודה, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'   א.

  בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ויקבל אישור עבודה בכתב.

  חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.  ב.

  ת השרוולים יהיו כדלקמן:ובהי כיסוי צנרג  ג.

 גובה כיסוי סוג, קוטר ומיקום צינור

P.V.C  ס"מ 50 במדרכות -בכל קוטר 

 ס"מ 50 במדרכות -פוליאתילן בכל קוטר 

 ס"מ 35 בין פתחי עצים -מ"מ  50/75 -פוליאתילן 

  

ע"י  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת ההשקייה

  שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.

. 3ס"מ מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצים קשים או חדים, התעלה תועמד ב

  ס"מ. 15ואחר תרופד בחול בעובי 

רוחב החפירה יאפשר הנחה חופשית של הצנרת. צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד   ד.

יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת  זה,

  לפחות.

מטר מהעץ (מלבד  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   ה.

  לצינורת טפטוף).

רוול בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת ש  ו.

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. (ע"י מילוי מהודק של השתית, ציפוי אספלט, החזרת 

  מרצפות, אבני שפה וכו'), כלול במחיר השרוול.

מ"מ , בקוטר הכפול לפחות מקוטר  110ביוב תקני קוטר  6דרג  P.V.Cהשרוול יהיה צינור   ז.

  מ"מ. 8בעובי הצינור המושחל דרכו. בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון 

  ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו   

יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים, וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון ו/או   

  סימון בצבע שמן ירוק בדופן המדרכה.

ולא ממשיכים בביצוע יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקייה בזמן הנחת השרוול. במידה   ח.

המערכת, יש לסגור את קצוות השרוולים ביריעת פוליאתילן שחורה ולקשור היטב. שרוולים 

קיימים בשטח, יש לגלות את הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקייה במידה 

  ואין.

  ן בתוכנית.שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן, או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצויי  ט.

  כלול במחיר השרוול. -שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור   י.

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

  ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות. 80או  60בטון (ביוב) בקוטר 

שלט עם כיתוב השקייה. הכיתוב יהיה המכסה (פקק) יהיה בגובה הריצוף ועליו יותקן 

  בשבלונה, בצבע כחול ועל פי דוגמא שתאושר ע"י המפקח.
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העבודה כוללת יציקת בטון ועיבוד מסביב השוחה, או ריצוף במרצפות משתלבות בגוון הריצוף   

  במדרכה.

  ס"מ מינימום. 20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה (למצע) יהיה   

  ס"מ. 10תהיה שכבת חצץ בעובי בתחתית הבריכה   



 102

  עבודות  שתילה ונטיעה  .41.0204

  

  

  כללי  א.  .41.02.00004

עבודות נטיעה ושתילה יבוצעו אך ורק בגנים בהם קיימת מע' השקייה מושלמת הכוללת   

טפטפות, ממטירים והמע' הנ"ל הינה ממוחשבת או עם קוצבי זמן, או בגנים בהם הקבלן 

  כנ"ל או השלמה למערכת השקייה קיימת. יבצע מע' השקייה

  

תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות נטיעה ושתילה והוא כולל את העבודות המתוארות 

בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות. אין זה מן ההכרח שעבודות הנקובות להלן במפרט 

  המיוחד בתת פרק זה ימצאו את ביטוין גם בכתב הכמויות או בתוכניות.

יום החלים מיום גמר כל  90תת פרק זה כולל את תחזוקת הגינון למשך כן, -כמו  

הנטיעות והשתילות ובמסגרת הקמת הגן. החלפת צמחים או עצים שלא נקלטו גם הם 

ימים כאמור לא תשולם כל תוספת לקבלן  90על אחריות הקבלן. עבור תחזוקה זו למשך 

  והיא כלולה במחירי היחידות השונות.

עה כוללים אחריות לקליטה והחלפת צמחים או עצים שלא נקלטו מכל כל סעיפי הנטי  

סיבה שהיא. כל השיחים והעצים יענו  לדרישות הנקובות בחוברת "הגדרת סטנדרטים" 

  (תקנים) של שה"מ.

  

  טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה  ב.

  

מחים ההגדרה "שתילים" הינה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצ  .1

  במכרז/חוזה זה.

  כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש.  .2

השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא, ללא הופעת   .3

  סימני מחסור של מינרלים.

  השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.  .4

מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים (סטנדרטים) של משרד כל הצמחים יהיו   .5

  החקלאות. לא יתקבלו צמחים אטיולנטיים וכאלה המראים סימני עקה.

  על הקבלן לציין את מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה.  .6

שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישת מכרז/חוזה זה, יוחלפו   .7

  ועל חשבונו.ע"י הקבלן 

סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח, והן מבחינת   .8

  ראה פירוט נוסף לדרישות בהמשך. -גודלו, מראהו ורמת התפתחותו 

, למעט ערערים, שיחים ומשתרעים. יהיה קודקוד מקבוצת המחטניים לכל שתיל   .9

  לשהו.צמחיה מוביל, ברור ובולט ובלתי פגוע באופן כ

  שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף או מנוון יפסל.  

  

  מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים  .41.02.00104
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כל הצמחים שצויינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת   א.

  שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

  מפותלת סביב דפנות המיכל.אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם   ב.

  מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות   ג.

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים   ד.

  שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים.

הקבלן יהיו תואמים את דרישות ה"תקן" כפי השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י   

שצויינו בחוברת הסטנדרטים,  את נפח המיכל כפי שצויין בכתב הכמויות ויהיו תואמים 

  דרישות המפרט המיוחד.

  הנפחים המצויינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.  ה.

כמצויין בכתב לא תאושר אספקה ושתילה/נטיעה של צמחים במיכלים שנפחם אינו   ו.

הכמויות, אך המפקח רשאי לאשר צמחים  במיכלים שהסטייה בנפחם אינה עולה על 

  מהמצוין בכתב הכמויות. 15%

בניגוד למצויין בחוברת הסטנדרטים של משרד החקלאות לא יאושרו צמחים במיכלים   ז.

בתחום הנפח המיוחד לגודל מסויים, ודרישה מפורשת היא שהצמחים יהיו במיכלים 

  נפחם כמצויין בכתב הכמויות.ש

אספקת צמחים "בשקית גידול" ("שק גידול") מורשית כתחליף לצמחים במיכל ו/או   ח.

  לצמח מגודל באדמה בתנאים הבאים:

  הנוף העל קרקעי לא יקטן מהנדרש על פי הוראות מסמכי מכרז/חוזה זה.  )1

  .20%עולה על לגבי אספקת צמחים ממיכל לא יקטן נפח שקית הגידול בשיעור ה  )2

 40ס"מ לפחות, וגובהה  60לגבי אספקת צמחים מן האדמה יהא קוטר השקית   )3

  ס"מ לפחות.

  הקבלן יציג תעודות מן המשתלה בדבר התפרקותה בתנאי הקרקע.  )4

אין המזמין מתחייב לאשר אספקת צמחים בשקית גידול שנפחה שונה מהנדרש   )5

  דר בכתב הכמויות.ושמורה לו הזכות לדרוש אספקת צמחים כמוג

  יסופקו על פי כתב הכמויות צמחים במידות ובאופנים כדלקמן: -בנוסף לצמחים במיכלים   ט.

  ורדים חשופי שורש (אך ורק בעונת החורף).  )1

  כמפורט בכתב הכמויות. -ייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בלתי מושרשים   )2

  סעיף זה במפרט טכני זה. על פי הוראות -עצים חצי בוגרים ("בכירים")   )3

  על פי הוראות מפרט טכני זה. -עצים בוגרים   )4

  כמפורט בכתב הכמויות. -דשאים   )5

בכל מקום ולכל עניין שלא צויין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות, יחולו הוראות   י.

  חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות.
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  רשימת צמחים -דוגמאות   02.00304.41.

  

חתימתו של הקבלן על מסמכי מכרז/חוזה זה מהווה הצהרה שהקבלן בדק היטב את   א

רשימת הצמחים, הינו מכיר אותם, ערך את הבירורים הראשוניים לגבי מקורות 

  אספקתם ומחירים, ויש באפשרותו לספקם.

  .על הקבלן לקבל אישור המפקח להזמנת שתילים במשתלות  ב.

חובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות חלה על הקבלן. הכמויות שצויינו   ג.

  בהזמנת העבודה ו/או ברשימת הצמחים הן אומדן בלבד.

הקבלן יידע את המפקח בכתב בדבר מועדי האספקה הצפויים לכל הצמחים הנדרשים.   ד.

  (עבור כל הזמנת עבודה).

מתן אישור להזמנת  לאחרמויות הצמחים גם המפקח רשאי להורות על שינויים בכ  ה.

  השתילים משיקולים תכנוניים, ביצועיים ו/או מגבלות בהשגת הצמחים הנדרשים.

שינויים אלה, באם יורה המפקח עליהם, לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי למחירי   

  היחידות.

  

  מועדי ביצוע הנטיעה/שתילה  .41.02.00404

  

ימים לאחר גשם, הכל לפי  5ולן או מקצתן) בימי גשמים ועד חל איסור לביצוע עבודות (כ  

  הכרעתו של המפקח.

  לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.  

  

  סימון הנטיעה / שתילה  .41.02.00504

  

אלא יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שמכרז/חוזה זה,   א.

  אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון.

  בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים.  ב.

  

  על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.

  

  בורות נטיעה/שתילה וכמויות זבל  .41.02.00604

  

  א. בורות לנטיעה

חפירת בורות לנטיעה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר. העבודה תיעשה בכלי מכני כגון   

מחפרון אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום, ו/או בעבודת ידיים ללא הגבלות 

מטר. כל חומר זר שיתגלה תוך מהלך  0.8 – 1.0בכמויות, ו/או במקדחה בקוטר מינימלי של 

דמה נקיה, יסולק על ידי הקבלן אל מחוץ לגבולות האתר כאמור חפירת הבורות ושאינו א

לאתר פסולת מאושר, ולבורות שהאדמה שנחפרה מהן התגלתה כבלתי ראויה לגידול גנני או 

  כפסולת, יספק הקבלן אדמת גן נקיה, קלה ופוריה.
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  הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן:  

 מידות הבור 
כמות הזבל לבור / 

 ליטר

וגר (תמר או לדקל ב

 וושינגטוניה)
 כמפורט במפרט ס"מ 180*180*180

ס"מ  20לעץ בוגר (קוטר גזע 

 ומעלה)
 150 ס"מ 150*150*150

לעץ חצי בוגר ("בכיר") 

 מעוצב מהאדמה
 80 ס"מ 100*100*100

לעץ או לשיח ממיכל 

 ליטר ומעלה 110,200,60,

ס"מ  100*100*100

  מינ'

או גודל מיכל 

ס"מ  30בתוספת 

 בהיקף ובעומק

80 

ליטר  25לעץ או לשיח ממיכל 

 ליטר 40עד 
 50 ס"מ 80*80*80

 7.5/10לעץ או שיח ממיכל 

  ליטר
  40  ס"מ 60*60*60

  ס"מ 40*40*40  ליטר 4 - 5לצמח ממיכל 
ראה "תערובת 

  מילוי" בהמשך

ליטר (או  3לצמח ממיכל 

  קטן יותר)
  ס"מ 30*30*30

ראה "תערובת 

  מילוי" בהמשך

  

  

  לעצים  דישוןג. 

או שווה ערך מאושר על סמך דו"ח  4101הדישון יהיה מסוג קומפוסט מהסוג הנדרש בתת פרק 

  מעבדה שיוגש על ידי הקבלן בתחילת העבודה או בכופתיות מרוכזות כנ"ל.

ק"ג לכל בור.  5-4 -ליטר, כמות כופתיות לא תקטן מ 15-10 -כמות קומפוסט לכל בור לא תפחת מ

  לערבב היטב באדמה על שפת הבור לקבלת תערובת אחידה.את הדישון יש 

  

  ד. אופן הנטיעה ותמוכות

הוצאת העץ מהכלי בגוש שלם ובלתי מפורר. עצים מהאדמה ניתן לנטוע כשהם עטופים ביוטה כפי 

שהתקבלו מהמשתלות, אך על הקבלן לבצע מספר חתכים ביוטה כשהעץ מונח בתוך הבור. נטיעה 

  זובלת בכמות קומפוסט דלעיל.באדמה תחוחה, נקיה ומ

  פתיחת גומה והשקייה גדושה. הגומות תחוסלנה לאחר מספר השקיות ולאחר פרישת קווי טפטוף. 
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  תמיכה  

למעט זית וחרוב בוגרים מעל  -על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו גודל מהאדמה   

שלוש תמוכות לעץ. התמוכות תהיינה מקולפות  עד למכסימוםשנים) בשתי סמוכות מעץ ו 10

הסמוכה תהיה מעץ חזק  ומחוטאות לכל אורכן כשחלקה התחתון של התמוכה מרוח באספלט קר.

ס"מ. הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל  7 -בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ

  בקרבוליאום.ס"מ מעל הקרקע, יהיו טבולים  10חלק שיבוא במגע עם הקרקע +

ס"מ משני צידי העץ והחלק  30ס"מ ובמרחק של  60יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינמלי של 

  מ' לפחות. 2.60מטר. האורך הכללי של הסמוכה  2.00קרקעי יהא בגובה -העל

" לתמוכה ו/או לתמוכות במספר קשרים הנדרשים לעיצוב וייצוב 8קשירת העץ בצורת הסיפרה "

  הגזע.

מ"מ למניעת פציעת  10תיעשה על ידי השחלת חוט קשירה דרך צינורית גמישה שקוטרה עד  הקשירה

  קליפת העץ. 

  התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.

  

  מגן לעץ (מסגרת תומכת)  ב.

אם לא נדרש אחרת, תצבע המסגרת בצבע יסוד עשיר אבץ שתי שכבות בגוון חום ושכבה אחת של   

  עליון "איתן" של "טמבור" מסדרת "טמבור מיקס" או ש"ע בגוון חום שיאושר ע"י המפקח.צבע 

  חיפוי שבבי עץ  ג.

  

שבבי עץ לחיפוי לא יכללו ענפי אורן ירושלמי או אורן קפריסאי. השבבים יהיו נקיים מעלים וזרדים.   

  גמא.מ"מ. על הקבלן לקבל אישור המפקח לחומר על פי דו 10 -עובי שבב לא יפחת מ

  ה. תחזוקה ואחריות לקליטה

יום החלים מיום  90תחזוקה החלה על הקבלן ועל חשבונו הוא במסגרת הקמת הגן, הינה לתקופה של 

  גמר כל העבודה כנאמר במוקדמות.

  הקבלן יוחזק כאחראי לקליטה ויחליף כל עץ שלא נקלט מכל סיבה שהיא.

  

  ו. דרישות מיוחדות

 40%משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו לפחות  - גובה גזע

  מקוטר הגזע בנקודת התפצלות.

מקוטר הגזע  40%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי (=ענף שלד)

  בנקודת התפצלותו.

הגובה נמדד לאחר  -גובה הצמח כפי שמספיק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  - גובה כללי

  העיצוב.

  רוחב (קוטר) נמדד כשהצמח באתר ולאחר עיצובו. - רוחב (קוטר) כללי

  

עובי הגזע לעצים מאדמה כמוגדר בטבלת סיווג ב' בחוברת "הגדרת סטנדרטים" ("תקנים") של   .1

  שה"מ, אך בשום אופן לא פחות מהמידות שלהלן:

מ' עד לענפים  2 -ש וגובהו לא יותר מס"מ מעל צוואר השור 40עובי הגזע ימדד בגובה   

  כמוגדר בחוברת שה"מ. 9הראשונים, ובכל מקרה יענה לדרישות לעץ מס' 
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ס"מ מעל צוואר השורש וגובה  60מדוד  1"¾  -ליטר לא יקטן מ 60עובי הגזע לעצים ממיכלי   .2

  מ'. 2.0 -הגזע מדוד מעל צוואר השורש ועד לענפים ראשוניים לא יותר מ

  

  בורות לפרטים מיוחדים (אקסמפלרים מיוחדים)  .2.00741.004

  

  הבורות יהיו בגודל זהה לאלה של צמחים רגילים באותו גודל מיכל.  

הבורות לעצים יחפרו ו/או יחצבו במקומות הנכונים לפי תוכנית, ולידם יוכנו ערמות של אדמן   

גן וזבל בכמות הנדרשת בנפרד. רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור ומיקומו ואת טיב 

האדמה והזבל ולאחר אישורו ישתלו העצים בבורות והם ימולאו באדמת גן המעורבת בזבל או 

  בקומפוסט.

ורק לאחר  -ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי המיכלים בכל   

ישתלו בבורות אלו השיחים. כל הבורות ימולאו  -בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה 

בזמן השתילה בתערובת מילוי (מעורבת עם זבל) כנדרש להלן ("תערובת מילוי"). המדידה: יח' 

  תחול כל תוספת בגין הצורך לחצוב את הבורות אם יהיה צורך כזה.לפי הגודל אקספלר לא 

  

  בוגר "(בכיר" = מעוצב מאדמה) -עץ חצי   .41.02.00804

  

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה.     גובה  3 - 10הכוונה לעץ בין   

ות בהוראות ייחודיות מ"מ, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמוי 75מ' לפחות וקוטרו  2.1הגזע 

  לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.

ענפים עיקריים לפחות  3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפות בעל  -הגזע   

  בצורה סימטרית.

הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה שאינה צרה, העצים יועתקו עם גוש אדמה   

  עטוף וקשור כנדרש.ס"מ לפחות  70בקוטר 

  במפרט הבינמשרדי. 41036לפי סעיף  -ההעתקה והטיפול   

  

  עץ בוגר  02.00904.41.

  

  שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר. 10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ  

  צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. -ס"מ לפחות. הגזע  20מ' לפחות וקוטרו  2.5גובה גזע   

מ' לפחות, בעלי גידול  1ענפים עיקריים לפחות, מפותחים היטב באורך  3על העץ יהיה ב  

  סימטרי.

מ"ק עטוף  0.5 -העתקת העצים תיעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ  

  וקשור כנדרש.

  במפרט הבינמשרדי. 41026לפי סעיף  -הטיפול לפני ההעתקה, בעת ההעתקה ולאחריה   
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  ליטר 60נטיעת עצי חרוב ממיכל של   .41.02.01004

  

מ"מ. לעצים תהא כותרת (הסתעפות) בקוטר  35מ' לפחות וקוטר הגזע  1.60גובה עצי חרוב יהא   

  .מורכבים ומזן קפריסאי נקביס"מ לפחות. העצים יהו  60כולל של 

  

  תערובת מילוי  .41.02.01104

גן מאושרת, על פי כל הדרישות (לרבות בדיקות קרקע)  -תערובת המילוי תוכן מאדמת   א.

  בצרוף זבל / קומפוסט בכמות שצויינה ודשן זרחני בכמות שצויינה.

 10 -גרם מכל אחד מהדשנים מעורב ב 2.5דשן זרחני ואשלגני ינתן בתערובת בכמות של   ב.

  ליטר אדמת גן.

לכל צמח  -לפי גודל המיכל או הצמח  -ויינה בטבלה זבל/קומפסט יינתן בכמות שצ  ג.

  בנפרד.

מטר ינתן זבל/קומפוסט בתערובת המילוי  1.25 -בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ  ד.

  מהמצוין בטבלה. 35%בכמות של 

המפקח רשאי להורות על מילוי בורות שתילה/נטיעה ללא דשן ו/או קומפוסט במועד   ה.

ים חומרים אלו לאחר קליטת העץ, במועד שיקבע השתילה ועל הקבלן יהא להשל

  המפקח ונציג הרשות המקומית/נציג המזמין.

הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת הגן כלולה  - מדידה ותשלום  ו.

  למדידה ותשלום נפרד. ואינהבמחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 

  

  נטיעת שיחים  .12.0241.004

  

  הגדרות  א.

ליטר יענו להגדרה שבחוברת  3שיחים שונים המוגדרים בתוכנית כשתיל ממיכל   .1

  ליטר. 6ליטר ועד נפח  3"התקנים" של שה"מ ויהיו בהתאם למיכל שנפחו לפחות 

  .4מספר בחוברת לכינוי הגודל יהיה מס'   

  

דל ליטר וגו 25ליטר ועד  10ליטר, יהיו מגודל כלי בנפח  10לשיחים המוגדרים בתוכנית   .2

  .6הצמח יענה למס' 

 60ליטר ועד  25ליטר יענו לכלי גידול שנפחו  25שיחים המוגדרים בתוכנית לגודל כלי   .3

  כמוגדר בחוברת התקנים של שה"מ. 7ליטר ומספרו הוא 

גודל ונוף הצמח יענה להגדרות שבחוברת התקנים של שה"מ ויהיה תמיד לא פחות   .4

  מכפול מנפח גוש המצע והמיכל.

  

  ורות לנטיעהב. ב

חפירת בורות לנטיעה בכל סוגי הקרקע הקיימת באתר. העבודה תיעשה בכלי מכני כגון 

מחפרון, אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום, ו/או בעבודת ידיים ללא הגבלות 

  בכמויות, או על ידי קידוח בורות במקדח שקוטרו מתאים לנאמר להלן.
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  ג. מידות בורות לנטיעה

  ס"מ. 30/30/30 -ליטר לא פחות מ 1ים ממיכלי לשיח

  ס"מ. 40/40/40 -ליטר לא פחות מ 3לשיחים ממיכלי 

  ס"מ. 60/60/60 -ליטר לא פחות מ 10לשיחים ממיכלי 

  ס"מ. 75/75/75 -ליטר לא פחות מ 25לשיחים ממיכלי 

  ס"מ בהיקף ומתחתיו. 15-10ובכל מקרה לא פחות ממידות המיכל ובתוספת 

  

  ד. דישון

מהנפח הכללי של הבור.  1:8דישון יבוצע בקומפוסט בלבד ומהטיב המאושר ובכמות ביחס 

  הדישון יעורבב על שפת הבור באדמה נקיה.

  

  ה. אופן הנטיעה 

הוצאת הצמח מהמיכל בגוש שלם ובלתי מפורר. נטיעה באדמה תחוחה, נקיה ומזובלת בכמות 

  קומפוסט הנזכרת לעיל.

  לפני הקרקע המתוכננים בהתאם לגובה צוואר השורש.עומק או גובה הנטיעה ביחס 

  פתיחת גומה והשקייה גדושה, כולל מספר השקיות נוספות עד לחיסול הגומות.

  

  נטיעת עצי זית בוגרים  .13.241.004

  

ס"מ לצדדים ומתחת, אך לא פחות  40-30פתיחת בורות לנטיעה בהתאם לגודל הגוש בתוספת   

  מטר. 1.5מעומק של 

  באדמה נקיה וחופשיה מכל פסולת או חומר זר.נטיעה   

. גיזום הנוף וקיצוץ 5" - 6העצים יהיו מפותחים ובוגרים, כשעובי הגזע או מספר גזעים לפחות "  

השורשים לפי הנחיות. הקבלן חייב לקבל אישור על כל עץ זית שבדעתו לנטוע באתר במקום 

  גידולו הטבעי.

. העברת העץ ממקום גידולו למקומו החדש בכלי האדריכל רשאי לפסול עצים מבלי לנמק  

הובלה מתאימים ומוגנים, והנטיעה תיעשה בעזרת מנוף או כלי אחר שיבטיח אי פגיעה בעצים. 

חודשים מיום גמר כל הנטיעה. מריחת  6ריסוס בלובן, אחריות לקליטה, תחזוקה וטיפול למשך 

  החתכים במשחת עצים אפורה.

  

  מרבדי דשא  .14.0241.004

  

מרבדי דשא יהיו מהסוג הנדרש בכתב הכמויות. פרישת מרבדי דשא על גבי שטחים שיושרו,   

  גורפו כנדרש וכאמור לעיל. המרבדים יונחו צמוד זה לזה ללא כל מרווח.

במידה ויווצרו מרווחים כל שהם בין המרבדים ימולאו אלה בחול דיונות נקי, וזאת לאחר   

  מספר השקיות ולאחר הידוק.

ק"ג ולאחר מספר השקיות.     בין  700 -יבוצע במעגילה שמשקלה מתאים אך לא יותר מהידוק   

  ימים. 5ההשקייה האחרונה להידוק, יש לחכות לפחות 
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, ובשום אופן לא באדמות כבדות וחרסיתיות באדמות קלותמרבדי דשא יהיו כאלה שגודלו   

  אשר מהוות שכבה חוצצת וכמעט אטומה.

נקי מכל המינים האחרים, עשבים חד או רב שנתיים וחופשי ממחלות על הדשא להיות שטוף ו  

  יום לאחר גמר ביצוע כאמור במוקדמות. 90שורש ועלה. טיפול ותחזוקה למשך 

  יישור סופי של המדשאה ייעשה ע"י פיזור חול דיונות לקבלת שטח ללא שקעים ובליטות  

  

  ליטר 50נטיעת עצי אורן או אחרים ממיכלי   .15.0241.004

  

  ס"מ. 150/150/150פתיחת בורות לנטיעה במידות   

הרחקת כל פסולת שתתגלה תוך חפירת בורות אלה, הרחקה תיעשה אל מחוץ לגבולות האתר   

  כאמור לעיל בסעיפים קודמים ולאתר פסולת מורשה.

  ליטר לכל עץ. הקומפוסט יעורבב היטב באדמה. 15אור או ש"ע בכמות של -תוספת דשן  

מהמיכל בגוש שלם ובלתי מפורר, נטיעה באדמה תחוחה ומזובלת כנ"ל, העמדת הוצאת העץ   

  ס"מ לפחות כשאורכה הכללי מותאם לעץ הנדון. 70תמוכת עץ בעומק 

התמוכה תוצב לכיוון נגדי לרוח, קשירת העץ לתמוכה בקשר אחד או יותר בצורת הספרה   

  מ"מ. 8שמונה. החוט יושחל דרך צינורית גמישה שקוטרה 

פתיחת גומה והשקייה גדושה, חיסול הגומה לאחר פרישת קווי הטפטוף, אחריות לקליטה   

  יום כאמור במוקדמות. 90והחלפת עצים שלא נקלטו. תחזוקה למשך 

  להלן מספר דרישות מיוחדות:  

. גובה העץ מדוד כנ"ל עד לקודקודו, 1"¼ ס"מ מעל צוואר השורש לפחות  20עובי הגזע מדוד   

  מ'. 1.6 -לא פחות מ 

  ספירה לפי יחידה.  

  

  )Hvdroseedigה בהתזה (עזרי  .41.02.01604

  כללי  א.

העבודות יבוצעו ע"י קבלן משנה שיאושר על ידי המפקח, על בסיס הנסיון המקומי   

שצבר, הכלים, החומרים והידע העומדים לרשותו, העבודה תבוצע על מדרונות בשיפוע 

  משתנה.

על הקבלן לספק אישורי מזמינים קודמים) בשטח שלא יישומים מוצלחים ( 5מינימום   

  דונם כל אחד. 40 -יפחת מ

  

  בדיקת קרקע  ב.

על הקבלן לבצע בדיקות במעבדה שתאושר על ידי המפקח. יש לבצע בדיקה אחת לכל   

דונם), אך לא פחות משתי בדיקות. הבדיקה תכלול את הפרמטרים  2.5מ"ר ( 2,500

  הבאים:

ים), הרכב כימי, שיעור החומר האורגני, שיעור גיר כללי טקסטורה (חלוקת המקטע  

  ופעיל.
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  הכנת מדרונות  ג.

לפי הוראות המפקח, תבוצע העבודה על מדרונות שכוסו באדמת חיפוי מקומית או על   

מדרונות ללא חיפוי. ביצוע חרוץ פני השטח ייעשה בכיוון ניצב לשיפוע, ועל פי תוצאת 

של הקרקע יבצע הקבלן יישום חומר מאושר לנטרול תגובת הקרקע. עד  ph -בדיקת ה

  .7.9 -ומתחת ל 6.5בערכים מעל  phלקבלת 

  

  חומרים  ד.

החומר יהיה מסוג המאפשר חדירת מים ותחלופת גזים. איך להשתמש  -) MULCHמלץ (  

בחומרים העשויים ליצור קרום קשה אשר יגביל את התפתחות הצמחיה. המלץ יהיה 

עשוי מחומרים אורגניים אשר יתפרקו ללא השארת עכבות, בתוך תקופה של שישה 

  חודשים.

המייצב יהיה מחומרים אורגניים ויכיל דשן לשחרור איטי. על המייצב לאפשר  -מייצב   

חדירת מים ובשום אופן אין להשתמש בחומר המהווה דבק או חומר אוטם לחדירת 

  מים.

  זרעים  ה.

שנתיים -ל אך ורק זרעים של צמחיית הבר של ארץ ישראל, זרעים חדתערובת הזרעים תכלו  

  שנתיים מעוצבים ועשבונים.-ורב

 רשימת הצמחים חייבת לקבל את אישורו המוקדם של המפקח לגבי התאמתם לאתר ותנאיו.  

  הקבלן יגיש לאישור האדריכל את תערובות הזרעים שיורכבו בין השאר מהמינים הבאים:

מוס ההרים, נר הלילה, מרווה דגולה, חוטמית, בר גביע, שיבולית ימית, פשתה אדומה, תור  

פרג, חרצית נוי, קרספדיה, אכניצאה, כובע הנזיר, ציפורני חתול, קרטמוס, דלפיניום, בופלרום, 

  עמי וישנגה.

  

זרעי צמחים בעלי כושר הזרעה טוב בעונה השניה. הכנת התערובת  35%התערובת תכלול   

  דם בזרעים להבטחת הנביטה והתפתחותה התקינה.כוללת טיפול מוק

  

  יישום  ו.

בינואר, המועד יאושר על ידי המפקח  1 -באוקטובר ל 1היישום יבוצע במועד שבין   

  מראש.

ק"ג לדונם,  225(או ש"ע) בכמות של  Mat  Fiberמצע ההנבטה יכיל סיבי עץ מסוג 

-מורכב  בשיחרור איטי לובתוספת דשן  ,(או ש"ע) Mat Tacדבק טבעי מסוג  3%בתוספת 

  ק"ג לדונם. 12חודשים לפחות בכמות של  5

  

  הנבטה  ז.

הקבלן יבחר את מועד היישום בתוך התקופה המצויינת בסעיף ו', על פי תחזית הגשם   

  הצפוי הדרוש להנבטת הזרעים.

רה במקרים מיוחדים של תקופת יובש לאחר נביטת הזרעים, יבצע הקבלן השקייה בהמט  

  מ"מ. לא תהיה כל תוספת בגין השקייה אם זו תידרש. 15 -בשיעור שאינו פחות מ
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  טיפול ואחזקה  ח.

הקבלן אחראי לכיסוי מלא של השטח המטופל בצמחי התערובת שיושמה. במקומות   

או שפני המדרון לא יוצבו, יבוצע טיפול חוזר ללא תשלום על  שבהם לא נקלטה הצמחיה

לקבלת כיסוי צמחיה מלאה. בכיסוי מלא בשטחים שחופו באדמת חיפוי, ייקרא שטח 

חודשים מהיישום. בספירה  3נבטים למ"ר לפחות בתום  50שנספרו בו בספירה ראשונה 

נבטים למ"ר  100בו  שטח שנספרו -חודשים מהיישום ייקרא כיסוי מלא  6שניה בתום 

  לפחות.

  

שטחים שלא חופו באדמת חיפוי ייקראו "כיסוי מלא", אם תתקבלנה בספירה תוצאות   

  מהערכים הנקובים לעיל. 50%המהוות 

  ספירות לכל העבודה. 3 -מ"ר ולא פחות מ 1,000תבוצע ספירה אחת לכל   

  כל האמור לעיל.המדידה לפי מ"ר במישור השיפוע . התשלום כולל  - מדידה ותשלום  

  

  אחריות לצמחייהט. 

בתום שלושה ושישה חודשים מתאריך היישום יבדקו שיעורי הנביטה והתפתחות הצמחייה     

  כדלהלן:

  .נבטים חד שנתיים למ"ר 20שיעור נביטה מינימלי  –חודשים  3בתום     

נבטים רב  200 –נבטים חד שנתיים למ"ר ו  30שיעור נביטה מינימלי  –חודשים  6בתום     

  , באם נזרעו רב שנתיים.שנתיים לדונם

שיעורי נביטה מתחת לערכים אלה יחייבו את הקבלן לביצוע חוזר של זריעה בהתזה על     

  חשבונו.

          

  תקופת טיפול ואחזקה נוספת י.    

  

  כללי:         

חודשים. הקבלן יבצע את הטיפולים  12יטפל הקבלן בכל שטחי היישום במשך  הזריעהמיום 

  הבאים:

  גיזום, ניכוש עשביה חד שנתית באזור הצמחים הרב שנתיים.

במנת השקיה שתיקבע ע"י המפקחים בהתאם במידת הצורך בעצירת גשמים השקיית השטחים 

  לסוג הצמחייה.

ים, הדברת עשביה, תיקון ערוצים שנפתחו ובמידת דישון, ניקוי השטח מפסולת שאריות גזם וצמח

  הצורך ישלים אדמה עפ"י הוראות אדר' נוף/ המפקח.

, מידי ודש המפרט את הטיפולים שביצע כולל תאריכים שהיה בשטחאחד לחהקבלן יגיש דו"ח 

על מנת  מטעם מחלקת גננות והקבלן המתחזקיערך סיור עם המפקח  חודש בתקופת האחזקה

  פן הטיפול וטיבו.לבחון את או

  תדירות הטיפולים הינה באחריות הקבלן ובלבד שהשטח יהיה נקי ומטופל כאמור לעיל.
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  מדידה ותשלום:
 3בהתאם לסעיפי החוזה כאשר  חודשים 9תשלום חודשי עבור התחזוקה הנ"ל לתקופה של 

  .החודשים הראשונים מיום המסירה כלולים בתקופת האחזקה של הקבלן

  

  שתילת תערובת דגניים רב שנתיים  .41.02.01704

  בשטח השתילה מיכל אחד ממיני הדגניים שצויינו. 1/3 -התערובת תכיל כ  א.

אגף שימור הקרקע, משרד  -מידע על מקורות אפשריים לשתילי "עשב פנגולה"   ב.

  החקלאות, הקריה ת"א.

  ס"מ. 25*25צפיפות השתילה   ג.

ייחודית לשטחי שתילת תערובת הדגניים להבטחת השרשתם  השתילה כוללת השקייה  ד.

  חודשים). 3והאצת התפתחותם לתקופת האחזקה הראשונית (
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   מערכות השקייה  .30.4104

  

  כללי  א.

    

  כל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבין משרדי האוגדן הכחול על כל פרקיו התואמים

  המפרט המיוחד.למכלול העבודות הדרושות במכרז זה ועל פי 

  

  לפני תחילת העבודות והזמנת ציוד ייבצע הקבלן בדיקת לחץ דינאמי בחיבור המים

  דרוש:-מק"ש 60בספיקה של -של כל ראש מערכת, לחץ דינאמי מינימלי 

  אטמוספרות.  6.5

  . יתחיל את העבודות–הקבלן ידווח בכתב למתכנן ולאחר קבלת אישורו בכתב 
  

אחריות הגיחון ובטיפול של הקבלן להזמנה ותשלום עבור מדי המים לחיבור. הזנת המים לראשי המערכת ב

  ההשקיה מתוכננת למי קולחים.

הנפרדים לאיכות הקולחים ולאמצעים שונים  יש לוודא שהשקיית הגינון בקולחים תעשה על פי התנאים
 למניעת מגע בין הציבור למי הקולחים.

ספק מים יוודא  :"הוגדרה כקולחים ברמה "מעולה" ציבוריאיכות הקולחים הנדרשת להשקיה בגינון 
הקולחים שעברו טיפול שלישוני (כגון סינון עומק וחיטוי), ובהם ריכוז חיידקי קולי צואתי לרמה של אפס 

 מ"ל. 100-חיידקים ב 
  קיום של מערכות מים כפולות: מערכת למי שתיה ומערכת למי קולחים להשקיה. מחייב בקולחים השימוש

כגון ברזי שתיה  שמערכות ההשקיה החדשות והישנות לא יחוברו לצרכני מים אחריםש לוודא בזמן הביצוע י
 ו/או כל צרכן אחר.

להנחת צנרת קולחים בקרבת צנרת מי שתיה (הנחיות  יש להיצמד להנחיות המפורטות של משרד הבריאות
של  שתיה בשוגג המאפשרים  מנוע מצביםמים שאינם מיועדים לשתייה). כמו כן מנחה המשרד כיצד ל -מש"ל 

  יש להיצמד לכל ההנחיות בזמן הביצוע.-הצבת שלטי אזהרה בשטחי הגינון ובכלל זה מי קולחים 
  

  הוראות כלליות לעבודות

  כללי  א.  

ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות   .1  
  פוליאתילן .

בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות  המערכת מתחילה     
  והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.

  
    
ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני הבין משרדי האוגדן הכחול   . 2  

וכל הפרקים המתאימים האחרים, לפרטים והנחיות  המצורפים ולמפרט זה  41פרק 
  האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות לביצוע  תקין.שנועדו להשלים 

      
  כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקן ישראלי.  . 3  

  
אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני    .4  

  הביצוע.
  

 דינאמילחץ מים   לפני תחילת העבודה לבדוק  על הקבלן  -התחברות לקו אספקת מים   .5  
,קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר 

  אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.  
  
-3-  
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התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת   .6  
  ומאושרת 

  ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע". -על              
    

על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים   .7
  . (תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב).AS-MADEבשטח אחר הביצוע  

  
    
כל אביזרי החיבור הדרושים   כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את  . 8  

  להתקנתם ,
  וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.      
    
ידי  המפקח,  -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שיינתנו על   .9  

  כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.       
    
ים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור   המפקח ביצוע העבודה יעשה בשלב  . 10  

  על 
  ידי המפקח  בתאום עם המתכנן. -המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על   השלב     
    

  הפרדה בין צינורות קולחים ושפירים (המונחים בשטח)..    11                

  מ' בין צינור       1.5  –י, דרוש מרחק של כ כדי למנוע מעבר זיהום מקו מים אחד לשנ                      

קולחים מושבים וצינור מים שפירים או צינור שפכים בלחץ. באופן כזה ניתן                       
  להוסיף קו  

  מ' זה מזה. 3קולחים מושבים בין קווי מי שתייה ושפכים הנמצאים במרחקים של                       

למהנדס התברואה המחוזי יהיה שיקול דעת לגבי מרחק זה, בהתאם לנסיבות                          
  שבשטח.

ס"מ לפחות מתחת קו המים  30בהצטלבות עם קו מים שפירים, קו הקולחים יונח                  

  השפירים.

    
   

  מדידה וסימוןב.         
  

  הכנת הקרקע, כולל גבהים .המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות    .1  
  

התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח -המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי  .2  
  , במטרה

לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי בתכנית      
  ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

  
  

  חפירה  ג.  
  

  ת תיעשה בכלים מכנים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל.חפירת התעלו  .2  
  

  .    עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:3
  

  עומק חפירה         קוטר צינור   
  ס"מ 60      מ"מ  ומעלה  75  
  ס"מ 40        ס"מ  63 - 40  
  ס"מ 30      מ"מ ומטה 32  
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  ידי -ש להגן על צנרת פלסטית עלבמקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  י  
  שרוול בתאום עם המפקח .  

  
  

.  ולאחר מכן תרופד  3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב  
  בחול

  ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית. 15דיונות בעובי   
  
  רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה  יש  .4

  להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.  
  
מטר  לפחות  מגזע   2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   . 5

  העץ.
  
כל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול  ב  . 6

  ואחר
ידי מילוי מהודק של התשתית,  שכבות המצע / תשתית -כך להחזיר את המצב לקדמותו. ( על  

  ציפוי
  כלול במחיר  . -אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' )   

  
יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור המושחל  השרוול  . 7

  דרכו .  
  מ"מ. 6בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי   
  ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   

  ידי יתדות סימון   מברזל -ולים וכן  לסמן בשטח עליש לסמן במפה את המקום המדויק של השרו                
  בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן   של מודדים ובצבע על אבן השפה/הגן   
  ירוק על דופן המדרכה  / שביל  או בגב הקיר.  

  
  יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע  . 8
  רכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור לעיל .המע    

יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו ולהכניס צינור  -שרוולים קיימים בשטח   
  השקיה

  במידה ואין.   
  
 10לן  דרג יהיה מפלדה או מפוליאתי -שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות   . 9

 .  
ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים עפ"י דרישת  100בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד   

  המפקח.
  מ"מ  75עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים   -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה   

  מ"מ בהתאם למצוין בתכנית ובכתב  הכמויות .  160מ"מ , 110   
ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש  במהדקים  40בעומק  ראש השרוול  טמון  

  מכנים.
  מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .  
המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט  משיכה   

  כאמור  לעיל.
  

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם למצוין    .10
  בתכנית.

  
  שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק תקני של  הצינור, כלול במחיר השרוול.  . 11
  

ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא -כל הסתעפות בצנרת  על  .12
  ביקורת 

ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית. המכסה בגובה הריצוף  80או  60מבטון טרומי בקוטר    
  . על 

  המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם ריצוף/אספלט.  
  העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .  
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ס"מ  מינימום. בתחתית הבריכה תהיה  20מצע) יהיה מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  (ל  
  שכבת

  ס"מ. 10חצץ גס בעובי    
  
  

  צנרת ומחברים  ד.
  
  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . -צינורות מחומרים פלסטיים   .1

  כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.  
  
  הרכבת הצנרת וכל  אביזרי החיבורמחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם,   .2
  והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.    
  

לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות  נוספות    
  בצנרת

  ובשלוחות הטפטוף.   
  
  יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה.  .3
  
כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים לטפטוף או    . 4

  מתחת 
לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ מים כדוגמת "פלסאון"     

  "פלסים" או
  ש"ע .  
     

  ברגים. 4מ  הרוכב יהיה בעל מ" 75הרוכבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר   .   5
  

  פריסת הצנרת וחיבורה  ה. 
  
  צנרת  תעבור  בשטח מגונן  (למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה).   .  1

צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.צנרת העוברת על גשרי צנרת תוצמד באמצעות   
  חבקי

  פלב"ם שיקבלו את אישור המזמין מראש.  
  
  ליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה.צנרת פו  .2
  
  חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  .3
  
  ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על  . 4
  
  שהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול .צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כ  .5

  צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.  
  
  צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים.  .6
  
  ידי  מפתחות-הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על  .7
  מתאימים.    

  חור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ( מקדח כוס עם מוביל)  קוטרה  
  מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא את דיסקית  הצינור  2הקידוח צריך להיות קטן ב     
  שנקדחה.   
  מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של   .8
  
  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה.אין    . 9
  

  ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר טרמופלסטי או  .10
  פי  הנחיות בתכנית.-על    

  
  הצנרת הראשית תכלול מגופים חוצצים בשוחות בטון כמסומן בתוכנית.  .11
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  כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה  ו. 
  
לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית   .1

  העדות.
  
ידי פתיחה וסגירה  של  -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על  . 2

  שלוחה אחר
  שלוחה.   

  
  לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים.  .3

  מ'  לכל צד. 1.0כל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך ב  
ס"מ  ולכסות  בשכבה  15באדמה המכילה אבנים יש  לרפד את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי   

   7של  
  ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית.  

  
  שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק  שנית. 24מתוכנן , במשך יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי   . 4

  כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.   
  

  כיסוי סופי  ז. 
  

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן  נקיה ללא   
  אבנים. 

  הקרקע בתעלות.יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני   
  יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.  

  
  במקרה של פגיעה בטפטוף-טפטוף  ח. 

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

  מערכת
  טפטוף. מטרתו של סעיף זה  להוסיף להוראות את האופייני  לטפטוף .  

  
  ידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור , חפירת תעלות, פריסת הצנרת , הרכבתה,מחיר יח  . 2
  .Uס"מ  בצורת  40מ"מ ובאורך  6הצנעתה,  יתדות ייצוב מברזל בקוטר     
  
ליטר  2.3-2.1מ"מ ,ספיקת הטפטפת  16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר   . 3

  שעה, בצבע /
ית בצינור אלא אם צוין אחרת,  ובמרווחים  המצוינים   בתכנית / הטפטפת אינטגראל  חום .   

  בכתב
  הכמויות.  

  
  בכל השחיות , מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה  (של אותו יצרן).  . 4
  
  .  3הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין  בסעיף ג'   .  5

  ס"מ  30ו קוטר או כפי שמצוין בתכנית ויונחו בעומק הקווים המחלקים והמנקזים יהיו  באות  
  כשהם  צמודים לשולי הערוגה.  

  
  יש לשטוף צינורות מחלקים , אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  ולשטוף.   . 6

  ואחר לחבר  לקו מנקז  ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות  כנדרש.  
  
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים  בבריכת ניקוז  או במצמד  +   . 7

  פקק, 
  בהתאם להנחיות בתכנית.   
  קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד +פקק ולא בקיפול הצינור.  

  
תא מחומר  ס"מ מינימום, מסוג 30פרטים מוגנים בבריכת הגנה כולל מכסה בקוטר   . 8

  טרמופלאסטי, 
  ידי וו מברזל ומבטון.-האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים על   
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  בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז.  
  
  ידי  סופית תקנית.-ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על  . 9
  

  ח. ידי המפק-פי הוראה  מראש ובכתב על-טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על .10
  

  ,בעזרת מחרר המיועד לכך . 4מ"מ  ומעלה דרג  16הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר   
  

  ס"מ מצוהר השורש של הצמח. 5הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על   .11
  

יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד  -בשיחים    .12
  ויסתיימו  בצד

  הנחיות  המתכנן  לפני הביצוע. פי-שני על   
  

  המרחק בין טפטפת ראשונה  לקו  מחלק  לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.  . 13
  

פריסת הטפטוף  תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו  ביתדות ברזל    .14
   6מגולוון  

מטר  (אלא אם צויין  2.0דרטיים,  כל  ידי מייצבים סטנ-ס"מ או על 40בצורת ח  באורך   מ"מ   
  אחרת ).

  
  שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  -בשטחים מדרוניים   .15

  יד כל צמח.-במידה והשלוחות יונחו לאורך  המדרון יש לשים תופס טיפה על  
  

  . 3יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ג' -לעצים   . 16
  סביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור טפטוף כנ"ל .מ  
לדקל  כמפורט בכתב הכמויות  / או בפרטים, ותקיף    12 - 6טפטפות לעץ,  ו  8 - 6הטבעת כוללת:   

  את
  יתדות כנ"ל. 3 -ס"מ  מפני הגזע. כל טבעת תיוצב  ב 30במרחק של   הגזע   
  ריכל.ידי האד-ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים  על  
ידי -מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  על  

  המתכנן. 
  ס"מ מינימום,  30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה  במרחק    
רוול  מ"מ  בצבע חום לגומה בתוך ש 16הצינור המחלק יעבור  בתוך שרוול . ממנו יצא צינור עיוור   

  ויחובר 
לטבעת  צינור הטפטוף. חיבור  הצינור כעיוור לצינור המחלק יהא  באמצעות אטם כדוגמת   

  "פלסאון"  או 
  שווה ערך. השימוש במחברי שן אינו מאושר.  

  
    
  אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.  

  
  

    
  מחשב  ט.
  
  

  המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה תקינה  כגון:         .1
  קבוע או תאורת רחוב .  כל העבודות V  - 220סולרי,  סוללה נטענת , חיבור למקור מתח   מטען   
  ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  התקשורת-החשמליות  יעשו על   
חשמלי וכו'   עד   יבור ראש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  האלחוטית, ח   

  להפעלת
ידי היצרן או סוכן  מורשה מטעמו הדרכה -ראש/י  המערכת  באופן מושלם. הרכבת המחשב על  

  ואחריות
  לשנה.בקרת ההשקיה תורכב מהמערכת המפורטת בכתב הכמויות.  

  
דגם  "ענבר"  או שווה ערך. הארגז יוצמד לארון מיגון המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים   . 2

  של ראש  
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  המערכת.    
  
למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ ישיר  (גוף    3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  "  .3

  פליז)
  מש' . מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח. 155ומסנן    

  
  בקה  (קופסת חיבורים)  עם אטימה אפוקסית.ידי ערכת הד-חיבור הכבלים החשמליים על  .4

  לכל גיד יהיה צבע שונה .  
   
  ובצבעים שונים.  10מ"מ  דרג  8במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר   . 5
  
  ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין. .6

    
  
  .המטרה  י.
  
  ס"מ מקצה הדשא. 10יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד ממטירי גזרה     .1
  
  ס"מ מתחת לגובה של שרוול ההגנה/של פני  דשא מכוסח. 3גובה  הטמנת הממטירים יהיה     .2
  
 40/10מ"מ , 25/10כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן     .3

  מ"מ

  מ"מ ומעלה) ומצמד  40באמצעות רוכב (מקוטר של  חיבור הצינור יעשה    

  מ"מ.   40-"פלסאון" או ש.ע. מאושר בקוטר קטן מ  Tהברגה חיצוני ובאמצעות מסעף     

כל ממטיר גיחה יכלול שרוול הגנה מצינור פוליאתילן כמפורט בפרט אופייני ועל פי הנחיות           .4

  המתכנן.

  ל זקף תעשה על פי פרט בתכנית ההשקיה..                  התקנת ממטיר ע5

  

     
  ראשי מערכת  י"א.

  
  
המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארון סוקל ומנעול,  התחברות לקו   . 1

  אספקת
מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת, הארון יצבע בכל גוון שייבחר על ידי מחלקת    

  בעירייה ללא תוספת תשלום . השקייה
  
  כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  . 2
  
  פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על  .3
  
אש מערכת תורכב  עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ר 3/4לכל ראש יורכב ברז גן "  . 4

  Tהסתעפות 
  עם פקק. יציאה למי פיקוד ממסנן פומית.  
    

ויכללו רקורדים כדי  אביזרי הצנרת בראשי המערכת יהיו פלסטיים מתוצרת "פלסאון" או ש.ע.    .5
לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים. 

   3בראשי מערכת "
  רי הצנרת יהיו פלסטיים בריתוכי פנים.כל אביז    

    
ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים  ("רקורדים")  ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית  כלפי   . 6

  מטה, 
  90ועשויים מחומר  ממוטות פוליאתילן ויורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות   
  מעלות  להמשך חיבור לצנרת.  
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  צנרת יהיו מפוליאתילן תוצרת "פלסאון" או ש.ע.. כל אביזרי חיבור ה  . 7
  
במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל    . 8

  מדחנים
  למדידת לחץ.המסננים יהיו מסנני רשת,על המסנן הראשי יותקן "מורה סתימה".  

-9-  
  
מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש המערכת כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה   . 9

  באמצעות
  חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון.  

  
  בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן /אדריכל הנוף.  . 10
  

  מראש.ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג "ברמד" , "בראוקמן" או "דקה" או ש.ע. מאושר   . 11
  

בריח" או  שווה -("מפתח אב"), מסוג  "רב  MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות    . 12
  ערך.  

  מ"מ  לפחות . 10קוטר  לשון הנעילה      
  

  במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת "אורלייט" מסדרה בלום גארד)   .13
  ן עפ"י הנחיות ופרטי החברה או סוקל מקורי. תכלול עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטו  

  
במיקום שיורה המתכנן (גם אם  1/4לחץ גליצרין וברזי ניתוק כדורי "-ראש המערכת יכלול מדי  .14

  לא
    יחידות קומפלט). 4עד -צוין בפרט  

  
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  (מז"ח)  יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם לפרט    . 15

  נית. בתכ
  ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות  המפקח.    
  עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור העבודה יותנה בקבלת  
  אישור זה.  
    

  
  
  
  
  

  סיום עבודה  י"ב.
  

  .  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בסוף שלוחת הטפטוף/טבעת הטפטוף לעץ האחרונה1    
  ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי      
  ההשקיה וההפעלות. בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה.     

  רכת מחזור מי במזגנים.הבדיקה תעשה לכל ראש מערכת שיחובר למע    
  

על הקבלן לישר את הקרקע לאחר הרטבת הקרקע ,להשלים אדמה גננית ולהחזיר את המצב לקדמותו  .2
 עפ"י הוראות המפקח. 

  
 בגמר  ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע  .3

נן. הכנת תכנית העדות בקובץ ממוחשב תהיה על חשבון כולל  הכנת תכנית הפעלה על פי הנחיות המתכ
  הקבלן 

  ותנאי לקבלת העבודה ע"י המזמין.
  

 
  

  העתקת עצים   04.41.03 
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  כללי  .0010341.04.

מפרט מיוחד זה מתייחס לעבודות הקשורות בהעתקת עצים בוגרים.  .1

  ההעתקה תיעשה בגבולות האתר.

העכשווי, הינם מהסוגים השונים והמפורטים בכתב סוגי העצים שיועתקו ממקום גידולם   .2

  הכמויות.

עבודות נושא המפרט המיוחד שלהלן, תבוצענה על ידי בעלי מקצוע, גננים מומחים ובעלי   .3

  ניסיון בהעתקת העצים.

  עבודת העתקת העצים תיעשה בפיקוח צמוד ורצוף ע"י המפקח והמהנדס.  .4

חזוקה בפרק זמן מיום גמר הנטיעה, עד ליום הקבלן יוחזק אחראי לקליטת העצים ולת  .5

  שבו תאושר הקליטה.

  תקופת התחזוקה והאחריות החלים על הקבלן הינה לתקופה כדלקמן:  .6

כשההעתקה מתבצעת בין החודשים תחילת אפריל וסוף אוגוסט, לתקופה של שישה חודשים מיום   א.

  גמר הנטיעה.

(תקופת החורף), לתקופה של שנה החלה מיום גמר הנטיעה בין החודשים סוף אוגוסט ותחילת אפריל   ב.

  עד ליום אישור הקליטה.

  

  

    מפרט להעתקת עצים     .2.000341.04

  מבוא

 .הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים  

  על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המצב ולהכיר את מגבלות השטח, את מיקום העצים ומקום
  השתילה החדשה, ולהיערך בצורה מתאימה לביצוע העבודה. 

 רשאי להחליף את הגוזם וכל מרכיב אחר שעשוי לדעתו לגרום לביצוע לקוי של העבודה,   האגרונום
  להוראות המפרט, ללא כל תוספת מחיר.לפגום בסיכויי הקליטה ו/או במקרה של סתירה 

  העתקת עצים בוגרים מסוגים שונים. בהליך העתקה בהכנה מוקדמת מתבצע גיזום נוף וחיתוך
  חודשים. 9-1שורשים, אך ההעתקה מתבצעת בפועל רק לאחר 

  העבודה בסביבה עירונית עם תשתיות קיימות, עם מגבלות תנועה ובהפעלת ציוד מכני דוגמת
  חפרים ומנופים.טרקטורים, מ

  העצים יועתקו לתחום השיפוט של הרשות המקומית, בכל מקום ופיזור כפי שייקבע ע"י הרשות
  המקומית ובאישור פקיד היערות הרלוונטי. 

  העבודה כוללת:

  קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות, תיאומים באזורי השתילה ומול הקבלן. .1
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סניטציה, חיתוך שורשים, סילוק עודפי עפר, תוספת חיפוי  יצירת דרכי גישה, חפירות, עבודות גיזום, .2
כולל הנפה והובלה, חפירת בור  -וחומרי הזנה לגוש, התקנת מערכות השקיה, גידור, אחזקה, העתקה 

 נטיעה, שתילה מחדש, מעקב ובקרה לתקופת הביצוע והאחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר ההעתקה.

  פיקוח, בקרה ותיאום.

 השתילה יבוצעו בפיקוח ובקרה של האגרונום.ההכנה, ההעתקה ו .1

  לא יבוצעו עבודות כלשהן ללא תיאום מראש עם האגרונום. .2

הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום, כגון: גיזום הנוף, חיתוך שורשים, חפירות גישוש, הקטנת  .3
הגוש, עיגון ואבטחת העץ בכל שלב, הנפה, הובלה, שתילה, הלבנה, מריחה חוזרת של משחת 
פצעי גיזום, חיפוי, השקיה, הזנה, שימוש בפונגיצידים וכדומה, ללא תשלום נוסף, גם אם אינן 

 רשומות במפורש במפרט. .

  בכל שלבי העבודה והאחזקה.  על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו עם האגרונום .4

  מועדים.

  ות העבודה ע"י המזמין.עבודות ההעתקה יבוצעו תוך שבוע ימים ממועד אישור העבודה וקבלת הורא .1

מועדי העתקת העצים ייקבעו על פי המומלץ לכל סוג עץ והעדפותיו, כגון: דקליים, נשירים וכו'. העתקה  .2
  מחוץ למועדים אלו תבוצע לפי הנחיית האגרונום בלבד.

בהליך העתקה בהכנה מוקדמת יתבצע גיזום הנוף וחיתוך השורשים, אך העתקה בפועל תתבצע  .3
 חודשים. 9-1רק לאחר 

  

  גיזום הנוף. 

 גיזום הנוף יתבצע ע"י גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה". .1

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות חיתוך השורשים. מידת הגיזום, %50-30 -גיזום קל עד בינוני, כ .2

 אופיו והיקפו ייקבעו ע"י האגרונום.

להורות על כל שינוי שהוא בהיקף שלד הנוף עד לדרגה רביעית יישמר בשלמותו, האגרונום רשאי  .3

  הגיזום.

מטר.  בדקליים, על פי גובהם  7-5מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  5-3קוטר הנוף יהיה בטווח של  .4

  המלא.

 ובה והרוחב הסופיים של הגיזום ייקבעו בכל שלב ושלב ע"י האגרונום בשטח.נקודות החיתוך והג .5

מ"מ לפחות, של משחת הגלדה. נוף העץ כולו,  1ס"מ יימרחו בשכבה עבה,  10-פצעי הגיזום הגדולים מ .6

או כל חומר אחר שיאושר ע"י  40%ברחבי העלים, יולבן, באופן מלא ואפקטיבי ביותר, ב"לובן" 

 האגרונום.

  

  ך שורשים.חיתו
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כל הפעולות, למעט הגיזום, יבוצעו כולן ברצף בזו אחר זו ובמהלך אותו יום עבודה. תעלה צרה, ברוחב  .1

ס"מ, תיחפר מסביב לכל עץ בשלוש מפאותיו. הפאה הפונה אל הכביש תישמר  50ס"מ ועומק  60-40

בוע מסביב לכל עץ, בשלמותה, ללא חפירות וללא פירוק של אבן השפה. החפירה תבוצע כמלבן או כרי

המרחק מצוואר השורש,  –ס"מ מצוואר השורש. המידות הסופיות של החפירה  100-75במרחק 

 עומקה ואופן פיזורה מסביב לגזע, ייקבעו בשטח על פי שיקול דעתו הבלעדי של האגרונום.

ס"מ. שולי הגוש הסופיים והמשך חפירה  30עם כף צרה של  מחפרון-החפירה תבוצע באמצעות מיני .2

יעוצבו בעבודה ידנית בלבד, באמצעות אתי חפירה מושחזות, וחיתוך השורשים לדופן הגוש ייעשה 

 באמצעות משורים ומזמרות בלבד. הגוש יעוצב ידנית כעיגול סימטרי.

דניים בלבד, חשיפת השורשים על פי מגבלות התשתית והוראת האגרונום תבוצע החפירה באמצעים י .3

 וחיתוכם במשור שרשרת ומזמרות.

בכל מהלך העבודות ועד למועד ההעתקה יימנע הקבלן מפגיעה בדופן הגוש ושבירתה והתעלה שנחפרה  .4

 תישמר שלמה.

מייד עם סיום חפירת התעלות תיפרש צנרת ההשקיה בטפטוף בכל היקף הגוש. הקו ייפרש בספירלה  .5

ואר השורש ומקו לקו עד קצה הגוש. הטפטפת תהיה מתווסתת, במרחקים ס"מ מצו 30במרחק של 

מטר באמצעות  1ל/ש. צינורות הטפטוף יעוגנו כל  1.6ס"מ מטפטפת לטפטפת ובספיקה של  30של 

 ס"מ. 40עוגני מתכת מכופפים בצורת ח' ובאורך כולל של 

 500ר על פני הגוש בכמות של ליטר לעץ, יחד עם דשן בשחרור מבוקר לשנה, יפוז 5הומוס בכמות של  .6

 גרם לעץ.

ס"מ, על גבי צנרת הטפטוף; התעלה תמולא בחיפוי למלוא  20פני הגוש יחופו בשכבת רסק עץ שגובהה  .7

ס"מ, מהם  7-3גובהה. החיפוי עשוי שבבי עץ איקליפטוס נקיים משאריות כלשהן. גודל השבבים יהיה 

 ס"מ. 5בקוטר  50%לפחות 

 שעות. 24חיפוי תינתן לעץ השקיית רוויה בטפטוף למשך מייד עם סיום עבודות ה .8

משטר ההשקיה בשלב ההמתנה ועד להעתקה ייקבע בכל נקודת זמן ע"י האגרונום. עם סיום העבודות  .9

 יגודר השטח מסביב לכל עץ בגבולה החיצוני של התעלה. ראה הנחיות לגידור ושילוט.

תישמר שלמות התעלה, מערכת  שלב ב'לעיל ועד להעתקה ב שלב א'בכל מהלך התקופה מסיום  .10

 ימים לפחות.  3-ההשקיה על כל חלקיה והגדר ותבוצע בקרה אחת ל

 .כריכות לפחות 10ייעטף הגוש ברשת ניילון גמישה , של העץ הנפתו לקראת  .11

        

 

  השקיה ומערכת השקיה.
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 25בקוטר יש להתקין מקור מים בסמוך לעצים טרם תחילת העבודה. מקור המים יהיה צינור  .1

מ"מ לפחות. על הקבלן להעמיד מיידית מקור מים חלופי, יביל במידת הצורך, בכל מקרה של 

 תקלה כלשהי ולכל פרק זמן שיידרש.

 הקבלן יתקין מד מים וכל ההוצאות הקשורות בכך יהיו על חשבונו ויהיו כלולות בהצעתו. .2

 י, מסנן ווסת לחץ וברזלהשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז חשמל-מערכת-הקבלן יתקין ראש .3

ראשי, לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב חיתוך השורשים ועד למועד 

 העתקתו.

ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום שייקבע על ידי המזמין  .4

 כמקום המועדף להגנה מפני ונדליזם וגניבות.

ייטמן בקרקע או ייתלה באוויר. קו האספקה יהיה צינור קו המים מהמקור ועד סמוך לעץ  .5

מ"מ או בקוטר גדול יותר, על פי כמות העצים  והספיקה  32תקני בקוטר  6פוליאתילן דרג 

 הנדרשת. מיקום הקו ו/או טמינתו ייקבעו כך, שבכל מהלך העבודות תישמר שלמותו.

 חל איסור על שימוש במחברי שן. .6

מערכת ההשקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ תוכנית ההשקיה, שתיקבע הקבלן אחראי לתקינותה של  .7

 מפעם לפעם ע"י האגרונום.

 מערכת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום. .8

לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו המים המזין ויותקנו  .9

 מחדש.

  מועד העתקה.

 מועד ההעתקה המדויק ייקבע באופן בלעדי ע"י האגרונום.  .1

עם קבלת פקודת עבודה, הקבלן ייערך ויהיה מוכן מיידית עם כל הכלים והאנשים לביצוע מלא  .2

 של ההעתקה תוך שבוע ימים מקבלת ההנחייה.

  העתקה ושתילה. 

הכבדים והמנופים.  שטחי מצעים ודרכים הן באתר העקירה והן באתר השתילה יוכשרו לתנועת הכלים .1

 השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה ואפקטיבית של הכלים.

שעות מאישור  48תחילת העבודה בשלב זה תאושר על ידי האגרונום. החפירה לשם העתקה תחל תוך  .2

 האגרונום.

 ל הפרויקט.סדר העתקת העצים, הקצב וההיקף ייקבעו בשטח, בין השאר על פי המגבלות והצרכים ש .3

 חפירה, ניתוק השורשים, הנפה, הובלה ושתילה ייעשו לכל עץ בנפרד. .4
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מטר לפחות, יפורק בזהירות רבה ביותר ויסולק.  3.0האספלט והריצוף מסביב לגזע העץ, בקוטר  .5

כך גם כל פסולת, מצעים וכל גורם ואלמנט בסביבה שיש בו כדי להפריע לנגישות כלים ואנשים 

 העבודה תתבצע בזהירות מרבית, מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ. ולנוחיות העבודה. 

מטר מבסיס הגזע, תבוצע בכל היקף העץ.  2-1-מטר, במרחק של  כ 2.00-מחפורת בעומק של כ .6

רוחב החפירה יהיה ככל שיידרש כדי לאפשר ביצוע נוח של כל הפעולות. החפירה תחל אל כיוון 

ה ייקבעו על פי הממצאים לגילוי מערכת השורשים העץ ולא ממנו. עומק החפירה וקוטר

 העיקרית, כפי שיאובחן ע"י האגרונום.

חיתוך מערכת השורשים העיקרית בהיקף הגוש יבוצע ידנית, בניצב לכל אחת מפאות הגוש.  .7

שורשים גלויים או כאלו שייחשפו ייחתכו בקצותיהם במשור שרשרת או במזמרת זרועות. 

מטר) וחפירה נוספת של  1.0-ה מלאה של גוש השורשים העיקרי (כהחיתוך יחל רק לאחר חשיפ

 ס"מ מתחתיה. 50

ניתוק גוש השורשים מבסיסו ייעשה ע"י שילוב של עבודות חפירה בשולי הגוש, מתחתיו, וחיתוך  .8

מערכות שורשים בכל היקף הגוש. לשם ניתוק סופי של הגוש בלבד תותר תפיסתו ברצועה 

 ובמנוף. 

באופן מכני תיעשה על פי הנחיות האגרונום ושיקול דעתו הבלעדי בעניין   הקטנת משקל הגוש .9

 זה.

 בכל שלב, מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה, יישמר גוש השורשים כשהוא לח ורטוב. .10

  הנפה.

 ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מערכת השורשים מהקרקע. .1

 כריכות לפחות. 10ברשת ניילון גמישה ,  בשנית מייד עם הנפתו ייעטף הגוש .2

 ההנפה תיעשה באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל הגוש.  .3

לצורך ההנפה ייקשר העץ בענפיו הראשיים או בראשו בענף שהושאר במכוון למטרה זו, באמצעות  .4

מטר, תקינות  6ס"מ לפחות, באורך של לפחות  10רצועות הנפה בכמה נקודות. הרצועות יהיו רחבות,  

 ובעלות כושר נשיאה המתאים למשקל הגוש והעץ. 

לחילופין, יונח העץ על צידו ויורם לאחר קשירתו ברצועות ההנפה בבסיס הגזע ובראשו. אין ללפף את  .5

 רצועות ההנפה כעניבת חנק.

 אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג קשיחים.  .6

מדורג וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, קליפת הגזע והענפים והימנעות משבר ההנפה תיעשה באופן  .7

 כלשהו.

  הובלה.
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הגוש יונח על צידו על פלטפורמה ומוביל מכל סוג שיאפשר להוביל בביטחון ובשלמות את העץ המועתק.  .1

 העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה, תוך שימוש באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה,

 הגזע והענפים. המסלול ייבחן מראש ע"י הקבלן, נהג המשאית והאגרונום.

  ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל הדרוש לשמירת שלמות הגוש. .2

 למשאית יתלווה גוזם מיומן, שהצטייד במשור, בשרשרת ובאמצעי טיפוס. .3

, כולל הכשרת דרכים כל התיאומים הקשורים בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן .4

זמניות, סילוק כלי רכב חונים, גיזום חלקי נוף בולטים, פירוק תמרורים ואלמנטים שעשויים להפריע 

 למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.

 לפי הנחיית המשטרה ו/או העירייה תבוצע ההובלה בשעות הלילה. .5

  הורדה לבור הנטיעה.

  ן בהם הועמס על המשאית או ע"י המנוף.העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופ

      שתילה ובור הנטיעה. 

לפי הנחיית האגרונום לא ייעשה שימוש בקרקע המקומית שתיחפר מבור הנטיעה ובמקומה יספק  .1

חול בהרכב מכני), בכל כמות שתידרש למילוי הבור  85%הקבלן אדמה גננית ,חול חמרה (מינימום 

 ושוליו.

-מקוטר הגוש ועומקו יהיה זהה לגובה הגוש או קטן ממנו ב 1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי  .2

 , הכל לפי סוג הקרקע ומידת הניקוז במקום והנחיות האגרונום.10%

  כנדרש.   כיוון השתילה ייקבע על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו של העץ .3

  ס"מ לפחות. 30ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה, צוואר השורש יהיה גבוה באופן ברור  .4

 מיקום השתילה באתר שנבחר ייקבע ויאושר מראש ע"י האגרונום והמתכנן. .5

 רק לאחר שהעץ יונח במרכז הבור יש להזרים לבור מים עד למחציתו. .6

הקבלן ייערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים. אם אין מקור מתאים בסביבה יעמיד  .7

  קוב/שעה לפחות.  5ן מיכלית עם משאבה בנפח של הקבל

ק"ג דשן מלא, כולל מיקרו אלמנטים בשחרור מבוקר  0.2ליטר בתוספת  60קומפוסט בכמות כוללת של   .8

 לשנה לעץ, יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על גבי גוש השורשים  ובשוליו במהלך השתילה.

מטר ליצירת גומה והעץ יושקה בגודש  3ל ס"מ תוגבה בכל היקף הגוש בקוטר ש 50גדודית בגובה  .9

קוב לפחות, מייד לאחר גמר פעולות השתילה ושוב באותה כמות  5באמצעות צינור בלבד, בכמות של 

 למחרת היום.
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מערכת ההשקיה תיפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק ההשקיה. מערכת ההשקיה  .10

 קבע ע"י האגרונום.תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקיה תי

ס"מ ע"ג גוש השורשים ובקוטר של  20חיפוי שבבי עץ, מאושר ע"י האגרונום, יפוזר בגומה בשכבה של  .11

 מטר מינימום. 3

  אחזקה ובקרה ודווח.

חודשים מאז העתקתם, אלא אם כן  12הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך  .1

די הרשות המקומית. אחזקת העץ ומערכת נמסרה לו הודעה כי האחריות לתחזוקה עברה לי

ולפי הנחיות האגרונום  41.5-ו 41ההשקיה תיעשה ע"פ כל הכללים במפרט הבין משרדי פרק 

 שיינתנו מפעם לפעם.

 הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית אחת לחודש. .2

צב אחת לחודש יפיץ הקבלן במייל דו"ח ביקורת הנוגע למצבם של העצים. בדו"ח יצוין מ .3

 מטר, והערכה כללית באשר למצב העצים. 0.75הרטיבות בקרקע לעומק 

אם מסיבה כלשהי בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד שנה מהשתילה אחד העצים לא  .4

נקלט, הוא ייעקר על גוש שורשיו ויסולק לאתר מורשה על פי ההנחיות לפינוי גזם. הבור ימולא 

 ויטושטש. באדמה

  לביצוע עבודות שימור, גיזום שורשים ונוף בעצים קיימיםמפרט      41.05.00

  קער

העבודות כוללות בין השאר, חישוף, עבודות חפירה, חידוש תשתיות, שינוי בגבהים קיימים ועוד. כל הפעולות 

השונות נעשות בקרבת עצים בוגרים לשימור או להעתקה. כל אחת מפעולות אלו ואחרות יש בהן לפגוע 

של העצים, בעיגונם ואף לגרום לתמותת העצים. הנחיות המפרט להלן באות להבטיח כי  במערכות השורשים

העצים הקיימים ואלו המיועדים להעתקה יישמרו במהלך העבודות ואלו ימשיכו לגדול ולשגשג גם לאחריהן. 

יגונם מודגש כי הקרקע במקום חולית וכתוצאה מכך עצים שיפגעו במערכות השורשים עלולים להתייבש או שע

  יפגע.

  כללי

למעט עבודות לגיזום נוף וחיתוך שורשים  -הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא בגזעי העצים הנוף ומערכת השורשים 

  כפי שנקבע להלן ובתוכניות. במקרה של פגיעה מסוג זה, רשאי המפקח למנוע את המשך עבודתו של הקבלן.

  

  גיזום הנוף

העבודות כפי שנקבע בתוכניות ובכל העצים בשוליים המושפעים גיזום נוף יבוצע בכל העצים בתחום  .1

 מהעבודות השונות הקשורות במכרז זה.
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גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון קודם לעבודות חפירה וחישוף כלשהן ואו במועד כפי שיקבע ע"י  .2

 האגרונום לכל עץ או קבוצה בנפרד.

 סוף התקופה לקראת פתוח סופי של המקום. גיזום קבוצת עצי השיזף והשקמה בחניון הזמני יעשה רק ב .3

 הגיזום יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת 'גוזם מומחה'.  .4

הגוזם יפקיד בידי המפקח העתק תעודת 'גוזם מומחה' וכן המלצות המעידות על טיב עבודתו. הגוזם  .5

 יאושר מראש ע"י האגרונום.

 ולפי הצורך בפיקוחו. עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם האגרונום .6

 גיזום עצי איקליפטוס המקור יעשה בפקוח צמוד. .7

גיזום בעצי פיקוס השקמה ואחרים, עץ ראשון לכל מין יעשה תחת פקוח צמוד והנחיה בשטח והמשך  .8

 עבודות בפקוח לפי שקול דעתו של האגרונום.

ת בסדר ובמיקום, הכל לפי עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד לסיומן או לשיעורין בכמו .9

 שיקול דעתו הבלעדי של המפקח וצרכי שאר העבודות.

עבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של האגרונום, תופסק מיידית והגוזם  . 10

 יוחלף לאלתר.

בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העולה על שבועיים ימים. יש  . 11

להתאים את סדר הגיזום וקבוצות העצים לגיזום על פי הנחיה זו. חריגה מהנחיה זו תחייב את הקבלן 

 לגיזום חוזר בכל הקף ומועד שיקבע ע"י האגרונום, העבודה תבוצע ללא תשלום.

 יש לתת דגש מיוחד לעבודה על פי כל כללי הבטיחות. . 12

הגיזום יותאם , 25%הקפו בקצות הענפים, כ הגיזום יעשה למלוא הגובה. נוף העצים יקוצר קלות בכל  . 13

ענפי השלד והסתעפות מירבית ישמרו למלוא , על פי גובה העץ הבודד ומצבו תוך שמירת מבנהו הטבעי

אין להרים נוף ו"לנקות" את הענפים העקריים מענפים צדדיים, לכל היותר הרמת הנוף , גובה הגיזום

 של אחדים מהם. תבוצע ע"י הקצרת ענפים נמוכים או דילול קל

עבודות הגיזום יכללו גיזום לבטיחות למניעת שבר ענפים, סניטציה מלאה, חידושי חתך לפי הצורך,  . 14

 סילוק זיזים, הקצרת ענפים להקטנת משקל, שמירת שיווי משקל, עיצוב.

 דילול ענפים בודדים ייעשה עפ"י דרישת האגרונום והנחייתו בשטח. . 15

ובגזעים בכל קוטר, יש למרוח את הפצעים במשחת פצעי גיזום  ס"מ 15בפצעים שקוטרם עולה על  . 16

 בלזם" או "סנטאר" או "נקטק".-"באילטון" או "לק

החתכים יהיו שלמים בשוליהם וחלקים והגוזם ישתמש בכלים תקינים, במשורי שרשרת מושחזים ובכל  . 17

 ל האגרונום.האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי ובטיחותי של העבודה לשביעות רצונו המלאה ש

לפי דרישת האגרונום ובכל מצב של פגיעה גדולה מהמתוכנן במערכת השורשים, סכנה לפגיעה בעגון  . 18

העץ או מכל סיבה אחרת יבוצע גיזום נוסף לכל גובה והקטנה נוספת של הנוף. גיזום מסוג זה ייעשה 

 ללא תוספת תשלום.

וי יהיה מיידי במהלך יום העבודה, בכל מצב פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע"י הגוזם ובאחריותו. הפינ . 19

 בו יש הפרעה כלשהי כמו לתנועה ולהולכי רגל. אין להותיר גזם בשטח בסוף יום העבודה. 

 פינוי הגזם כלול בהצעת המחיר לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד. . 20

יזום נוסף עבור גיזום העצים בשלב ראשון ישולם לפי מחיר היחידה בכתב הכמויות. כאמור עבור כל ג . 21

 כפי שידרש על פי הנסיבות והצרכים לא ישולם תשלום נוסף.

  

 קשירה באמצעות כבלים
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 הקשירה בכבלים תבוצע בכמות ובמיקום כפי שיקבע במשותף עם האגרונום. .1

  כל האביזרים לקשירה וכבילה יהיו בעלי תו תקן ישראלי ומגולוונים בגילוון עמוק. .2

  טון לפחות. 2-5מ"מ ובעלי כושר עמידות לקריעה של  8-16כבלי הפלדה יהיו שזורים בעובי  .3

  מ"מ ובחוזק ועמידות הגבוה מזה של הכבל. 16מוט ההברגה והטבעת יהיו בקוטר  .4

גדולה בקוטרה מקוטר האום ותואמת את מוט  ה"שייבה " בבסיס האום להברגה תהיה מחושלת .5

  ההברגה.

יושחל כבל הקשירה, קוטר הטבעת יותאם  נקודת הכבילה בראש מוט ההברגה ישא טבעת החלקה אליה .6

  לקוטר הכבל.

  לא תבוצע קשירה של יותר משתי נקודות זו לזו. .7

מקוטר  2במקרה של קשירה כפולה לגזע מסוים יש להרחיק את נקודת החיבור הנוספת למרחק של פי  .8

  מעלות מנקודת הקשירה הסמוכה. 90הענף בנקודת הקשירה ובהסחה של כ 

  ס האום תוסר הקליפה בשלמותה ובקוטר התואם במדויק את קוטר ה"שייבה".בנקודת החיבור בבסי .9

 חבקים לקשירת הכבל יותאמו בשלמות לקוטר הכבל. . 10

 חבקים לפחות. 3כל לולאת קשירה תסגר עם  . 11

  אין לעשות שמוש במותחנים. . 12

  

  הגנה על גזעי עצים

  

 גזעי העצים.מייד לאחר הגיזום וקודם לעבודות חישוף וחיתוך שורשים יש להגן על  .1

 מטר לפחות. 2להגנה יעשה שימוש בפח אסכורית גמיש או ש"ע שיוצמד אל גזע העץ, גובה הפח  .2

 הפח יעטף את כל גזע העץ, במרחק של סנטימטרים ספורים מהגזע. .3

 נקודות לפחות, באמצעות חוט תיל גמיש רב גידים. 4הפח יעמוד זקוף ויציב וייקשר בכל הקפו, ב  .4

מטר ועמודי אסכורית באורך  1וצת עצים יגודרו להגנתם בגדר אוסטרלית בגובה עצים בודדים ואו קב .5

 מטר. הגידור יבוצע על פי הנחיית המפקח.  1.5מטר במרווחים של  1.75

 אין להסיר את ההגנה בכל מהלך העבודות ועד לסיומן אלא באופן זמני לצורך תפעולי כזה או אחר.  .6

  ב ככלולה במחירי היחידות האחרות.לבצוע ההגנה לא ישולם בנפרד וזו יחש .7

  

  חיתוך שורשים ועיגון

  

חיתוך השורשים יעשה באופן יזום כפעולה בלתי נפרדת מהסדרת התשתיות והתכסית והחפירות  .1

 למיניהן.

חיתוך השורשים ועבודות חישוף וחפירות כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות השורשים, ייעשו רק לאחר  .2

 גיזום הנוף. 

 יחלפו יותר משבועיים ימים בין גיזום הנוף לחישוף, חפירות וחיתוך מערכות השורשים.כאמור לא  .3

האגרונום יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורך קודם לעבודות החפירה. אין להתחיל  .4

 בעבודות החפירה קודם לקיום הסיור והנחיותיו בכתב.
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 ס"מ לפחות מצוואר השורש. 400כ  חיתוך השורשים בקרבת הגזע ייעשה במרחק של .5

בהקף הגזע אלא אם כן התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום  0360אין לבצע גיזום שורשים של  .6

 ולאחר מדידה וסימון מדויקים.

ס"מ ובמקרה של עצי איקליפטוס  7.5במקרה של עצים ספציפיים בעלי שורשים שטחיים ביותר ועבים מ  .7

ו בנפרד לאותו עץ על פי מאפייניו היחודיים ופרישת השורשים העליונה. גבולות חיתוך השורשים יקבע

 אלו יקבעו בנוכחות האגרונום. 

מ"מ וסרט בראשו. במהלך העבודה יסומן קו  12סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל  .8

 החיתוך בתרסיס צבעוני. 

, יוותרו בשטח, יחד עם הסרטים, כסימון ס"מ מפני הקרקע 70ס"מ וגובהן  120אורכן הכולל  -היתדות  .9

 עד לסיום עבודות חיתוך השורשים.

חיתוך השורשים ייעשה באמצעות כף הטרקטור במהלומות קצרות ובמשור שרשרת בכל מקרה של  . 10

 מטר משולי הגזע. 4ס"מ ואו במרחק הקטן מ  7.5שורשים העבים מ 

המצעים ולחפירות השונות ובתיאום  עומק החישוף לחיתוך שורשים יעשה במינימום הנדרש לשכבת . 11

 עם תוכנית הגבהים.

כל עבודות החישוף החפירה וחיתוך השורשים ילוו ע"י קבלן גינון שיהיה מצויד במזמרות כח, משור  . 12

 שרשרת וכלי עבודה ידניים לחישוף שורשים בודדים וכן מקור מים וצינור לשטיפה וניקוי השורשים.

ד למשנהו ייחשפו בכל כלי או אמצעי לפי שיקול דעתו של הקבלן. שטחי הביניים הנותרים בין עץ אח . 13

כאמור אין לחשוף אזור זה מעבר לעומק שנקבע לגובה המבנה. השורשים מאזור זה יסולקו במלואם. 

 עבודה זו נכללת במסגרת העבודות הכלליות להכנת המצעים למבנה ולא ישולם עבורה בנפרד.

שעות  24ירה וחיתוך שורשים, בכל קטע נתון, אך לא יאוחר מ מייד לאחר סיום עבודות החישוף החפ . 14

מ"ר. השקיה זו תינתן חד פעמית. שטחי  1ליטר ל  50יוצף שטח החישוף במים הכמות המינימלית  

 החשוף יוגבהו בשוליהם לאצירת מי ההשקיה.

ל ס"מ או במרחק כל שהוא עפ"י שיקול דעתו ש 400 -חפירה לתשתיות שמרחקן מהגזע קטן מ  . 15

האגרונום, ייחפרו באמצעים ידניים בשילוב עם כלי מיכני. העבודה תיעשה בפיקוחו המלא של האגרונום 

 וביצוע הנחיותיו במלואן.

ס"מ תבוצע חפירה ידנית אופקית מתחת לשורש/י העץ להעברת  20בשורשים עבים במיוחד, בקוטר מעל  . 16

 שרוולים, צנרת, תקשורת חשמל וכדומה.

קדוח אופקי להעברת תשתיות שונות מתחת לשורשי העץ. עומק הקדוח לא פחות מ  על פי הנחיה יבוצע . 17

ס"מ מתחת לצוואר השורש. אורך הקדוח יקבע על פי מגבלות המקום התנאים להפעלת הכלים  150

 ועוד כפי שיקבע הפקוח. האורך לקדוח יחיד מטרים בודדים ועד מאות מטרים.

עה בעיגון העצים כתוצאה מחיתוך השורשים ומכל סיבה הקבלן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור לפגי . 18

 אחרת הקשורה בעבודות השונות.

 במקרה של חשש לפגיעה אפשרית בעיגון העצים יקרא האגרונום למתן חוות דעת והמלצות לטיפול. . 19

בכל מקרה של תופעה או חשד לפגיעה בעיגון העצים ינקטו אמצעים מיידיים זמניים לעיגון העצים  . 20

 יקרא בדחיפות למתן חוות דעת והמלצות לטיפול.והאגרונום 

אין להשאיר מערכות שורשים חשופות. בכל מקרה של חשיפת שורשים אלו יכוסו מיידית ובאופן מלא  . 21

ואפקטיבי בחול מקומי. לפי הצורך יבוצע דיפון קל מלוחות עץ בשולי שורשים חתוכים לצורך מילוי 

 קרקע וכסוי מערכות שורשים חשופות.
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ודות המתוארות לחיתוך שורשים וחפירה בקרבת שורשים כלולות במחירי היחידות האחרות כל העב . 22

 ולא ישולם עליהן בנפרד. 

 עבור עבודות הקשורות בקדוח אפקי מתחת לעצים כמתואר ישולם בנפרד. . 23

 עבור עגון זמני לעצים לא ישולם בנפרד. . 24

  

  חיתוך שורשים להצנעת מגביל שורשים

  

(רוט קונטרול) יוצנע בעומק ובמיקום ובמרחק מגזעי העצים על   RaciBlocמגביל שורשים ייעודי מסוג  .1

 פי התוכניות או הנחייה.

 אופן הבצוע על פי הפרטים, ההנחיות להלן והנחיות היצרן. .2

 המגביל יוצנע כמגביל אורכי בצד אחד או יותר של העץ.  .3

 או מלא מסביב לעץ מסוים, תינתנה הנחיות במקום.במקרה של הצנעת הגובל בהקף, באופן חלקי  .4

מטר לפחות). אין לחתוך את הגובל  30הגובל יוצנע באורך המרבי על פי אספקת הגלילים המקוריים ( .5

 מטר או במקרה של השלמה בקצוות. 30ולקטוע את שלמותו למעט לצורך התאמתו למקטעים קצרים מ 

 מטר. 1.5החפיפה בין קטעי גובל נפרדים  .6

 מטר מגזע העץ הסמוך. 5חק הגובל בקצוות גדול מ מר .7

חפירת התעלה להצנעת הגובל תיעשה רק לאחר חישוף מלא של השטח והכשרתו בגבהים המתאימים  .8

 ובכלל לשכבת המצעים.

 לפרק חיתוך שורשים ועגון) 14חפירת התעלה תיעשה רק לאחר הצפת השטח בהשקיה (סעיף  .9

 ס"מ. 25שאינו עולה על  להצנעת הגובל תיחפר תעלה צרה ברוחב . 10

עומק התעלה יותאם לגובה הגובל ופרטי הפתוח כך שחלקו העליון של הגובל עם גמר עבודות הפתוח  . 11

 ס"מ מתחת לפניו. 2.5הסתיים בפני הרצוף אך לא בולט ממנו או עד 

 ס"מ לפחות מהעומק המחושב להתאמת גובה הגובל כמתואר. 5עומק התעלה בפועל יהיה עמוק יותר ב  . 12

 גובל יוצנע בתעלת החפירה כך שחלקו הירוק/החלק פונה אל גזע העץ.ה . 13

הגובל יוצמד באמצעות יתדות מתכת אל דופן התעלה הפנימי הקרוב לעץ תוך כדי מתיחתו הצמדתו  . 14

 150מ"מ באורך כולל של  10המלאה לדופן התעלה ושמירת קו ישר לדופן התעלה. היתדות מברזל עגול 

 מטר לפחות. 1ס"מ. יש לנעוץ יתד כל 

לאחר הצמדת היריעה כמתואר יש למלא את הדופן החיצונית של התעלה למלוא גובהה בחול מקומי  . 15

 מטר לפחות. 30יבש ושפיך. פעולה זו תיעשה במקטעים רציפים של 

 ס"מ לפחות מתחת לגובה הגובל בחלקו העליון. 10היתדות יושארו עד למילוי של  . 16

 אותה או לפגום בה בדרך כלשהיא. בכל שלב אין לפגוע ביריעה או לדרוס . 17

: גובל רציף, במיקום כפי שנדרש, זקוף ושגובהו העליון מגיע לפני הרצוף או ס"מ התוצאה הנדרשת . 18

 ספורים מתחת לפניו. 

  

  השקיה 

 להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת העבודות. זמניתמערכת 

 למקור מים.ייפרש ויחובר  6מ"מ דרג  25/32צינור  .1
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על פי מגבלות המקום וצרכי העבודה יתלה הצינור על העצים או ימצא פתרון שיאפשר תפקוד רציף של  .2

 מערכת השקיה ללא פגיעה או ונדליזם. הקבלן אחראי למתן הפתרון ההולם.

באזורי מעבר ולטובת מקבצי העצים בחניון הזמני וככל שידרש לשמירת שלמות מערכת ההשקיה יוצנעו  .3

 לי השקיה.שרוו

טפטפות, בכל הקף  3-10ל/ש',  2.3ס"מ, טפטפת של  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף, טפטפות כל  .4

 הגזע. צינור הטפטוף ילופף ישירות על צוואר השורש ויקשר למניעת פתיחת הלולאה.

 גזעים ויותר) יושקו בהשקית שטח באמצעות פרישת 2עצים ויותר או קבוצה של  2מקבצי עצים ( .5

 ס"מ.  30X50טפטפות במרווחים של 

 על פי שקול דעתו של האגרונום תבוצע הרחבה של שטח ההרטבה מסביב ובסמוך לכל עץ.   .6

 ובתוך ארגז להגנה, כולל התקנת שעון מים. DCראש המערכת יהיה ממוחשב  .7

 הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח. .8

 נובמבר.-דשי השנה בדגש על חודשי האביב והקיץ מרץהעצים יושקו בכל חו .9

ימים במהלך עבודות החישוף, הקמת המצעים והחפירה לתשתיות השונות  3תדירות ההשקיה אחת ל  . 10

 ליטר לעץ ליום. 50ימים לאחר סיום עבודות אלו. הכמות המינימלית  3-7ואחת ל 

 קוב לעץ. 3ל נובמבר תנתן השקיה חד פעמית ש-אחת לחודש בין החודשים מרץ . 11

לפי הצורך והנחיית האגרונום יבוצע שינוי בתוכנית ההשקייה, תדירות וכמות או השקיות השלמה חד   . 12

 פעמיות.

הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקיה הזמנית עד למועד המסירה של הפרויקט  . 13

 או עד למועד כפי שיקבע ע"י האגרונום.

בסעיפים המתאימים ונדרש  ערכת ההשקיה הזמנית ישולם לקבלןעבור צנרת ואביזרי השקיה למ . 14

. עבור צנרת ואביזרי השקיה שנפרשו ושנפגעו או נגנבו במהלך לקבל אישור המפקח מראש ובכתב

  העבודות וכן התקנה חוזרת לא ישולם. 

המים והעבודה לתכנון ולבצוע ואחזקת מערכת ההשקיה הזמנית כלולים במחירי היחידות האחרות 

 לא ישולם עליהם בנפרד.ו

 קוב לעץ.  2מטר בכמות של  3עצים בודדים יחופו ברסק עץ עירוני בקוטר של  . 15

מטר לפחות משולי הגזע/ים  1.5מקבצי עצים או קבוצת גזעים יחופו לכל שטחם, במרחק של  . 16

 מ"ר. 1ליטר ל  200הקיצוני/ים. הכמות לפי 

 החיפוי על גבי קווי הטפטוף. . 17

  

  הזנה וטיפול כנגד מזיקים 

 עצי איקליפטוס ושקמה לשימור יטופלו ב'קונפידור' או חומר ש"ע עם חומר פעיל זהה. .1

 מטר משולי כל גזע. 1הטיפול ינתן בהגמעה בשולי הגזע במרחק של 

 סמ"ק לכל גזע. 20הכמות 

 הטיפול ינתן ישירות לקרקע מתחת לחיפוי.

 השקיה סדירה.המועד לטיפול שבועיים לאחר תחילת 

 טיפול חוזר ינתן לפי הנחייה.

שבועיים לאחר תחילת השקיה סדירה ידושנו עצי איקליפטוס בדשן מלא + מיקרו אלמנטים בשחרור 

 . NPK    3:1:2חודשים. יחסי 6מבוקר ל 
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  כריתה וגדמים

 על הקבלן לכרות את כל העצים כפי שיורה המזמין. .1

המפקח, העצים לכריתה יסומנו בספריי צהוב בולט  קודם לכריתת העצים יערך סיור משותף עם .2

 לעין, יערך אימות לכריתת העצים על פי המפות, רשימת העצים והרישיונות. 

הקבלן יוציא סיכום מפורט לסיור המשותף. סיכום זה ישמש לצורך הגשת חשבון והינו תנאי  .3

 לאישורו. 

 להצגתו בכל עת.יש לוודא קיום רישיונות תקפים לכריתה ושמירת עותק באתר  .4

הכריתה תיעשה באופן זהיר על פי מגבלות המקום תנועה וכדומה תוך נקיטה בכל אמצעי  .5

 הבטיחות הנדרשים והתחשבות בתנועה והולכי רגל.

 הכריתה תיעשה במקטעים קצרים. אין להפיל ענפים ארוכים וכבדים או גזעי עצים. .6

 הכריתה בשעות הלילה.   לפי הצורך ואו דרישת הפקוח העירוני או המשטרה תבוצע .7

 הכריתה עד לבסיס הגזע ללא השארת גדם בולט וללא סכנה להתקלות ונפילה ע"י הולכי רגל. .8

 פינוי מידי של הגזם כפי שנדרש במפרט. .9

 כריתה בסמוך לעצים שכנים תיעשה בזהירות מרבית למניעת פגיעה. . 10

בקרקע חולית מקומית הכריתה תלווה בעקירה מלאה של הגדם על גוש שורשיו, מילוי הבור  . 11

 והידוק.

 עקירת הגדם תיעשה בלוח זמנים בתיאום עם המפקח ועבודות החפירה השונות. . 12

כרסום הגדם אל מתחת לפני הקרקע יעשה בכל מקום בו יורה המפקח. הכרסום באמצעות כלים  . 13

ס"מ מתחת  40ייעודיים בלבד. הגדם יכורסם למלוא קוטרו ובסיס השורשים לעומק מינימלי של 

צוואר השורש. לפי הנחייה מפורשת של האגרונום  על פי סוג העץ וסמיכות לעצים קרובים ל

 שניות מחידוש החתך. 10תינתן הנחיה להגמעת חתך הגדם ב'ראונד אפ' נקי. ההגמעה תוך 

אזור הגדם המכורסם ימולא במצעים סוג א' ויהודק כנדרש באמצעות מכבש או 'ג'בקה'. לפי  . 14

 בישת אספלט זמנית על גבי המצע.הנחית המפקח תבוצע כ

 עבור כריתת עצים ישולם לפי מחיר היחידה בכתב הכמויות. . 15

עקירת הגדם ומילוי הבור כמתואר כלולים במחיר ליחידת העץ לכריתה ולא ישולם עליהם  . 16

 בנפרד.

 עבור כרסום גדם בגודל כלשהוא, מילוי מצעים והידוקם ושכבת אספלט מעל ישולם בנפרד. . 17

     
  

  עצים מרובי גזעיםהעתקת 

  

 עצים מרובי גזעים יועתקו כחטיבה אחת. .1

 אין לפרק במכוון עצים מרובי גזעים .2

עצים מרובי גזעים שהתפרקו באופן "טבעי" ישתלו מחדש על פי עמדתם המקורית ביחס האחד  .3

 לשני.

 במהלך הנפה יקשר כל גזע ברצועת הנפה נפרדת באופן שהנפת העץ כולו לא תביא לפירוקו.  .4

  ושתילה הנפה

ההנפה תיעשה באמצעות מנוף או מספר מנופים בעלי כושר הנפה המתאים למשקל הגוש והנוף. כושר  .8

ההנפה הסופי יגזר ממשקל הגוש והנוף. בכושר ההנפה יילקחו בחשבון האפשרות להתמקמות המנוף בסמוך 

לגבי משקל הגוש והאחריות הבלעדית להפעלת מנוף/מנופים בעל  לעץ באתר ובמקום הנטיעה החדש. האומדן
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כושר הנפה מתאים היא באחריות הקבלן. משקל גוש השורשים והנוף לא יצומצם במטרה להתאימם למנופים 

 בעלי כושר נשיאה נחות שאינו הולם את ההגדרות והדרישות בנפרט זה.

נקודות  3-4צועות ההנפה יקשרו כלולאה ב בלבד. ר  endlessההנפה תיעשה באמצעות רצועות מסוג  .9

בבסיס ענפי השלד ונקודות אחיזה בנוף העץ. הרצועות להנפה תהינה תקינות ובעלות כושר נשיאה המתאים 

למשקל הגוש והנוף. מיקום נקודות הקשירה יעשה כך שחלוקת המשקל בין נקודות האחיזה תהיה שווה 

 ואופטימלית.

  גים עבים וקשיחים למחצה. נקודות ההנפה ימוגנו ע"י ספו .10

ההנפה תיעשה באופן הדרגתי וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, קליפת הגזע והענפים והימנעות משבר  .11

 כלשהו.

 העץ יונף ויונח על גבי משאית ההובלה. .12

  הובלה

הגוש יונח על בסיסו או על צידו ע"ג פלטפורמה של "מוביל טנקים" או כל פלטפורמה ומוביל אחרים  .6

להוביל בבטחון ובשלמות את העץ המועתק. העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה תוך שיש בהם 

שמירת שלמות הקליפה הגזע והענפים, ויוסע אל נקודת השתילה שתקבע שבסמוך, המסלול ייבחן מראש ע"י 

 הקבלן, נהג המשאית והאגרונום.

  מות הגוש.ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל שיידרש לשמירת של .7

 המשאית תלווה ע"י גוזם מיומן שהצטייד במשור שרשרת ובאמצעי טיפוס. .8

כל התיאומים הקשורים בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן, כולל הכשרת דרכים  .9

 זמניות, פירוק אלמנטים שיש בהם להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.

  שתילה ובור הנטיעה

למרכזו וגובה השתילה יסומן, כולל נקודות אבטחה, באמצעות מודד של הקבלן מיקום בור השתילה  .12

 ועל חשבונו. 

 מקוטר הגוש ועומקו כגובה הגוש.  1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי  .13

  העץ ישתל בעמדתו המקורית ביחס לצפון או על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו ויעמוד ישר כנדרש.   .14

  ס"מ לפחות. 60ש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה, גובה צואר השור .15

גובה השתילה ומרכז העץ יקבעו בשיתוף עם נציג מוסמך מטעם המתכנן, אלו יסומנו ביתדות מחוץ  .16

 לשולי הבור ובמרכזו.

 העץ יונח במרכז הבור, רק לאחר מכן יש להזרים אליו מים עד למחציתו. .17

  מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים שיחוברו אל 'הידרנט' לכבוי אש.הקבלן יערך מראש עם  .18

כקרקע מילוי לשתילה תשמש קרקע גננית חול חמרה נקייה משאריות קוטלי עשבים, מעשבים וגורמי  .19

 מחלות ומזיקים ומאושרת ע"י האגרונום, הכל כמוגדר מפרט זה.

ק"ג  יפוזרו באופן אחיד  5כמות של ליטר ודשן 'אקזקט' לשנה ב 200קומפוסט בכמות כוללת של  .20

  ובהדרגה על גבי גוש השורשים  ובשוליו במהלך השתילה. 

מטר ליצירת גומה והעץ יושקה בגודש לאחר  3ס"מ תוגבה בכל הקף הגוש בקוטר של  50גדודית בגובה  .21

 גמר פעולות השתילה.

שקייה בשלב מערכת ההשקיה תפרש מחדש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בסעיף הה .22

 ההכנה. מערכת השקייה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקייה תקבע ע"י האגרונום.

ס"מ ע"ג גוש השורשים ובקוטר מינימלי של  10חיפוי רסק עץ, מאושר ע"י האגרונום, יפוזר בשכבה של  .23

 מטר. 3
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 בכל אחת מן הפעולות הללו אין לקבור את צוואר השורש ויש לשמרו גלוי. .24

 הצורך והערכה באשר למידת יציבותו יעוגן העץ למניעת נפילתו. לפי .25

  

  גידור 

 על פי הנחיה יגדר הקבלן את איזור העצים מייד לאחר ביצוע השלב הראשון של חפירת הגוש  .1

 2.0מטר לפחות והיא תעוגן בחוזקה באמצעות נעיצת עמודי איסכורית כל  1.2גובה הגדר יהיה   .2

 מטר.

 תר.בגדר יותקן פשפש מאול .3

 הגדר תפורק ותורכב מחדש בכל שלב וככל שידרש. .4

  אחזקה ובקרה

חודשים מאז העתקתו. לצורך זה תועתק מערכת  12הקבלן אחראי להשקייתו הסדירה של העץ במשך  .5

תיעשה  ההשקיה למקום החדש ותשמש להשקייתו של העץ עד לסיום התקופה. אחזקת העץ ומערכת ההשקייה

 ולפי הנחיות האגרונום שינתנו מפעם לפעם. 41.5ו  41ע"פ כל הכללים במפרט הבין משרדי פרק 

 הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית . .6

אחת לחודש יפיץ הקבלן דו"ח בקורת הנוגע למצבו של העץ. בדו"ח יצוין מצב הרטיבות בקרקע לעומק  .7

   מטר, והערכה כללית באשר למצב העץ. 0.75

הקבלן יבחן לבצוע העבודות על פי  העמידה בשלמות התהליך כפי שמצוין במפרט ובסיכומים השונים  .8

בכל תקופת ההכנה הבצוע והתחזוקה יבצע בקרה על מערכות השקייה, מידת הרטיבות בקרקע ובגוש 

  השורשים, ויהיה אחראי להוצאת דוחות הבקרה באופן ובתדירות כפי שיקבעו ע"י המפקח.  

  

 חות זמנים לבצוע ומסירהלו

בכל שלב ובמועד המסירה יהיה הקבלן אחראי לתחזוקה ושמירת כל המערכות המתוארות  .1

 במפרט זה כשהן תקינות ושלמות.

אם בתוך התקופה ימות עץ על הקבלן לכרתו עד מתחת לפני הקרקע ולסלקו על פי ההנחיות  .2

 גזם. לפינוי

 

 אופני מדידה לצורך תשלום
  

  

  כללי  .1

  

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים (בסעיפי כתבי הכמויות), בכל התנאים    1.1

המפורטים במסמכי החוזה כגון: התוכניות, מפרטים מיוחדים, מפרטים כלליים, תקניים, 

  כתבי כמויות וכו'.

  

ההוצאות מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן בכתבי הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל   1.2

קדמות וקדמות המיוחדות והמוהכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים כולל המ

  שבמפרטים הכלליים.
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אי הבנת תנאי מתנאי החוזה או ממיסמכים המרכיבים את החוזה כאמור במוקדמות מיוחדות,   1.3

ל יחידה תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר ש אאו אי התחשבות בתנאים האלה, ל

  כלשהי הנקובה בכתבי הכמויות.

  

  בנוסף לאמור במוקדמות מיוחדות יכללו מחירי היחידה כל הנקוב בהמשך.  1.4

  

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים ובכלל זה   1.5

  שלהם.מוצרים לסוגיהם, וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת 

  

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות   1.6

  במפרטים ו/או המשתמעות מהם אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

  

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, ציוד מכני, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. לרבות הוצאות   1.7

כלולות במחירי הסעיפים השונים  במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודההרכבתם, אחזקתם 

  .ולא ישולם עבורם תוספת תשלום

  

הובלת המוצרים והחומרים השונים לאתר, הכנסתם ושמירתם באתר, הובלת ציוד לאתר   1.8

כלולים במחירי הסעיפים  וממנו, הסעת עובדים לאתר וממנו, פינוי פסולת, עודפים כל שהם וכו'

  .נים ולא ישולם עבורם תוספת תשלוםהשו

  

  

  

  מדידה  .2

  

 עבור חפירת תעלות לצנרת כלשהיא לא ישולם כלל ומחירה כלול במחיר הצנרת. 2.1

שתית, יישור והידוק, צורת דרך בקרקע או במצע, תימדד לפי מ"ר ללא הפרדה, מידות רוחב בהתאם  2.2

 ס"מ לצדדים. 20למידות חוץ בתוספת 

, תימדד לפי מ"ק מדוד באתר לפני ואחרי פיזור הקבלן מחוץ לתחום האתר אדמת גן שתסופק על ידי 2.3

 ויישור. הקבלן יבצע על חשבונו את המדידות כנדרש במפרט מיוחד זה.

בודות בטון תימדדנה באתר לאחר הביצוע בהתאם ליחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות, מחירה ע 2.4

 בוד פני הבטון ופגמים.יכלול את העבודה, התבניות, הבטון מהסוג הנדרש, עי

אלא אם  יכלל במחירבמחיר יחידת מידה יכלל כל הנדרש אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות. ברזל 

  ת.צויין אחר

  , שבילים וכו', באם יבוצעו ימדדו לפי מטר.רמפותמאחזי יד בגן לצידי  2.5

 ים.ויכלול קיטומי פינות, שכבת הרבצה, שכבה מיישרת ונקז ימדד לפי מ"ר נטויטיח  2.6

ריצופים מהסוגים השונים ימדדו לפי מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים. המדידה תיעשה בין אבני גן, שפה או  2.7

 מחיר הריצוף כולל את החומרים הדרושים מעל המצע. שפות יציקות אחרות.

 עבור צבע, צביעת קירות תימדד לפי מ"ר. 2.8
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והידוק, בדיקות מצעים ע"י הקבלן ועפ"י המפרט כוללות במחיר  מצעים ימדדו לפי מ"ק לאחר דחיסה 2.9

 היחידה.

 שכבות בטון אספלט וריסוס ביטומני ימדדו לפי מ"ר נטו בין אבני השפה. 2.10

 ובמפרט. , הכל כנתון בכתב הכמויותויכללו יסוד ומשענת בטוןשפות שונות ימדדו לפי מטר  2.11

 מדרגות אבן ימדדו לפי מטר. 2.12

 סריגים, אשפתונים וכו' ימדדו לפי יחידה כנתון בסעיפי כתב הכמויות מגיני עצים, ספסלים, 2.13

 .וכוללים את הובלתם לאתר והתקנתם כולל יסוד בטון

 צנרת שרוולים תימדד לפי מטר בהתאם לסוג וקוטר. 2.14

 מגבילי שורשים לעצים ימדדו לפי יחידה בהתאם לסוג הנדרש בכתב הכמויות. 2.15

לפי מ"ר באתר. סעיפים שלגביהם לא ניתנה כמות הכשרת קרקע ימדדו לסעיפים בתת פרק  2.16

 כתב הכמויות יבוצעו ועבורם לא ישולם, יראו אותם ככלולים ביתר הסעיפים.פי בסעי

מערכות השקייה תימדדנה לפי יחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות. צנרת לפי מטר בהתאם  2.17

 לקוטר וסוג, חפירת תעלות וכיסוי הצנרת כלולים במחיר.

שונים כגון ראשי מערכת, מחשבים ארגזי מיגון וכו' ימדדו לפי יחידת מידה כנתון אביזרים 

  בסעיפי כתב הכמויות.

ממטירים לא ימדדו והם כלולים במחירי היחידה אביזרים למניעת נגר בממטירים נמוכים   

  בשטח כלולים גם הם במחיר.

 לסוגעצים ושיחים שונים ימדדו לפי יחידה בהתאם לדרגת הגודל ובהתאם  2.18

  דשאים ימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג באתר. 2.19
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  רשימת  תוכניות - מסמך   ה
  

  [מצורף בנפרד]
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  בקרת איכות עצמית של הקבלן. –מסמך ז' 
  

 
  בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א) .1
  

1.1  
בקרת איכות 

 כללי -(ב"א)

אם לא נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו, במימונו  
  איכות עצמית (להלן בקרת איכות).  ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת

 
מערכת בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול 

ת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכ
ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים 

  לפרויקט.
 

ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן את 
ות שעליו האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, שהעבוד

לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות 
  המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. 

  
  הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.

   
רטות המפו האיכות כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס

המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי  הטכני במפרטבתוכניות, 
  ההסכם.

  
 הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל את

הבדיקות,  ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי
 הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא התיעוד

  הפרויקט. של
 

1.2  
הבטחת איכות 

 כללי -(ה"א)

הבטחת האיכות הינה באחריות  חברת "מוריה" ותופעל על ידה. הבטחת האיכות תבוצע 
מקצועית  ארגוניתין או באמצעות מערכת מבאמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המז

  נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. 
תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,  

  על מנת לוודא את תקינות תפקודה.
עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות 

   בפרויקט.
 

1.3  
תחומי הפעילות 
של מערך בקרת 

 האיכות

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף 
  לתחומי העבודה הנכללים בהסכם.:

 תחום עבודות עפר וסלילה  

 תחום עבודות  גישור, מבנים ובטון  

 תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת  

 ביוב תחום עבודות ניקוז, צנרת מים 
 סביבתי  ושיקום נוף עיצוב  ,גינון עבודות תחום 
 .כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעייל 

  ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  למזמין
 

 
1.4  

הגורמים 
  המבצעים

 

בקרת האיכות בפרויקט תנוהל, תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית, 
שאינה קשורה ארגונית לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה 

בעלת  ו/או גישור ומבנים, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרויקט. החברה תהיה
בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי שנים, לכול הפחות,   4ניסיון מצטבר מוכח  של 

  אופי  והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.
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מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק 
  בביצוע של הפרויקט.

  
ל בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י  "מעבדה מוסמכת" ע

מית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה הרשות הלאו ידי
קרת האיכות, יציג הקבלן את בבמשרד המסחר והתעשייה. ביחד עם הגשת תכנית 

ההסכם שעל פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות הדרושות על פי 
נים תכנית בקרת האיכות. בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו  בין היתר גם הזמ

  המרביים לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות.
 

1.5  
צוות בקרת 

האיכות ומבנה 
  אירגוני

  .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות
  

  צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:
  

 בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת  -)מנהל בקרת איכות (מב"א
האיכות. מנהל בקרת האיכות  יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון 

שנים לפחות בתחום עבודות  נשוא ההסכם ובעל וותק  7מקצועי מוכח של 
 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 3וניסיון מקצועי מוכח של 

 בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש  -)ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת
שונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת התחומי העבודה 

האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל 
שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם,   5וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

שנים לפחות בתחום  2יון מקצועי מוכח של עליהן הוא ממונה, ובעל וותק וניס
 בקרת האיכות.  

  מי הבקרה ובכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתח –בקרי איכות
השונים, בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או 
היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו מהנדסים או 

שנים לפחות בתחום העבודות  3וותק וניסיון מקצועי מוכח של הנדסאים, בעלי 
נשוא ההסכם,  בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה 

 אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  
 אשר יעבוד  ,ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות -מודד ראשי

אחראי על בקרת המדידות. מודד  המודד יהיה בכפוף למנהל בקרת האיכות.
זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא 

 שנים לכל הפחות.  5הפרויקט של 
 בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה,  -מודדים

שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. 
שנים לכול הפחות  2ון מקצועי של ימדידה יכללו מודדים בעלי ניסצוותי ה

  בעבודות דומות לנשוא ההסכם.

 מעבדה" אשר  יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של הצוות -מנהל מעבדה
יעבוד בכפוף למנהל בקרת האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה 

מנהל המעבדה יהיה עמה התקשר הקבלן לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. 
ממונה על עבודת מעבדת הבדיקות שתופעל באתר ומחוץ לאתר, בנושאים 

שנים  5הקשורים לפרויקט. מנהל המעבדה יהיה בעל ניסיון מקצועי מוכח של 
שנים לכול  3לכל הפחות, בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות בפרויקט ושל 

 הפחות בניהול צוות מעבדה.
 הל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה, אשר יהיו עובדים בכפוף למנ -בודקי מעבדה

של המעבדה עמה התקשר הקבלן לביצוע הבדיקות בפרויקט. הבודקים יהיו 
בעלי הסמכה מטעם המעבדה לביצוע הבדיקות אותן הם מבצעים ובעלי ניסיון 

 מקצועי של שנה אחת לכול הפחות בביצוע בדיקות אלה.
  

  מספרם המזערי  של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד. 
  

גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני 
 והכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת 

 האנוש אבימש של הכולל פרויקט ויוגש לאישור המזמין. ההיקף
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בקרת האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את  בצוות הנדסיים/המקצועיים
  אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט.

  
בנוסף לאמור לעייל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל 

הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה 
  והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב.

  
כל עובד בצוות בקרת האיכות (לרבות שינויים במהלך הפרויקט) טעון אישור מנהל 

הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם 
ו, עומדים בדרישות הסף כמתואר לעייל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כז

  ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.
  

 ביותר הבכירה להנהלה ישירות פהכפו היהת האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת
  .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל של

  
הקבלן  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל

  האיכות הראשי של הקבלן.והן למנהל 
  

1.6  
מטלות מערכת 
  בקרת האיכות

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי 
האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר 

  והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.
  

  הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. 
  

  הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק. 
  

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות 
מזערית הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות ה

  תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 
  

מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות 
  הבאות:

  הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי
והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד 

מכי ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים והספקים בדרישות מס
הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות 
ומנהל הפרויקט, אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאים 

 והסעיפים השונים.
 ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן  בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה

כים המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני תהלי
 שילובם בעבודות.

  יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי
העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה 

 על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.
 דר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, שמירת רישום מסו

הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות 
 האיכות שהושגו.

I.  
  מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:

  

 הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה 
 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. 
 ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות בדיקת תכניות 
 לאספקת חומרים מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים  התאמת אישור

 ומוצרים לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.
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 .אישור קבלני משנה 
 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי 
 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם 
 ה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות בדיקת זמינות שטחי העבוד

 והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.
 .תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן 
  בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות

 מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.
 שלבי העבודה והמוצר המוגמר בדיקות קבלה של 
 .בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן 
 .ניהול ישיבות איכות שבועיות 
 .ניהול יומן בקרת איכות יומי 
 .תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים 
 דיווח למזמין העבודה. 

  
1.7  

תכנית בקרת 
  האיכות

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל 
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד 

  מתן צו התחלת העבודה. 
  

תוכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט 
תהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה תוך פירוט הפעילויות ה

והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות 
  בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

  
  תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

  

  ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן תיאור מבנה
לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, 

 הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.
 והכשרתם מיומנותם, עובדים רשימת, האיכות בקרת צוות הרכב של פרוט ,

 תחומי אחריותם וסמכויותיהם.
 הכשרה פרטי ,הסמכות כוללבפרויקט,  ופעליוש ות/המעבדה נתוני פרוט 

  .אחריםה והבודקים מעבדה מנהל של והסמכה

 .פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט 
 אנשי כולל, אשר יועסקו בפרויקט, וספקים יצרנים, משנהה קבלני רשימות 

(פרק זה יושלם במהלך  והכשרתם עיסוקם  ואישורי שלהם האיכות
לפני  הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

 .שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות)
  פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות

 המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.
  מפורטת לסוגי העבודה השונים תוכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב

הכלולים בפרויקט. לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את 
שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב 
וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י 

 הצורך.
 לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות פירוט השיטה והאמצעים 

דרכים למניעת ומוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ה התוכניות,
 דומים. הישנות מקרים

  פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות
ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה  העבודהתהליכי לרבות 
כמוכן תתואר  .דות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגווהמדי

  .המחשב בהן יעשה שימוש  תוכנות 
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 .נוהל לביצוע מדידות בקרה 
  נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות

 פירוט הדו"חות התקופתיים ותכולתם.
 ט.דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויק  

  

 
 

1.8  
דוחות בקרת 

איכות 
הנדרשים 

להגשה יחד 
עם מסמכי 
החשבונות 
החלקיים 
והחשבון 

  הסופי

הקבלן נדרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון 
  הסופי.

  
מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע 

  .הנדרש
  שת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.מודגש בזה  כי עם הג

  
  להלן הדוחות הנדרשים:

  

  טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד
החשבון. (כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, 

 לרבות הסגורות והפתוחות).
 בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות 
  טבלת ריכוז ניכויים ("קנסות") מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות

  .השונות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
 
  

 


