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 אלעזר 27מודיעין  ש.י הנדסה תיאום ופיקוח

  073-7418386טל: 

 073-7418386פקס: 

 yoav@shayeng.com מייל:
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 -09-7969611טל: 

  09-7969644פקס: 
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  02-5375098טל: 
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  ckfir2006@gmail.comמייל: 

 51201בני ברק  15רח' כנרת  זליו דאימנדי יועץ קרקע

 03-5756517טל: 

 03-5757694פקס: 

 office@zelio.co.il מייל:

 גוש עציון 56אלעזר  עמי גבירצמן יועץ פיתוח ונוף

  02-9938244טל: 

 02-9934515פקס: 

 g@bezeqint.net-amiמייל: 

 בית וגן ירושליים 17שערי תורה  רוזנטל-דיסקינד יועץ אינסטלציה 

  02-6420948טל:

 026420950פקס: 

 office@handasa1.com מייל:

 רפי קראוס יועץ חשמל

  

 הר חומה ירושלים 2ברש רועי 

 0737263386טל: 

  rafikraus@gmail.com מייל: 

 

 ירושלים 1שד' שז"ר  מרכז הקונגרסים אבני אפרת יועץ בטיחות ונגישות

  02-5690700טל': 

 073-7512545פקס: 

 avefrat1@gmail.com מייל:
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 ירושלים 19יד חרוצים  יוסי שטרן יועץ תנועה וחניה

  02-6569010טל': 

 1532-9933055פקס: 
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  079-5599799טל': 
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 gonen@trees.co.ilמייל: 
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 רשימת המסמכים

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'

 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן   מסמך ב'

במהדורה העדכנית ביותר  -המפרט הכללי לעבודות בניה   מסמך ג'
 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

  ן דרוךעבודות בטו 13

  עבודות אבן 14

  מסגרות חרש 19

  רכיבים מתועשים בבניין 22

  פיתוח האתר 40

  גינון והשקיה 41

  קווי מים ביוב ותיעול 57

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים  
 הכלליים

 תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו  1-מסמך ג'

 

 

  ני מדידה מיוחדיםמפרט מיוחד ואופ 2-מסמך ג'

  כתב כמויות מסמך ד'

  מערכת התוכניות מסמך ה'



- 6-  

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

  בקרת איכות עצמית של הקבלן מסמך ו'

  דו"ח קרקע מסמך ז'

  לוח זמנים שלדי מסמך ח'

 לא מצורף נספח בניה ירוקה מסמך ט'

  הוראות איכות הסביבה מסמך י'

  סקר עצים מסמך י"א

  ודההנחיות בטיחות בעב מסמך י"ב

 

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 
בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את 

מכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי ה
מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים 

 בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

 

 הערות

 לאיתור באתרהמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים 
www.online.mod.gov.il הכניסה לאתר חופשית לכולם. 

 

המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות המתכננים 
ז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכר

. בכל מקרה של בא להוסיף על האמור בחוזה הקבלנים של מוריהוהסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 
סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות 

 הוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. מסמך זה, תגבר ה

 

 

        ___________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן              

 

  

http://www.online.mod.gov.il/
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 1-מסמך ג'

 106/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס' 

 תנאים כלליים מיוחדים

 

 תיאור העבודה  00.01

, וכן ברחוב חכמי ורחוב דובדבני בשכונת 9,11, חלקות 30196, גוש 38ב.צ  - 37אתר העבודה הינו בתחום מגרשים ב.צ 
בית וגן בירושלים. אתר העבודה ממוקם בסמוך לבתי מגורים / מבני ציבור וחינוך מאוכלסים. על הקבלן לתאם את כל 
עבודותיו, דרכי הגישה, תחומי העבודה ושטחי ההתארגנות עם הרשויות הרלוונטיות לרבות הרשות המקומית, רשות 

 עתיקות, חברת חשמל, גיחון, בזק והוט. ה

 המצב הסטטוטורי של המגרשים

. על מגרש זה קיים בית ספר שיח סוד, ומתוכנן להיבנות תקבל היתר חפירה וידפון למגרש זהה – 38מגרש ב.צ  .1
 באמצעות קבלנים אחרים בית ספר תורה ומדע, בית ספר עלי באר ובית ספר יסודי חרדי חכמי. 

טרם ניתן היתר בנייה, נדרש הליך שינוי תב"ע. על מגרש זה, מתוכנן להיבנות באמצעות קבלנים  - 37מגרש ב.צ  .2
 אחרים בית ספר תולדות ניסים, מתנ"ס, אולם ספורט, פנימייה.

 מצוי בהליך קבלת היתר אישור תשתיות וחפירה. - כביש רחוב דובדבני .3

 חפירה.מצוי בהליך קבלת היתר אישור תשתיות ו - כביש רחוב חכמי .4

 

 תכולת העבודות

מטרת הפרויקט היא להכין את המגרשים המפורטים לעיל לבניה של מבני ציבור שונים לרבות הקמת ארבעה בתי ספר, 
מתנ"ס, אולם ספורט ופנימייה. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות עפר, בניית קירות דיפון וקירות תומכים פיתוח, 

חשמל, תקשורת, תאורה, העתקות קווי חשמל קיים, העתקות קווי מים וביוב  כבישים, תשתיות, מים, ביוב, ניקוז,
וניקוז, הכל לטובת ביצוע העבודות להקמת מבני החינוך וציבור במגרשים האמורים באמצעות קבלנים אחרים. מובהר, 

 כי בכל מקרה של מחלוקת עם הקבלנים האחרים, תכריע דעתו של מנהל הפרויקט.

ים לפי המתואר מטה כאשר מובהר כי קיימת זכות למזמין להורות על שינוי השלבים, הוספה הפרויקט יבוצע בשלב
הכל בהתאם להחלטת המזמין ולא תשמע כל טענה או  -ו/או גריעה חלקיות משלב, הוספת ו/או גריעה שלבים שלמים 

 דרישה או תביעה בעניין מצד הקבלן.

 

 בכתב הכמויות 01,03,04מבנים  -שלב א'  .1

במסגרת שלב זה  – 37, ב.צ 38, ע"ע ברחוב דובדבני, עבודות דיפון לאורך רחוב חכמי במגרשים ב.צ 38גרש ב.צ הכנת מ
עבור קבלן הבנייה לכלל המוסדות )העבודות תבוצענה בסמוך לבית ספר "שיח סוד"  38יכין הקבלן את מגרש ב.צ 

בין היתר: עבודות הכנה ופירוק, עבודות לרשות הקיים( וכן יבצע ע"ע בזכות הדרך ברחוב דובדבני. העבודה כוללת 
העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה לבניית כל מוסד, גריסה עודפי 
עפר, עירום והובלתם בתוך האתר ומחוצה לו לפי הנחיות המפקח באתר, קירות תומכים מקיר כובד עם חיפוי אבן, 

ללא חיפוי אבן למעט במגרש בית ספר "תורה ומדע"(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, ניקוז, קירות דיפון )
פילרים, גומחת מים, קירות תומכים )כובד( ומדרגות במגרש בית ספר "תורה ומדע" )חצר בית הספר(, גידור מוסדי 

  מ' על קירות הדיפון לפי הנחיות המפקח באתר ועיריית ירושלים. 2.20בגובה 
 

פריצת תוואי זכות הדרך עד רמת שתית ובין היתר: עבודות הכנה ופירוק, העתקת קו ניקוז וביוב,  -רחוב דובדבני 
עקירה והעתקת עצים עבודות לרשות העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים ביצוע עבודות חפירה ו/או חציבה עד 

רות קיימת לשימוש חוזר והרכבתה במקום החדש לאורך רמת שתית, קיר תומך ו/או גדר מלווה כביש, העתקת גדר מסג
דרש ליתן שירותי יממנהל הפרויקט, הקבלן ילהוראה  במסגרת זו ובכפוף רחוב דובדבני, התחברות לכביש קיים.

מובהר כי שירותי  כאשר, לאורך כל הפרויקט )לרבות תיקון בורות, ניקוז וכיוצ"ב( ותוואי הדרך תחזוקה לכביש
מתן שירותי בסעיפי היחידה בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין ים התחזוקה מגולמ

 התחזוקה כאמור.
 

ביצוע מלא של עבודות הדיפון לאורך רחוב חכמי לתמיכת הכביש, ביצוע קיר מבטון מזויין, יצירת רמפה  - רחוב חכמי
ת העבודה לרבות פירוק גדר מסגרות קיימת, ביצוע דרכי נגישה לבית ספר "שיח סוד" הקיים בהתאם להנחיות הבטיחו

במסגרת זו ובכפוף להוראה גישה, ביצוע כל הוראות הבטיחות והסדרי תנועה זמניים וגידור בטיחותי לקיר הדיפון. 
 ממנהל הפרויקט, הקבלן יידרש ליתן שירותי תחזוקה לכביש ותוואי הדרך )לרבות תיקון בורות, ניקוז וכיוצ"ב( לאורך
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כל הפרויקט, כאשר מובהר כי שירותי התחזוקה מגולמים בסעיפי היחידה בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי 
 לתוספת תשלום כלשהי בגין מתן שירותי התחזוקה כאמור.

 
וכן יאפשר לקבלן המבצע של בי"ס "תורה  לשלב א' חודשים מיום צו התחלת עבודה 12בתוך הקבלן ישלים שלב זה 

 חודשים ממועד צו התחלת העבודה לשלב א', וזאת במקביל לביצוע עבודות הקבלן.  6נס לביצוע לאחר ומדע" להיכ
 

בתום שלב א' הקבלן יעביר את השטח לאחריות מנח"י ו/או מנח"ח בעיריית ירושלים )או לכל גורם אחר עליו יורה 
בתום שלב א', יבוצע סיור לתיעוד מצב  לכלל העבודות as-madeהמזמין(. כחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 

בעת מסירת השטח לקבלנים מטעם עיריית ירושלים, וכחלק מהליך המסירה, הקבלן יידרש לתקן את כל הליקויים או 
 החוסרים עליהם יורה המפקח.

וריה או כל גורם אחר עליו תורה מ לעיריית ירושלים בתום שלב זה הקבלן ימסור, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט,
 את אותן עבודות שהושלמו. 

 בכתב הכמויות 06,07מבנה  -שלב ב'  .2

השלמת ביצוע עבודות גמר מלא ברחוב דובדבני ומסירת כל  -השלמת עבודות תשתית, סלילה וגמר  -רחוב דובדבני 
יש, ביצוע ותעודת גמר. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: ניסור כב 4העבודות לרשויות לצורך קבלת טופס 

תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז והשארת ניפל בכל מגרש להתחברות המבנים לתשתיות שיבוצעו בעתיד, 
חיבור תשתיות מים, חשמל, תקשורת, תאורת חוץ, מצעים, אספלט על כל רוחב הכביש, התחברות לכביש קיים, 

גינון, השקיה וריהוט גן, ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות  מדרכות, גידור, מפרץ הורדת והעלאת נוסעים, צביעה ותמרור,
נדרשים לביצוע העבודה, התחברות לדרך עפר קיימת בצד הצפוני של הכביש ותיאום העבודה עם דיירים סמוכים. בשלב 
זה הקבלן יעבוד יחד עם קבלני הבנייה של בתי הספר )לרבות תיאומים שידרשו לצורת ביצוע העבודות( ולא יבוא בכל 

 טענה או דרישה בקשר לכך.
 

ביצוע הרחבת רח' יוסף חכמי לתוך מגרשים  - ביצוע הרחבת יוסף חכמי, עבודות תשתית, סלילה וגמר -רחוב יוסף חכמי 
ותעודת גמר. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות  4ומסירת כל העבודות לרשויות לצורך קבלת טופס  37-וב.צ 38ב.צ 

חנות הסעה, העתקת גדר מסגרות קיימת, ביצוע תשתיות לחברת חשמל לצורך העתקת קו ת 2הבאות: ביצוע העתקת 
חשמל קיים לאורך הרחוב וביצוע ע"י חברת חשמל במדרכה החדשה, הכנת תשתית להעתקת קו חשמל המזין את בי"ס 

מי של המתחם, "שיח סוד" וביצוע צנרת עד לארון מונים של בית הספר הקיים לצורך העתקת קו חשמל במגרש הדרו
ניסור כביש, ביצוע תשתיות מים, ניקוז חשמל, תקשורת, והשארת ניפל בכל מגרש להתחברות המבנים לתשתיות 
שיבוצעו בעתיד, תאורת חוץ, מצעים, אספלט על כל רוחב הכביש, התחברות לכביש קיים, מדרכות, גידור, מפרץ הורדת 

וט גן, ביצוע מפרץ הורדת והעלאת נוסעים, הסדרי תנועה ובטיחות והעלאת נוסעים, צביעה ותמרור, גינון, השקיה ורה
נדרשים לביצוע העבודה, התחברות לכביש קיים ברחוב משני צדדיו ותיאום העבודה עם דיירים סמוכים. בשלב זה 

טענה  הקבלן יעבוד יחד עם קבלני הבנייה של בתי הספר )לרבות תיאומים שידרשו לצורת ביצוע העבודות( ולא יבוא בכל
 או דרישה בקשר לכך.

 
 .לשלב ב' חודשים מיום צו התחלת עבודה 9בתוך הקבלן ישלים שלב זה 

. מובהר כי על מנת 4הקבלן יעבוד בכפיפות לקבלני הבנייה ויעביר להם כל האישורים הדרושים לצורך קבלת טופס 
תולדות ניסים" ישלימו את ביצוע המבנים שקבלני הבנייה של בתי הספר "תורה ומדע" / "עלי באר" / "יסודי חכמי" / "

ותעודת גמר, הקבלן יידרש לשתף עמם פעולה בהתאם ללוחות הזמנים של אותם קבלנים ובהתאם  4ויקבלו טופס 
 .37וב.צ  38ללוחות הזמנים של קבלני הביצוע של כל מבנה אחר שייבנה בתחום מגרשים ב.צ 

לכלל העבודות בתום שלב ב' יבוצע סיור לתיעוד מצב בעת  as-madeכחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 
מסירת השטח לעיריית ירושלים, וכחלק מהליך המסירה הקבלן יידרש לתקן את כל הליקויים או החוסרים עליהם 

 יורה המפקח.

 

 בכתב הכמויות 05מבנה  -שלב ג'  .3

)ובסמוך  38וע מוסד יסודי חרדי במגרש ב.צ הכנת המגרש לקבלן הבנייה לביצ - דרומי בי"ס יסודי חרדי 38מגרש ב.צ 
לבית ספר "שיח סוד" הקיים( וכן ביצוע קירות דיפון בצמוד לגבול הדרומי של המגרש הגובל עם בנייני מגורים. הקבלן 
יבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: הכנת תשתית להעתקת קו חשמל המזין את בי"ס "שיח סוד" וביצוע צנרת עד 

של בית הספר הקיים לצורך העתקת קו חשמל במגרש הדרומי של המתחם, עבודות הכנה ופירוק, עבודות  לארון מונים
לרשות העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה לבניית כל מוסד, 

, ביצוע קירות תומכים מקיר כובד גריסה עודפי עפר, עירום והובלתם בתוך האתר ומחוצה לו לפי הנחיות המפקח באתר
עם חיפוי אבן, קירות דיפון )ללא חיפוי אבן למעט במגרש בי"ס תורה ומדע(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, 
ניקוז, פילרים, גומחת מים, ביצוע קירות תומכים )כובד( ומדרגות במגרש בבית ספר יסודי חרדי )חצר בית הספר( וגידור 

 ' על קירות הדיפון לפי הנחיות המפקח באתר ועיריית ירושלים. מ 2מוסדי בגובה 
 

 .לשלב ג' חודשים מיום צו התחלת עבודה 6בתוך הקבלן ישלים שלב זה 
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לצורך האמור, הקבלן יקדם בשלב ראשון את הביצוע הנדרש בכדי שקבלן הבנייה של בית הספר היסודי יכנס לביצוע 
 העבודה לשלב זה, וזאת במקביל לעבודות הקבלן.חודשים ממועד צו התחלת  3המבנה לאחר 

בתום שלב זה הקבלן יעביר את השטח לאחריות מנח"י ועיריית ירושלים. כחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 
as-made  לכלל העבודות, יבצע סיור לתיעוד מצב בעת מסירת השטח לקבלנים מטעם עריית ירושלים, וכחלק מהליך

 דרש לתקן את כל הליקויים או החוסרים עליהם תורה העירייה והמפקח.המסירה, הקבלן י

 

 בכתב הכמויות 08מבנה  -ביצוע מגרש כדורסל  .4

"( הנתונה בידי המזמין בלבד ובהתאם לשיקול אופציהמבנה זה הינו זכות ברירה )" - 37ביצוע מגרש כדורסל במגרש ב.צ 
לחשמל וכן חיבור להולכי רגל מבית ספר "תורה ומדע" ומרחוב . העבודה כוללת חיבור המגרש לתאורה ודעתו הבלעדי

 דובדבני. 
 

 לביצוע מגרש חודשים מיום צו התחלת עבודה 3בתוך הקבלן ישלים שלב זה ככל שתמומש האופציה לביצוע עבודה זו, 

 .הכדורסל

הכרוך והנובע מכך לצורך  בתום ביצוע מגרש הכדורסל העבודות תימסרנה לעירייה ולרשויות הרלוונטיות במלואן על כל
ותעודת גמר לכלל המתחם, וזאת במקביל לביצוע בית הספר "תורה ומדע". הקבלן יהיה  4קבלת אישור אכלוס, טופס 

אחראי לעריכת כל הבדיקות, והמצאת כל האישורים לעירייה כחלק מהליך המסירה בלוחות הזמנים של קבלן הבנייה 
  של בי"ס "תורה ומדע" )סוף שלב ג'(.

 

 בכתב הכמויות:  09מבנה  -שלב ד'  .5

מובהר כי שלב זה הינו זכות ברירה )"אופציה"( הנתונה בידי המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המזמין יהיה 
חודשים  מיום צו התחלת העבודה הראשון שניתן לקבלן  50רשאי להורות על מימוש אופציה זו ככל שטרם חלפו 

כמויות במבנה זה מצוין כסעיפים "לא לסיכום", וככל שהמזמין יורה על מימוש האופציה בפרויקט. מודגש, כי כתב ה
 כאמור, יבוצע הפרויקט בהתאם לסעיפים האמורים ובניכוי הנחת הקבלן שניתנה במסגרת הצעתו. 

דיפון , )למעט קירות 37הכנת המגרשים לקבלני הבנייה לכלל המוסדות במגרש ב.צ  - 37עבודות פיתוח במגרש ב.צ 
שבוצעו לאורך רחוב חכמי בשלב א'(. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: עבודות הכנה ופירוק, עבודות עבור 
רשות העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה לבניית כל מוסד, גריסה 

לפי הנחיות המפקח באתר, קירות תומכים מקיר כובד עם חיפוי עודפי עפר, עירום והובלתם בתוך האתר ומחוצה לו 
אבן, קירות דיפון )ללא חיפוי אבן למעט במגרש בי"ס תורה ומדע(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, ניקוז, 
 פילרים, גומחת מים, קירות תומכים )כובד( ומדרגות במגרש בית הספר "תורה ומדע" )חצר בית הספר(, גידור מוסדי

 מ' על קירות הדיפון לפי הנחיות המפקח באתר ועיריית ירושלים.  2בגובה 
 

 .לשלב ד' חודשים מיום צו התחלת עבודה 10בתוך הקבלן ישלים שלב זה  ככל שתמומש האופציה לביצוע עבודה זו,

 
לביצוע המבנה הקבלן יקדם בשלב הראשון את ביצוע כל הנדרש בכדי שקבלן הבנייה של בי"ס "תולדות ניסים" יכנס 

  חודשים ממועד צו התחלת העבודה לשלב זה, וזאת במקביל לעבודות הקבלן. 6לאחר 
 

)אם במסגרת סיום שלב העבודה בנוגע לכל אחד משלבי העבודה שלעיל מובהר, כי במסגרת העבודות או חלק מהן 
ות את שטח העבודות ולפנותו לנקהקבלן יידרש , ואם בשל הוראה על הפסקה ארוכה בביצוע העבודות(השטח  מסירתו

מתחם שטח, במכל אדם, חפץ, כלי צמ"ה, מחסן, משרד וכל כיוצ"ב, וזאת אף אם הקבלן עתיד להמשיך לבצע עבודות ב
או בסמוך לו במסגרת המשך ביצוע הפרויקט. מובהר, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור כך או עבור ההתארגנות 

הקבלן לתחזק את דרכי הגישה ברח' דובדבני של אין באמור כדי לגרוע מחובתו  המחודשת בשטח עם חידוש העבודות.
ממועד קבלת צו התחלת  יםחודש 60, ככל שתהיה ועד לתום לעיל וברח' חכמי גם בתקופת הפסקת העבודה כאמור

ירה לתשתיות ואישורי מס 4דרש לבצע את כל הדרוש עד לקבלת כל טפסי יכי הקבלן יעוד מובהר  עבודה ראשון.
 למבנים )על ידי קבלני המבנים(. 4מלאים, והשלמת כל הדרישות בתחום תכולת עבודתו לצורך קבלת טפסי 

 

 בפרויקט ותהעבודות הנכלל תמצית פירוט 00.02

כדי לגרוע מכך לא יהיה בפירוט עבודות נלוות כלשהן, או , להלן האלמנטים המרכזיים והעיקרייםשל מובהר כי בפירוט 
העבודות הנלוות והנדרשות לביצוע העבודות המפורטות בכלל מסמכי המכרז, לרבות לת את כל שתכולת הפרויקט כול

 הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

  עקירת עצים, רשות העתיקות, הסרת מטרדים, העתקת תשתיות קיימות. -עבודות הכנה 
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  וזר ממיטב החומר, ופינוי עודפים מהאתר.חפירה / חציבה, גריסה, מילוי ח -עבודות עפר 

  ,קירות דיפון וקירות תומכים בגבול מגרש ובתוך המגרש, לרבות כל העבודות הנלוות, ביסוס, עוגני קרקע, איטום
עבודות בטון, חיפוי אבן לקירות מגרש בית ספר תורה ומדע, ביצוע קירות כובד בתוך חצרות בתי ספר תורה ומדע 

 חלוקה בין מגרשים.ויסודי חרדי וכן ל

 .עבודות הקמת כביש ברחוב דובדבני כולל תשתיות, מדרכה, גינון, השקיה וגידור 

 .עבודות הרחבת כביש ברחבו יוסף חכמי כולל תשתיות, מדרכה, גינון, השקיה וגידור 

  ונות לביצוע ותעודת גמר, תשלומי אגרות לרשויות הש 4ביצוע כל האישורים הנדרשים למסירות לעירייה ולקבלת טופס
העבודה, ביצוע דרישות בטיחות וביטחון, הכל כלול בתכולת מחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן כל 
תוספת מחיר בעבור ביצוע הנ"ל וביצוע בשלבים כמתואר לעיל לרבות מספר התארגנויות הנדרש ולא תשמע כל טענה 

 או דרישה או תביעה בשל כך מצד הקבלן.

 ות המתוארות לעיל, מצורפים למסמך זה הנספחים הבאים:ביחס לעבוד 00.03

 פרוגמת בדיקות.  -נספח א'  .1

 תיאומים עם מנהל הנדסה של עיריית ירושלים -נספח ב' .2

 

העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות והוראות חוזר המנכ"ל של משרד החינוך והנחיות עיריית ירושלים והבטיחות 
התאם לכך החוקים והתקנים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין בהנחיות המתעדכנים מעת לעת, בנוסף לביצוע ב

 חוזר המנכ"ל והנחיות עיריית ירושלים לבין כל חוק אחר, על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הנחיות מעודכנות.

 

 האתר 00.04

וממנו, את  "(, את דרכי הגישה לאתרהאתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "
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. 

ל כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה והיציאה, הוראות הביטחון ש
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 מצהיר כי ידוע לו כי 

 בודה, כאמור בסעיף זה.לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום הע

 

 גידור ושילוט האתר 00.05

לחוזה הקבלנים של מוריה(. בנוסף מובהר כי ככל  18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף 
שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את 

 ה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. השילוט מבלי שיהי

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט במידה ומדובר 
 בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 הגידור יבוצע בהתאם להוראות המכרז והנחיות המפקח. 

מ' כ"א  7.0יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב  בנוסף
מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית  2.50ובגובה 

יות העירייה / היתר הבניה או הסדרי התנועה פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנח
עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

 . בהצעת הקבלן

 

 התארגנות בשטח 00.06

דה ובה יפורט על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבו
בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית 

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

ן ו/או של המפקח, וכן במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים, משרדים של הקבל
יציאה מהשטח למשך זמן בלתי מוגבל והתארגנות מחודשת לאחר מכן, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון 
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מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. 
 . הציבורית

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 
צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר 

העבודות שנדרש ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל 
לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, 

 הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 00.07

והחומרים מוגבלים לתחום העבודה  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד
 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז 00.08

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של כל שטחי החפירה 
 קבלנים של מוריה. לחוזה ה 26וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה סעיף 

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. לצורך זה על הקבלן לקחת 
בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה 

 זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז אינו מתועל היה ויגרם 
 לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 

 לוח זמנים ודיווח 00.09

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

 מת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים והציוד באתר העבודה.רשי (3

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4

או חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  (5
 כנדרש.

הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי התקדמות העבודה,  במהלך התקדמות .ג
 ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

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

הגשת החשבון. ארבעה חודשים טרם תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך ל .ה
 סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום  .ו
 מיוחד או תוספת כל שהיא. 

 .יהיו ע"פ המוגדר בחוזה הקבלן -יםניכויים / קנסות בגין פיגור .ז

 משך הביצוע ותקופת ההתקשרות .ח

שנים בהתאם לשלבי הפרויקט על מנת לאפשר ביצוע הקמת מוסדות  5הינה למשך הכוללת תקופת ההתקשרות 
 החינוך והציבור והשלמת כל השלבים לצורך אכלוסם.

 ודיפון בנפרד. מובהר בזאת כי ביצוע שלב ד' כפוף לשינוי תב"ע וקבלת היתר חפירה

  'חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 12 -משך ביצוע לשלב א 
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  'חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 9 -משך ביצוע לשלב ב 

  'חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 6 -משך ביצוע לשלב ג 

  'חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 10 -)אופציה( משך ביצוע לשלב ד 

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 3 -)אופציה( צוע מגרש כדורסל  משך בי 

ותעודת גמר ו/או  4משך הביצוע המוגדר כולל את תקופת ההתארגנות לעבודות ועד מסירת הפרויקט וקבלת טופס 
בסיס  מסירת הפרויקט לעיריית ירושלים או לכל גורם אחר עליו יורה המזמין לפי האמור בפירוט השלבים מעלה, על

 זמנית ובמספר קבוצות עבודה.-ביצוע עבודות במקביל, במספר מוקדים בו

 

 סדרי עדיפויות 00.10

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' 
 ולשנותם בכל עת.

 ת כל שהיא.כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספ

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.11

על הקבלן לקחת בחשבון את שלבי הביצוע שהוגדרו בתכולת העבודה וכל המשמעויות הנגזרות מתוך חלוקת השלבים. 
כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה, בין היתר, בשל הצורך בקבלת התקציבים, האישורים 

בשל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן  וההיתרים המתאימים וכן
 או בעתיד ע"י גורמים אחרים לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם 
 ול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.הטיפ

לא תשמע כל טענה או דרישה או תביעה מצד הקבלן לתוספת תשלום או להארכת לוחות זמנים בשל ביצוע העבודה 
 בשלבים ובהפסקות, ובהגשת הצעתו, רואים בקבלן שלקח את כל האמור בסעיף זה בחשבון. 

  

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.12

יק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח הקבלן יעס
 על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. 

 

 דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.13

וראות החוזה והמכרז, תוך שמובהר להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בה
 כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

 יש להעביר קבלני משנה לאישור במועדים הקבועים בחוברת ההזמנה להציע הצעות.   .ב

ם, אי התאמה, הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ באופן מידי על חוסרי .ג
 סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד המפורט במפרט  .ד
ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש  30תוך  -הכללי ואם לא צוין 
 את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.בכל שלב ושלב וכן 

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי מחשוב וניהול,  .ה
 תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

 לשים לב לשלביות העבודה. .ו

 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות 00.14
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את במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, מלבד אם מובהר בז
ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, 

 מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

 ימים מתחילת העבודה. 7לאישור המפקח, בתוך  הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי 
המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' 

 ל העבודות.המפריעים לניהו

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.

מניים בכל קומה עבור כל הקבלנים הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות ז
 שיעבדו באתר.

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל הקבלנים 
שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה 

 ם על כל מסמך שיידרש בענין זה. לאתר, על הקבלן לחתו

  

 חשבונות ממוחשבים 00.15

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הנחיות ועדכונים 
מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף 

 ומני עבודה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.יצורפו י

  

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים 00.16

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על 
ל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחי

 המפקח.

 

 יומן עבודה 00.17

לחוזה הקבלנים של מוריה.  2יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 
 בחר, ללא תמורה נוספת.יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתי

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.18

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק 
שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים 

שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת ו/או מבנים 
במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק 

 מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

 

 מים וחשמל 00.19

בלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או בנוסף לחיובי הק
חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי 

שביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות ל
 ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד.

 

  שמירה על ניקיון אתר העבודה 00.20

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות 
סולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, פסולת בנין ופ

מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות 
ור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמ
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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 מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן 

 או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. להוציא מהאתר את המגרסה )

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך התקופה 
ן. המפקח שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבל

יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק 
כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 

ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות 
באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות 

 הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

 

 AS MADEדות תכניות ע 00.21

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף מובהר AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )
כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה 

 טע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. הגשת תכניות עדות לכל מק -או ביצוע במטעים קטנים 

התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע 
ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע 

 עבודות. ה

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של התוכניות 
הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם 

ם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם ( העתקים כל אחת. בכל המקומות שליד5למפקח בחמישה )
מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור 
מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק 

צורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק המסירה וי
 לאחר מילוי תנאי זה.

 

  משרד למפקח 00.22

ד לרשות המפקח במשך והמבנה יעמעם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש משרד למפקח.  .א
  .ת אף בתקופה בה ישנן הפסקות עבודה או בין שלבי הביצוע השוניםוזא שנים 5לאורך  דהיינו, כל תקופת הביצוע

מ', עם שני חלונות ודלת חיצונית אחת. המבנה יהיה עשוי  6/3במידות  -המבנה יהיה יביל כדלקמן: מבנה לישיבות  .ב
 כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' עם מנעול  1.0/2.0מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2משרד המפקח במבנה יהיו  .ג
 צילינדר. 

ס"מ, ארון מתחת לשיש במידות  60/40/20ס"מ, כיור מטבח  140/60במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  .ד
 ס"מ. 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90

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

דלתות במידות  2כסאות לאורחים, ארון ברזל  6ס"מ,  80/160המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן: שולחן ישיבות  .ו
מגירות(. שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כיסא  8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות ) 80/200/40

מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי מנהל. קירות 
 וכו'. OFFICE ,PROJECTותוכנות "רמדור", 

 מזגן לכל חלל. -קירור וחימום  -המבנה יהיה ממוזג  .ז

, סכו"ם, ציוד משרדי, מתקן מים קרים, קומקום חשמלי, מקרר משרדי, אספקה שוטפת של ציוד מתכלה כגון כוסות .ח
 כלי כתיבה, ניירות, קלסרים וכו'.

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

למפקח. התשלומים עבור התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  .י
 השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

. ההתקנות הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח A-4כדלקמן: מכשיר פקס ומכונת צילום הקבלן יספק ויתקין במבנה  .יא
 ובאישורו בלבד.
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הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש מבחינת תקינות פעולת כל המערכות,  .יב
 ופת הביצוע של הבניין. המתקנים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הניקיון )כל יום( במשך כל תק

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

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

לא תשולם לקבלן  -ות לעיל מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורט .טו
 כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

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

ד בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים. לא תותר שימוש באותו משר .יז
 למפקח ולקבלן.

 

 ישיבות תיאום 00.23

על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות שיקבע ע"י 
 המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 

 תעודת אחריות 00.24

ור כל אותם החומרים על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עב
שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, 

 למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

 תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק
 מספר המתקן.

 

 תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל 00.25

הנפקת האישור מחייבת  -על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני  .א
י/ספקי מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלנ

 משנה למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ  .ב
להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת 

 עה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.ההוד

 עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת. .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות המפורטים בסעיף זה  .ד
 ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.

 זמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.המ .ה

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע  .ו
 והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 

 ר "שווה ערך"מחיר חומר או מוצ 00.26

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה  .א
מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן 

 ובכמות הנדרשת.

ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, האופי  במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה .ב
והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או 

וצר או הציוד הינם המפקח. האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר, המ
 שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות, במפרטים, ובכתב הכמויות.  .ג
כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות 

 גת החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.הש
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במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים תקבע הדרישה הגבוהה  .ד
 והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות המסמכים במכרז /  מובהר כי בידי האדריכל ו/או .ה
 חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

לבצע באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה הקבלן חייב  .ו
את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, 

 וזאת ללא הסתייגויות.

כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת העבודה ולסילוק החומר  .ז
 תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא 

 

 תיאומי פתחים ומעברים 00.27

תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד 
 יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים

בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המקום בו תבוצע העבודה, היזם לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין 
רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה 

 זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה לבצעם, או בין 
אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם 

לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה בנפרד לרבות תיאום כמפורט 
 ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

 

 בדיקות מעבדה 00.28

ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת העבודות לגורם מטעם 
לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה,  70ויים מכל חשבון המגיע לקבלן, לפי סעיף המזמין. האמור אינו גורע מניכ

 הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 למסמך זה.  נספח אלפירוט בדיקות המעבדה הנדרשות, ראו 

 כותרות 00.29

רוש תוכן הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן בפי
 המסמכים.

  

 יחיד ורבים 00.30

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

 

         ___________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן         
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 בדיקות מעבדה -' אנספח 

 :ככל שאלו יידרשו על ידי המזמין ועל חשבונו מובהר כי על הקבלן יהיה לבצע בדיקות נוספות

  .בדיקות צפיפות -עבודות עפר ומילוי .א

 .בדיקות צפיפות -מצעים ותשתיות .ב

 .לקירות תומכים וקירות דיפון בדיקות בטון .ג

 ( ת לחץ מים,שטיפת מערכת ביוב וכו')אינסטלציה וביוב,מערכוניקוז  ביוב,קווי מיםבדיקות  .ד

 פיתוח חצר. .ה

 .931, 921דליקות חומרים עמידה בתקנים  .ו

 .בדיקת מעקות -מסגרות .ז

 בדיקת חוזק הדבקה ו/או תליה של חיפויי אבן בקירות חוץ. .ח

 .ופקת(מ"ר אבן שמס 100בדיקת אבנים לחיפוי קירות )לפחות לכל  .ט

 בדיקות צפיפות. -עבודות עפר ומילוי  .י

 בדיקות צפיפות. -מצעים ותשתיות  .יא

 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרת עב' פיתוח. .יב

  .בפיתוח חוזק מעקות מסגרות בדיקת .יג

 בדיקות מערכות חשמל ותקשורת .יד

 .ורשויות הנילוות ותעודת גמר ע"י הרשות המקומית 4כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס  .טו
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 אומים עם מינהל הנדסהית -'בנספח 

הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז'  .1

ביצוע מטעם הקבלן מתחייב להמציא בכתב הקורת במקום הבניה". מנהל הפרוייקט או מנהל י"ב

 :המפורט מטהלמינהל ההנדסה את 

 לפני תחילת העבודה .2

 .הודעה על תחילת העבודה 

 .אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום 

 ביקורת הבניה מהנדס  אישור כי מנהל הפרוייקט או מהנדס הביצוע מטעם הקבלן הוא אחראי על

 רשום לפי דרישות הרשות )טופס א'(.

 .בקשה לסימון קו בנין 

 אישור למתן מים וחשמל זמני(. 2טופס  הוצאת( 

 

 במהלך תקופת הביצוע  .3

  אישור מודד מוסמך על מיקום של היסודות בהתאם לתנאי ההיתר. -לפני יציקת היסודות 

  דווח אחראי על ביקורת )טופס ב'(. -עם גמר יסודות הבנין 

  אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של קומת המסד  -עם גמר שלד קומת המסד

 להיתר.

  על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(.דווח  -עם גמר השלד 

  דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -בכל סטייה מההיתר 

  דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי לביקורת. -עפ"י דרישה שתתקבל ממינהל ההנדסה 

 ויים מבטון הודעות שוטפות למכון התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין הבנ

 מזויין.

 .הפסקת העבודה במקרה שיימצאו שרידים ארכיאולוגיים, והודעה על הימצאותם לרשות העתיקות 

 העבודה /גמרעם סיום .4 

 .)'דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב 

 (.4)טופס  - בקשה לתעודת גמר 

  כמפורט.5וטופס  4השגת טופס , 

  גם למפקח.העותקים מכל המסמך הנ"ל יעברו באופן שוטף 

  

 מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום על תוכניות ההגשה להיתר חפירה והיתר בנייה כאחראי על .5 

 ביצוע שלד הבניה ועל כל נוסח שעיריית ירושלים תדרוש כהתחיבות הקבלן על ביצוע הבניין והפיתוח.

 

 חיבורים לתשתיות   00.01

  ות והטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת על הקבלן כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגר יחול

 חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות.
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  בטיפול הקבלן ועל  -חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל

 חשבונו, כחלק מהתמורה.

  )יוזמן ע"י הקבלן יהיה עח"ש הקבלן. הזמנת בזק  -חיבור קווי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים

לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו, כחלק 

 מהתמורה.

 .חיבור מים יוזמן ע"י הקבלן ויהיה על חשבונו, כחלק מהתמורה 

 .חיבורים לביוב ולתעול יוזמנו ע"י הקבלן ויהיו על חשבונו 

  יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים וכנדרש ע"י על הקבלן

 מינהל ההנדסה, הוועדה המחוזית, חברת הגינון וכד'.

 .תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בתכנית וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה 
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 1-מסמך ג

 מפרטים טכניים מיוחדים

 

לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש  חד כהשלמה למפרטים הכלליים,יש לראות את המפרט המיו

כי המפרט המיוחד בה להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי 

 התאמה בין מפרטים

 

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט 

 המיוחד.

 עצמית של הקבלן.בקרת איכות 

 כללי .1

 2009מהדורה  00.02בקרת איכות בפרויקט תבוצע לפי מפרט בקרת איכות של חברת נתיבי ישראל 

  בנוגע להטלת קנסות בגין אי טיפול באי התאמות ע"י הקבלן. 2011עם עדכון מאוקטובר 

 ניהול מערכת בקרת איכות .2

בקרת איכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל של המפרט לעיל  00.02.02.02.01בניגוד לאמור בסעיף 

 ע"י חברה חיצונית המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ובינוי.

 חוברת המכרז. בהתאם לדרישות  - דרישות לחברה הנ"ל

 צוות בקרת איכות .3

איכות לא יהיה -צוות בקרת .בפרק המוקדמות 046דרישות ניסיון לצוות הבקרה ראה בנספח ו וסעיף 

 וות הביצוע בדרך כלשהי.חלק מצ

 צוות בקרת האיכות יכלול לפחות:

  )משרה חלקית, למשך כל תקופת ביצוע -מנהל בקרת איכות )מב"א  

 .ממונה בקרת איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך 

 .ממונה בקרת איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך 

  מודד מוסמך, המשרה לפי הצורך -מודד בקרת איכות 

  מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות -מעבדה 

 מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט, וללא תוספת תשלום כלשהיא.
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 : עבודות עפר01פרק 

 

 מוקדמות 01.01

 של  -לעבודות עפר  01פרק  -מפרט טכני כללי  כל העבודות תבוצענה לפי א.

 מע"צ, משרד הבטחון  -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון   

 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה. 

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה ב.

 בכל סוגי קרקע"   

 ל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם. הקבלן מקב ג.

 המפרט מתייחס לעבודות הבאות:  ד.

 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. .1  

 תוספת תשלום( כל )החפירה כוללת מילוי חוזר ללא 

 מילוי חוזר לאלמנטי בטון.  .3

 ת תשלום ביצוע רמפות קבועות וזמניות ,דרכי  גישה לביצוע העבודות ללא כל תוספ .4

 מדידות 01.02

 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר למפקח

 לאישורו. 

יום מקבלת צו התחלת עבודה. היה ולא  10-על הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר מ

המזמין לצורך העבודה ולצורך אישר הקבלן מצב קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות 

חישובי הכמויות. על הקבלן לבצע מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול במחירי היחידה שבכתב 

 הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקבלן.

 

 הכרת סוג הקרקע 01.03

 לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח.

לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן  המזמין

 והסלע, ללא יוצא מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה. 

 

 חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים:  01.04

כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות שנמסרו טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי כמויות/מאזן 

 לביצוע. לא יחל הקבלן בעבודתו לפני אישור הכמויות ע"י המפקח. 

הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים מהאתר אל לאתרי שפך 

 או אתרים מוסדרים, באישור העירייה, עבור כל מגרש בנפרד.

 למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בניה.  על הקבלן להציג

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בנפרד הנ"ל 

 תנאי למסירת העבודה.

נות הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי לחשבו

 חלקיים ולחשבון סופי.
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 חפירה  01.05

הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים 

מכניים ו/או בעבודות ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון, יבצע הקבלן את 

בו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחש

 לתמיכות הנ"ל.

את החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין. החומר יסולק מהאתר למקום שפך מאושר, 

 לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח. 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:

סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, תאום קוי ביוב, וכל מערכות קיימות  עבודות העפר כוללות .א

 שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה.

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות וחומרים אחרים  .ב

 הוראות המפקח.לכל מרחק בהתאם להוראות הרשות המקומית ו -שאינם נחוצים בשטח העבודה 

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב, שמופיע בתכניות  .ג

עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתכניות, חל איסור להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם 

שנתגלה, ויעבד שיפוע מ' לפני הרכיב  1.5כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את העבודה במרחק 

 קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח. 

 אנכי. ללא כל תוספת תשלום.  1אופקי ל  1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  .ד

 

 סילוק והובלה של חומרי חפירה או חציבה  01.06

בטונים ופסולת אחרת שתמצא  עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי

 יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר.

חומר חפירה/חציבה עודף וכן כל חומר אחר, לרבות פסולת שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח 

האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך או לחילופין לאתרי 

ם אחרים לצורכי מילוי, הכל באישור הרשות המקומית, המחלקה לאיכות הסביבה. לצורך קליטה מוסדרי

קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות 

 הסביבה בעירית ירושלים. 

ודפי על הקבלן להציג לרשות המקומית/למחלקה לאיכות הסביבה הסכם עם אתר מוסדר לקליטת ע

 העפר או לחילופין במידה והחומר ייגרס ויועבר למבקשים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים.

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור 

לת ו/או עודפי העפר עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסו

 במידה וישנם למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן כלולים במחירי היחידה, והקבלן לא יהיה זכאי 

 לתשלום נוסף בגינם.

 

חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן ע"י כאמור החומר החצוב או החפור, אשר הקבלן 

הובלתו למקום שפיכה מורשה או לאתר קליטה מוסדר אחר, הכל באישור הרשות. תיאום בנושא זה 

קבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, ההיטלים, התמלוגים )ככל שאלה נדרשים על ידי רשות 

כלולים במחירי היחידה שבכתב הכמויות. לא תשולם מקרקעי ישראל( חלים על הקבלן, על חשבונו ו
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לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תעשה כל מדידה של מרחקי 

הובלה בכל סוגי עבודת העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, ורואים את מחירי החפירה והחציבה מכל 

 הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים.

מור בסעיף זה לעיל לגבי חומר נחפר, מתייחס גם לגבי פסולת, הריסת מבנים, וכו' לא ימדדו כל הא

 בנפרד. 

 

 מילוי ועודפי חפירה 01.07

יהיה  לפי הצורך הקבלן ישתמש במיטב בעפר החפור, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה

שימושו יאושר על ידי המפקח, חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ו

עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו כרכושו 

הכל על  -של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או להעבירם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים העירוניים 

 בצוע העובדה הכולל.חשבונו ואחריותו. בצוע עבודות המילוי החוזר והדוקו נכלל ב

קבלת רישיון טפל ועל חשבונו, לצורך לצורך הפעלת מגרסה נדרש הקבלן ל - הפעלת מגרסה באתר

כדין לצורך שימוש במילוי החומר הגרוס לעבודות באתר ו/או לסילוק חומר הגרוס לאתרים אחרים של 

ו לכל מקום בו יורה המזמין ברחבי העיר ירושלים,הקבלן יפנה וישנע את החומר הגרוס על חשבונ

הקבלן יעביר לפיקוח תוצאות בדיקות ולפי כמות שיידרוש  המפקח  המפקח בתחום של עיריית ירושלים.

את המגרסה  ולא יתאים למצע סוג א' הקבלן יחליףמצע סוג א'. במידה מר הגרוס שיתאים לשל החו

 למצע סוג א'.למגרסה המתאימה 

 

 

 חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.08

החפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחיר היחידה 

 הכולל( הנדרשים מסביבם. 

יתם ועד בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור מתחת

 .מ' נטו מהם 2אנכי ובקרבה של לפחות  1אופקי ל  2לתחתית החפירה תהיה בשיפוע 

 חפירה מיותרת 01.09

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן את 

 עודף החפירה, על חשבונו, כדלקמן:

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני  15בות של מילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג א' בשכ

לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה  100%לצפיפות של לפחות 

 תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת. 

 

 מילוי בשטח המגרש ו/או אלמנטים תת קרקעיים  01.10

ס"מ עם  20וללות הכנסת חומר המילוי למקום הנדרש, פיזורו והידוקו בשכבות של עבודות המילוי כ

מעברים ותיקון פני  4 -לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות ל 98%מכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות 

התשתית. עפר מהחפירה בשטח יכול לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי 

 המפקח. 

 ודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק.עב
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יתרות העפר )אם נותרו( יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה 

 באיטום שבוצע )אם בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר. 

ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי העבודה  על ביצוע המילוי החוזר לא

 הכוללים.

 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.11

הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות 

ארות בכתב העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתו

 הכמויות. 

 דיוק העבודה 01.12

ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי סרגל   2בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה  -דיוק העבודות 

 מ' בכל כוון שהוא. 3ישר באורך 

 

 פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיים. 01.13

 במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או 

 ן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתובאיטומם הקבל  

 הבלעדית של המפקח.  

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים בצוע עבודות  01.14

 החפירה והמילוי את האמור להלן. 

כולל  המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשרעשויים להתקל בהם .א

 חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'.

 סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים מהסביבה. .ב

יציאה וכו' וכל בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים מדרונות רמפות  מקומיתימוך ודיפון  .ג

 עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה ו/או המילוי, כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה.

בצוע עבודות החפירה כוללים מיון החומר, עירום זמני, טיפול כפול והעברת העפר החפור מחוץ לגבולות  .ד

 האתר.

שוד למבנים ומערכות תת קרקעיות חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום ח .ה

 כולל במחיר החפירה.

 מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות יסוד וכד'. .ו

 התייחסות מלאה לכל הדרישות של דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי המכרז. .ז

 ד.מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם בנפר

 

 סילוק מים מחפירות 01.15

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו 

באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע תעלות 

ת כספית או אחרת בגין הוראות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת. לא תשולם כל תוספ

 סעיף זה.
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סעיף זה מתייחס לכל תקופת ביצוע העבודה ולא רק בתחומי הזמן של ביצוע עבודות העפר, ויהיה 

 באחריותו של הקבלן.

 

  אופני מדידה: מחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות כוללים:  01.16

 שהוא מהאתר ו/או לאתרים מוסדרים  פינוי והובלה של עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושרים בכל מרחק

או לכל מקום שיורה המפקח לאתרים אחרים בתוך תחום עיריית ירושלים  מאושרים ע"י עיריית ירושלים

 לפי צורכי המזמין.

 .תשלומי אגרות כלשהן לרבות למינהל מקרקעי ישראל במידה וידרש 

 .ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה 

 .עבודה לסילוק של מכשולים, חישוף ופינוי פסולת לרבות פסולת גינון 

 כולל לרשות העתיקות חפירה בעבודות ידיים במידה ונדרש . 

 יות לעבודות עפר ימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן וחייבת לקבל אישור חישובי כמו

 המפקח.

  חישוב כמויות מילוי לרבות מחומר מקומי גרוס ומותאם באתר יחושב לאחר הידוקו, כלומר בחישוב

 הנפח לפי מדידת השטח לפני פיזור והידוק ביחס למדידת השטח לאחר פיזור והידוק.

 לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי לחשבונות  הצגת אסמכתאות

 חלקיים ולחשבון סופי.

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר -02 פרק

 

 מוקדמות 02.01

ו/או  02פרק  -בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  .1

 כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני.

 

המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו  הקבלן יוודא עם .2

 האחרונה של המתכנן.

 לביצוע".על התכניות תוטבע חותמת "מאושר 

 

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים,  .3

יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן 

קול בגלל פעולת מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קל

 היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

 

 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע.
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אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או סגרגציה 

ל פגם אחר בפני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י ו/או זליגה בין תבניות ו/או כ

 בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת..

 

 .כל תוספת שתלום כל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר וללא

 

 סוגי הבטון 02.02

 .הכל עפ"י התוכניות 30-או בו/  40-סוג הבטון יהיה ב

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.

 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים וכיו"ב.

 .כל הבטונים כוללים את עלות התבניות בצוע .1

 

ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטונים בעמודים  בצוע .2

 הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.

 

מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדשות כפי שיקבע  .3

 האדריכל הכול כלול במחירי העבודה הכולל 

 

לרמת בטון משביעת רצון  ות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא יגיעכל הבטונים יוצקו בתבני .4

 (תקרות קירות המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים) .על חשבונו יחוייב בבצוע טיח לדעת המפקח

 

 דיוק בביצוע 02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל 

 דות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עבו

 ולא ישולם בגינה בנפרד. עלות המודד כלולה בבצוע

 

 TOLERANCES -סיבולת  02.04

 

לפי טבלת הדרגות  6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .1

 (.1)חלק  789בת"י 

 

 (1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5תהיה  דרגת הסיבולת לטפסות פלדה .2

 

הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת כמפורט לעיל )לפלוס או  .3

 מינוס(ץ
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 לא תורשה צבירת סטיות:

 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות 

 המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.בתיקון, כולל הריסת 

 

  .מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של קירות התמך

כל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר נימצא 

 באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים, 

העמדת  ,חפירות שבוצעו ,הקרקע הקיים דד מוסמך לסמן את מצבכן, על הקבלן באמצעות מו-כמו

  .קירות התמך הכל קומפלט ובמחיר היחידה

 

 הכנות ליציקה 02.05

שעות לפני מועד  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 ו מועד.היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאות

 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין. 

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן למפקח כי היציקה 

 מוכנה.

 

 הפסקות יציקה 02.06

המהנדס. השיטה, אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של 

שבועות  3הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 

מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם 

יבצע הקבלן את הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, 

 הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, 

גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים 

ות שידרשו ע"י המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל שונים במקומ

תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך 

היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( 

מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל  להשתמש באביזרים

 להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

 ולא ישולם בנפרד. הכולל כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע

אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר לשיפור הדבקות  בהפסקות יציקה

 בין בטון חדש לבטון ישר )כלול במחיר היחידה(. 

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה ללא כל תשלום 

  .נוסף
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 ת והוצאהכללת  02.07

 

כמפורט להלן. מחיר עבודה זו כלול במחירי  המיועד לקבלת חיפוי אבןכל הבטונים יהיו בגמר חלק  .1

 היחידה.

 

 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות  

ובהתאם להוראות האדריכל עשויות שתי שכבות דיקטים, הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי 

והמהנדס. התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים 

כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת 

 פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע.

 

המהנדס/האדריכל ו/או  הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם שלבמידה ופני   .3

המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, 

לרבות בצוע טיח ושפכטלים עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או 

 המזמין.

 

 המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.מנת   .4

 

 הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים קורוזיביים.  .5

 

אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם.   .6

לפיה ניתן לחבר  בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המתכנניםלמניעת השימוש 

ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים 

הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט 

הנדס וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המ

בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו  בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים

יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי 

ייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול ויסתמו בטיח לא מתכווץ כדוגמת "טור

 במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים לבטון חלק  .7

 הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון. 

 ה לגבי יציקת קירות בשלבים.דין זה כוחו יפ 

אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל 

האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים 

ייווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם 

 של המהנדס, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין.
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 אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות. .8

 

באמצעים מאושרים  יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה,

 ע"י המהנדס. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.08

 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל החורים, החריצים,  .1

דות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבו

 הבטונים.

 בכתב. לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו 

 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המהנדס וכל המתכננים  .2

להם ובין היתר גם לבדוק את את כל ההכנות הנדרשות  -וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

 התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות התברואה,החשמל, המעליות, מיזוג האוויר וכו'.

 

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או 

 האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.

 

יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל  לפני

להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכאניות, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את 

 כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

 

פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן  הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים,

ולא  מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה

 תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

 

רך תאום הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד )שיאושר ע"י המזמין( לצו .3

המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של 

האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, 

 וע. מכללפני הביצ תועבר לאישור המהנדס החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית

 האחריות. מקום כל

 לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.

 

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע 

רוכות בך תהיינה ע"ח על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכ

 הקבלן.
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 פירוק תבניות  02.09

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית  02068 -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 

של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות 

וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל התקרות 

כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי 

שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה 

 מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

 

 אשפרה 02.10

על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאי  0205, תת פרק 02ר במפרט הכללי פרק בנוסף לאמו

 -כמפורט להלך:

 

 -:ימים ליציקה 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

 

על כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא 

CURING-COMPOUND והוראות היצרן. )מלבד על רצפות בטון(. צבעוני, הכול לפי מפרט 

 

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש 

לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 ימים. 7

 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר תשולם בגינו לקבלן שום 

 תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא 

 רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 

 הבטון וערב כנגד הרטיבות צפיפות 02.11

ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת 

 72רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 

 שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.

של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את בכל מקרה 

". הקבלן יוסי, על חשבונו VANDEX" -" או בZYPEXהמקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן 

דית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא ובלע מאחריות מלאה

 תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.

 הכללת הוצאות  02.12
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מחיר הברזל כלול בבצוע  ,עבודות הבטונים כוללות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא ימדד

  .עבוודת הבטונים

  

 

 

 פלדת הזיון 02.13

 

הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתוכניות. הפלדה תתאים מוטות  .1

לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא 

 יסופקו ישרים בהחלט.

 

 על מפלס התקרות.על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מ  .2

 

  .נכללות במחיר הבטונים ולא ימדדו בצוע עב' הזיון .3

 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים  .4

בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים 

 לסירוגין. 

לא  -, הן לצורך חפיפה והן לצורך הארכה ברזללריתוך  חל איסור מוחלט -המהנדסלפי הוראות 

 באתר. ריתוכיםיבוצעו 

מ' עליו לקחת  12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ

 זיון לברז להשיג בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה

 המפורט באורך

לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו 

 מראש על ידי המהנדס.

 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 

נקיים ממיץ  לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו .5

 בטון ומלכלוך אחר. 

 

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,וכלולות במחיר  .6

 .העבודה הכולל

 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה במרחק שיבטיח  .7

 את כיסוי הבטון בכל השטח.
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ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ישולמו והם כלולים בבצוע ספסלים,  .8

 .העבודה

 

 

על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע, על הקבלן לקחת  .9

ת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניו

הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות 

 במכרז.

 

 

 זיון ברשתות פלדה 02.14

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים 

 ן:מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהל

 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

 

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת 

 תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

 3יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד התכניות 

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה 

 .בבצוע הכולל של העבודה

 

לא תימדדנה ותמורתן חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות 

  .תיכלל בבצוע העבודה הכולל

 

 בדיקת בטונים טריים 02.15

 תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים. .1

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

 

 24רי בהודעה מראש של אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הט .3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל.

 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.16
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התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות השענות 

 באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.

א תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים שבכתב הכמויות כל ההתחברות לאלמנטים קיימים ל

מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם בהתאם 

 לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

 

 כיסוי בטונים 02.17

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים 

 מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 

 עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:

 

 .ס"מ בכל האלמנטים 4 -

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

 . על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט 

 

 בצוע העבודה כולל  02.27

המפרט להלן )בכל מקרה  כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את בצוע העבודה

של סתירה בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם 

 של הסעיפים להלן הקובעים(:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.  .1

 להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.כל הפעולות המיוחדות  .2

 .חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש .3

 שרוולים וכד'. \קיטומים, אפי מים, פתחים,חורים ,יצירת חריצים, שקעים, בליטות .4

 ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי הפיתוח. .5

ם מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים תבוצע עפ"י תוכניות הוצאת קוצי .6

שיקבע ע"י המתכנן על  ו/ או לישם כל פתרון אי הוצאת קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים .המתכנן

 חשבונו.

קורות, לרבות קירות,  יצירת פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים בבנין, .7

 .עמודים ותקרות.לרבות פינות קטומות וכ"ו

 עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים. .8

 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .9

 תימוך ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. .10

 .כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן .11

 בטונים מיוחדים. .12
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 .ותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשיםקידוח ללא יציקה/ סת .13

ועל הקבלן לנקוט בכל  ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י המזמין בצוע העבודות הינן במבנה צמוד שיתכן .14

לשמירת הקיים ואי פגיעה בתפקוד הפעילות במקום לרבות עבודה בשעות לא מקובלות  האמצעים

לרבות כל התאומים  ורים שונים ובקומות שונותבקטעים קטנים לרבות סגירת אז ,כולל שעות הלילה

  .מעבר למחיר היחידה הנדרשים הכל קומפלט וללא תשלום נוסף

 

  דיפוןעבודות 

 

 כללי 01.3.01

 

מובהר בזאת כי בכוונת המזמין, בתאום ובאישור יועץ הקרקע, להקטין ככל שניתן את 

 עבודות הדיפונים והעיגונים.

המלאה לעבודות גם אם היקף העבודות יוקטן  מחירי היחידה לעבודות יהוו את התמורה

 באופן משמעותי, ולקבלן לא תהיה כל טענה על כך.

כמו כן, ביצוע העבודה בשלביות לצורך בחינת איכות הקרקע לצורך שינויי תכנון לא 

 תהווה עילה לשינוי מחירי היחידה.

 

 וע החציבות.עבודות התמיכה כוללות קידוח כלונסאות דיפון ועיגון תוך כדי ביצ א.

 

ובאורכים ס"מ  60ס"מ ו/או בקוטר  45ו/או בקוטר ס"מ  35כלונסאות הדיפון יהיו בקוטר  ב.

פרק כמפורט בתוכניות. סדר הקידוח יהיה כל כלונס שלישי ולאחר יציקה כלונסאות ביניים. ב

 המשך מצוי מפרט מיוחד לביצוע הכלונסאות.ב 02.2

 

פני הכלונסאות לאחר החציבה ולסתת על חשבונו כל  מצוין בזה כי על הקבלן לנקות את ג.

 ס"מ. 5 -בליטה הגדולה מ

 

כמו כן, על הקבלן לתקן על חשבונו ועל פי תוכניות שקיבל, כל מקרה של סטייה מעבר  ד.

 למפורט במפרט המיוחד.

1.1.1.  

 ייצוב ושמירת דפנות החפירה 01.3.02

 

החפירה וכן עבודות עפר אחרות.  הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא הבטיחות של עבודות א.

מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם -על הקבלן לוודא שיפוע מתאים של החפירות על

דרישות יועץ הקרקע והמפקח. שמירת דפנות החפירה הקיימת כלול במחיר ההצעה 

 הכללית.
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 על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם במקרה של ב.

גשמים בצורה שתאפשר ניקוז טבעי של השטח ו/או כל ניקוז בדרך אחרת. כך שאומנם יובטח 

 המשך עבודה רצוף ואי שקיעה של ציוד הנדסי בתוך הבוץ בעונת החורף.

 

כל האמור לעיל מתייחס לחפירה שהקבלן יבצע בעצמו. לא תשולם כל תוספת על כך ועל  ג.

 ה שלו.הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי היחיד

 

 

 

 + קבועים( זמניים) מפרט לביצוע עוגנים  01.3.03

 כללי .א

. זמנית מסמך זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכנון וביצוע של מערכת עיגון .1

 .26במפרט הבינמשרדי פרק בהמשך ובכפיפות למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות 

על ידי בעלי מקצוע מנוסים, ובשיטות ואמצעים מתאימים ם תעשה עוגניקדיחה והתקנת ה .2

 לדרישות המפרט להלן. 

הנדרשים בתקנות כדי שסביבת העבודה תהיה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  .3

 בטוחה ונקיה ממפגעים. תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.

 עבודה. בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל בפיקוח צמוד.תבוצע כל העבודה  .4

על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח פרוט מלא של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם  .5

הוא מציע להשתמש בביצוע  עוגני הקרקע, וזאת בצרוף מסמכים מתאימים המעידים על 

 .תכונותיהםטיב החומרים ו

הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טיב העוגן והתאמתו לדרישות המפרט ופסיקתו  .6

יתנת לערעור. כל התיקונים, התוספות וכו' הנדרשים ע"י הפקוח להתאמת העוגן אינה נ

 לדרישות המפרט, לא יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

תנאי הכרחי לאישור  עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש.  בנוסף על העוגן לענות לכל  .7

 דרישות התכניות והמפרט.

ן הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להציע עוגן מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להל .8

 במפרט שונה ובלבד שנתוניו לא יפחתו מדרישות מפרט זה.

מערכת עיגון זמנית  תקיים את ייעודה המלא המתוכנן )קיים( לתקופת תכנון של שלוש  .9

 שנים לפחות.

 תאור העבודה .ב

 דריכה זמניים וקבועים  הקדוחים בסלע. העבודה כוללת ביצוע עוגני .1

 פיקוח עפ"י התכניות.יקום וסימון מדויק של העוגנים יקבע באתר ע"י המ .2

 

 באתר הסלע תנאי  .ג

האיזור נמצא באזור מעבר בין סלע קרטוני תצורת מנוחה הנחוץ לאורך דרך חברות ממזרח לסלע 

 גירי במשתייך לתצורת כענה המחצבה ככל שמתקדמים מערבה.
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או חללים. חללים כנ"ל עשויים להגיע לקוטר של עד \תופעות המסה כגון: מערות ותתכן המצאות 

מספר מטרים. לעתים הם מלאים בקרקע חרסיתית החודרת לתוך סדקים וחללים בסלע לעומק של 

 מספר מטרים.

מסת הסלע באתר מאופיינת בסדקים בצפיפות משתנה. חלק מהסדקים סגורים וחלקם פתוחים 

 עיתים צנורות הזנה שלאורכם נוצרים חללים.ומכילים מילוי חרסיתי. סדקים כנ"ל מהווים ל

 

 

 תאור העוגן .ד

 שרות בעוגןעומס  .1

  .היו כמפורט בתכניותשרות בעוגנים יהומסי ע .1.1

 1.75 -הדרוש לדריכה ולמאפייני חוזק הזיון הדרוך לא יפחת ממקדם הבטחון  .1.2

שטח חתך הפלדה בעוגן יבטיח שבעת דריכת הניסיון  .ביחס לעומס השרות

 .מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן  70%העומס בפלדה לא יעלה על 

 

 גיאומטריה .2

 אופקי. 2.5÷3.0 -אנכי ל 1שיפוע של  העוגן יקדח ב .2.1

 מ'. 2.5  -איזורי העיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לא יפחת מהמרחק בין  .2.2

 מעלות +  מהציר המתוכנן. 3תעלה על  סטית ציר העוגן המבוצע לא .2.3

במקרה של  2.5סטית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על  .2.4

 כבלים. עוגן במקרה של 5.0 -מוט פלדה ועוגן מ

מטר לפחות אורך עיגון.  6מטר מתוכם  12 -הכללי של עוגן לא יפחת מאורך ה .2.5

 חופשי. בכל מקרה אורך העיגון לא יעלה על האורך ה

 מדידת אורך העוגן תעשה מפני קיר הכלונסאות. .2.6

 לפחות.  4קוטר הקידוח לעוגנים יהיה " .2.7

 

 סוג עוגן .3

הקבלן רשאי להציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגן כבלים ובתנאי שכמות הזיון  .3.1

 משטח חתך הדייס. 20% בחתך העוגן לא תעלה על 

 32או שווה ערך בקוטרים  DYWIDAGיהיו מוטות דריכה מתוצרת  מוטות עיגון .3.2

חוזק אופייני ובעלי  מ"מ, בעלי תבריג גס המעורגל עליהם לכל אורכם 36 -מ"מ ו

למוט בקוטר  ק"ג/ממ"ר 110/125 -מ"מ ו 32למוט בקוטר ק"ג/ממ"ר  85/105של 

ייעשה על ידי מופות הדרוש חיבור קטעי מוטות ליצירת אורך העיגון מ"מ.  36

ם, כך שחוזקם לא יפחת מחוזק הקריעה של המותאמות לעומסים הנדרשי

 .3/466דרישות ת"י הפלדה בעוגנים תענה  ל  המוטות.

כח . ללא חיבורים", יחידה אורכית אחת 0.6" או 0.5עיגון יהיו בקוטר  כבלי .3.3

כמו  . BS 8081 - 1989העבודה לכבל בודד לא יפחת מהדרישות בתקן הבריטי 

  של המפרט הכללי.  13023 כן תבדק התאמת התכונות לדרישות בסעיף
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המבטיחים שמירה  Spacers)"י שומרי מרחק )העוגנים יופרדו ממגע עם הקדח ע .3.4

על מרכזיות העוגן בתוך הקדח וכיסוי מלא של הדייס בין הכבלים עצמם ובינם 

 מ"מ.  5 -לדופן הקידוח. המרווח בין כבלים סמוכים לא יפחת מ

ת את וכבלי הפלדה המפרטטות או מוהקבלן ימציא תעודות מקוריות של יצרן  .3.5

 התכונות ההנדסיות. 

 

  מפני קורוזיה הגנה .4

שיטת ההגנה מפני קורוזיה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המהנדס. ההגנה  .4.1

כבלי הפלדה ע"י דייס מוט או כיסוי מלא של לקרקע תבטיח בקטע הריתום 

 . הצמנט

ראש העוגן יצופה לאורך כל חלקי העוגן.    הגנה פיסית כפולהבעוגן קבוע נדרשת  .4.2

בכיסוי המבטיח הגנה מלאה מפני קורוזיה. הכיסוי יבוצע רק לאחר השלמת כל 

 בדיקות העומס בעוגן וקבלת אישור לתקינותו המלאה. 

 .  8081BS - 1989שיטת ההגנה המוצעת תענה לדרישות התקן הבריטי  .4.3

 

 שיטת הקדיחה .ה

שתבטיח יציבות הקדח ותמנע הווצרות מפולות בזמן על הקבלן להציע שיטת קדיחה  .1

 .הקדיחה. שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן

  תוך שמוש בצנורות מגן או ספירלה חלולההקבלן יביא בחשבון שעשויה להדרש קדיחה  .2

 .וכל ציוד אחר

 המוצעת ע"י הקבלן תובא לאישור הפיקוח. שיטת הקדיחה .3

רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על  פיקוחזקים יהיה הבאם שיטת הקדיחה תגרום נ .4

 פה.החלידרוש לשינויים ואף ל

 בתוך הקדח תדרש סתימתו באמצעות דייס וקדיחתו מחדש.  או חלל במקרה של מפולת .5

 כלונסאות סמוכים.בין ברווח ש  הקדיחה תבוצע .6

 באותו יום.עשה קדיחת העוגן ויציקתו ת .7

 חום הסלע המיועד לקדיחה ועיגון. על הקבלן לוודא העדר תשתיות בת .8

על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הקדיחה המוצעת. בכל מקרה האחריות לשיטת  .9

 הקדיחה ולנזקים העלולים להגרם מוטלת על הקבלן. 

לא ינתן תשלום נפרד עבור שלבי קדיחה, או קידוחים חוזרים הנדרשים לצורך קבלת  .10

 קדח נקי להכנסת העוגן.

 

 

 יס והזרקתהתערובת הדי .ו

במפרט הכללי. הדייס לא יכיל  13.04יענו לכל הדרישות בסעיף  הצמנטי תכונות הדייס .1

ותכולת  4%חומרים העלולים לגרום לקורזיה בפלדה. תכולת הסולפטים לא תעלה על 

 -יום לא יפחת מ 28צירית לאחר -. חוזק הלחיצה החד 0.1%הכלורידים לא תעלה על 

 מגפ"ס.  30
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התאמת התערובת לדרישות המפרט ע"י בדיקות מעבדה מוסמכת  על הקבלן לאשר .2

 מאושרת ע"י המהנדס. עלות הבדיקות תהיה על הקבלן.

בחומר מאיץ התקשות בתנאי הפיקוח יותר שימוש במידת הצורך ובאישור מראש של  .3

 ע"י מעבדה מאושרת. שנוסה מראש ונבדק

 

 שיטת ההזרקה .ז

באופן שיבטיח ניקוז מלא של כיסי אויר, לפחות הזרקת העוגן תעשה בשני שלבים   .1

חדירת הדייס לסדקים ומילוי כל המרווח שבין הקדח לכבלים ללא השארת חללים באיזור 

 העיגון. 

 אטמוספירות. 10 -לחץ ההזרקה לא יפחת מ .2

מ' לפחות מציר קיר הדיפון כדי למנוע קשר בין הדייס  1.5יציקת הדייס תופסק במרחק  .3

 לקיר.

ן שבמקרה של חללים תדרש כמות דייס העולה על הכמות התיאורטית יש להביא בחשבו .4

פעמים הכמות  3המחושבת. תוספת תשלום תשולם רק עבור הכמות העודפת מעל 

 התיאורטית לעוגן. 

ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס  10הדריכה הראשונה תבוצע  .5

 מגפ"ס לפחות . 22 -הגיע ל

 וגניםפלטת דריכה וקורת ע .ח

תכנון הקורה יעשה על  .כלונסאותהנשענת כנגד קיר ההקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה  .1

מטעם קבלן העיגונים, בכפוף לדרישות התכנית הקונסטרוקטיבית של ידי מהנדס רשוי 

 . 1215 -ו 466ת"י התאם לדרישות בהתימוך ו

רכת כנגד קורת ונד דריכת העוגן תעשה כנגד פלטת דריכה מפלדה ניצבת לציר העוגן .2

 .  5. הסטייה המותרת של הפלטה מהניצב לא תעלה על פלדה

 ס"מ. 3 -ס"מ. עובי הפלטה לא יפחת מ X 20 20 -מידות פלטת הדריכה לא יפחתו מ .3

גב קורת העוגנים לקיר לפני הדריכה, יש להשלים יציקה שתבטיח מגע רציף ומלא בין  .4

.  מידות היציקה  קורת העוגנים . היציקה תשמש גם להתאמת הכוון של הכלונסאות

 ס"מ. 10 -עובי היציקה לא יפחת מ על למידות רוחב הקורה.ס"מ מ 5יחרגו  

 או תבוצע יציקה משלימה מבטון מזויין.\במידת הצורך, פני הסלע יסותתו ו .5

 פיקוח לפני ההתקנה.ההקבלן יציע פרט העונה לדרישות לעיל, שיובא לאישור  .6

 

 עוגניםדריכה ובקרת  .ט

שחוזק הדייס הגיע ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר  10ת העוגנים תחל בדיק .1

 . לפחותמגפ"ס  22 -ל

לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תכנית מערכת הדריכה ומהלכה,  .2

לפני תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי ושעוני הלחץ 

 התארכות העוגן, כחכגון:  במהלך הדריכה ימדדו פרמטרים  שרת.שיבוצעו במעבדה מאו

 .וכו'
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מהעוגנים )לפי הגדול מבין השניים( ישמשו כעוגני  10%שלושה עוגנים או  –עוגני ניסוי  .3

' בתוספת 6ניסוי וידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה בשלבים כמפורט בסעיף ט.

 דרגת דריכה עד לעומס של:

  מעומס השרות. 150%  –עוגנים זמניים 

  מעומס השרות. 200%  –עוגנים קבועים 

יש להקפיד שכמות הזיון בחתך עוגני הניסוי תהיה מספיקה כך שעומס הדריכה בניסוי  

) ראה גם  מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן כדי למנוע נזק לפלדה 70%על לא יעלה 

 . לעיל(.3סעיף ד'

מחזורי דריכה עפ"י השלבים כמפורט בסעיף  כל יתר העוגנים ידרכו וישוחררו בשלושה .4

 '  להלן עד לעומס של:6ט.

  מעומס השרות. 125%  –עוגנים זמניים 

  מעומס השרות. 150%  –עוגנים קבועים 

מעומס  110% -לאחר השלמת הבקרה, ישוחרר העוגן וידרך שוב בשלב אחד עד ל .5

 .100% -השרות המתוכנן וינעל ב

להלן. מחזור הדריכה הראשון יערך  הלפי השלבים בטבלהדריכה תבוצע  -שלבי הדריכה  .6

בשלבים, תוך הקפדה על רישום הכח והתזוזה בסוף כל שלב וללא המתנה בין שלב 

לשלב. הדריכה במחזור השני והשלישי תעשה תוך המתנה בהתאם לפרק הזמן הנדרש 

וזה יש לערוך רישום עומס ותזכל עוגן  של הבדיקה המקסימלי בטבלה. עבור עומס 

 .דקות( 15) בתחילת ובסוף זמן ההמתנה

 

 

 ששלבי   דריכה .1.1.1.1

 עוגן קבוע .1.1.1.4  .1.1.1.3 עוגן זמני .1.1.1.2

מחזור דריכה 

 ראשון

)% מעומס 

 השרות(

מחזור דריכה שני 

 ושלישי
מחזור דריכה  

 ראשון

)% מעומס 

 השרות(

מחזור דריכה שני 

 ושלישי

% 

מעומס 

 השרות

זמן 

המתנה 

 )דקות(

 
% 

מעומס 

 השרות

זמן 

המתנה 

 )דקות(

10 10 1  10 10 1 

50 50 1  50 50 1 

100 100 1  100 100 1 

125 125 15  125 125 1 

100 100 1  150 150 15 

50 50 1  125 125 1 
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)עבור העומס  3%במהלך מחזורי הדריכה לא תעלה על העומס המותרת ירידת  .7

 . המקסימלי(

המדודה לפי  אלסטיתאורך החופשי של העוגן יחושב כפונקציה של הדפורמציה הה .8

 הנוסחה הבאה:

T

CEA
L






**
 

 כאשר:

L -  אורך חופשי מחושב 

A -  חתך הזיון בעוגן   

E -   (היצרןתעודת על פי )מודול אלסטיות של הפלדה 

C -   (מכסימלית)התחלתית לעומת  מדודה בראש העוגןדפורמציה הפרש 

T -   (מכסימלי פחות עומס התחלתי)עומס הפרש 

האורך החופשי המתוכנן ולא יעלה על  90% -האורך החופשי המחושב בכל עוגן לא יפחת מ

 מהאורך הרתום 50%+  המתוכנןהחופשי מהאורך  110%

התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת להתארכות המדודה תחשב כחוסר -אי

התאמה של העוגן לדרישות התכנון והעוגן יפסל. במקרה כזה תדרש הזרקה חוזרת או 

 ביצוע עוגן נוסף עפ"י שיקול דעתו של המהנדס.

הדריכה תבוצע באמצעות ציוד המאפשר דריכת בשלבים של כל הכבלים  -ציוד הדריכה  .9

 דרשת.בו זמנית בצורה אחידה. ציוד הבקרה של הקבלן יאפשר מדידה ברמת הדיוק הנ

ציוד המדידה כולל השעונים ומדי הלחץ יהיו מכויילים במעבדה מוסמכת, מלווה בתיעוד 

 מתאים שיאושר ע"י המפקח. הדריכה לא תערך מאוחר מחודשיים ממועד הכיול. 

. המתוכנן לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור הפיקוח ינעל כל עוגן בעומס השרות .10

ים בקרה של העוגן לאורך הזמן ובמידת הצורך נעילת העוגן תבוצע באמצעים המאפשר

 שחרור ודריכה חוזרת.

10 10 1  100 100 1 

    50 50 1 

    10 10 1 
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ירשם בטופס מתאים המתאר את כל שלבי  פים לעילמהלך הדריכה כמפורט בסעי .11

העמיסה, זמנים, תזוזות וכיו"ב. כמו כן תוצג הדריכה באופן גרפי. על הקבלן לקבל אישור 

 המהנדס לשיטת הרישום המוצעת על ידו.

ימים.  7ולאחר דקות,  15אחרי ( 100%ליציבות עומס השרות ) יבדקו גניםכל העו, בנוסף .12

בהתאמה. בתום כל בדיקה ינעלו  5% -,  ו2%המותרת לא יעלה על  ת העומסאחוז יריד

המתוכנן. במקרה ויתברר כי אחוז הירידה גדול יותר יהיה חזרה לעומס השירות העוגנים 

 .והמתכנןהפיקוח צורך בהוספת עוגנים לפי הנחיות 

 

 אחריות הקבלןוהכנת תכנית פרטי עבודה  .י

 .כל הדרישות במפרט לעיל הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להחמיר מהן  .1

על הקבלן להציע פרט עוגן המתאים לקבלת עומס השרות הדרוש. הפרטים המוצעים על  .2

יום לפחות לפני הזמנת החומרים  14תוצג למהנדס  קדיחה והדריכהידי הקבלן ושיטת ה

 כדי לאפשר בדיקה ואישור המהנדס לפרטים. 

 האחריות להתאמת העוגן המוצע לדרישות עומס השרות המתוכנן מוטלת על הקבלן.  .3

הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של הפיקוח באתר. כמו  .4

על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה, הכל תוך  כן יאפשר הקבלן ביצוע פקוח

 התראה מראש לפיקוח על העבודות המתוכננות.

אי עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקון העוגן הכל  .5

 על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח.

לדרישות משרד הקבלן אחראי לעבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות באתר בהתאם  .6

וכל  העבודה והחוק. במידת הצורך ינקטו אמצעי הגנה שיבטיחו את בטיחות הפועלים

 .אדם שימצא באתר ובסמוך אליו

 

 מדידה ותשלום .יא

התשלום יאושר רק לאחר קבלת הכח הדרוש בעוגן ובתנאי שהקבלן עמד בכל דרישות  .1

 הדריכה והוכיח התאמת העוגן למפרט.

תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים, את  יהווהליחידת עוגן התשלום  .2

הפעלתו של הציוד הנדרש לקדוח, דריכה, הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד 

 לקבלת עוגן שלם מעוגן בכח  הדריכה כנדרש.

 התשלום עבור עוגן הניסיון יהיה במחיר יחידה של עוגן רגיל. .3

, שינויים נה, קידוחים חוזרים, יציקות בינייםלא ינתן כל תשלום נוסף עבור עבודות הכ .4

וכיו"ב הנדרשים לצורך קבלת והגדלות במפרט הטכני של העוגן לדוגמה הגדלת אורך 

 .עוגן תקין

 א תשולם כל תוספת בגין ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגנים שנכשלו לפי המתואר לעיל .ל .5

 

 קורות פלדה לקשירת עוגנים 501.3.0

 העוגנים ידרשו קשירות ע"י קורות פלדה.לאחר קידוח ודיוס  .א

 מידות הקורה יתוכננו ע"י הקבלן ויועברו לאישור המתכננים.  .ב
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 -בתכנון הקורה יש להביא בחשבון אפשרות שהמרחק בין העוגנים עלול לגדול עד כ .ג

 מ'. 1.0

 לאחר ביצוע עוגני הניסוי ייתכן ויידרשו שינויים בכוחות המותרים על העוגנים. .ד

 "ל יגרמו לשינוי בחתך הקורה.שינויים כנ .ה

לא תאושר שום תוספת למחיר היחידה עקב שינויים שדרשו בחתך הקורה )או באורך  .ו

 העוגנים(.

הקורה תהיה מחושבת כקורה המשכית, לכן בכל קטע של קורה יינתנו לפחות שני  .ז

 עוגנים. 

 מ'. 1.0המרחק מעוגן עד קצה קורה לא יעלה על  .ח

 ריתוך( בין קטעי קורה.יש לתכנן חיבור המשכי )ע"י  .ט

 שיטת החיבור תוגש לאישור המתכנן. .י

 .30 -הקורה תהיה מחוברת לתושבת בטון יצוק בתבניות, הבטון יהיה ב .יא

 

 

 מפרט לעבודות חשמל ותאורה - 08פרק 

 כללי:  08.00

 המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות תאורה חשמל והכנות תקשורת במתחם חכמי/דובדבני ירושלים

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 והתקנים הישראלים ,ותקנותיו העדכניות 1954 חוק החשמל תשי"ד א. 

 העדכניים. 

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  ב. 

 המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.  ג. 

 המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי  ד. 

סדר הופעתם לעיל. בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על 

 הקבלן ליידע מייד את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו. 

 

 : תאור העבודה 08.01

 וללת: העבודה המתוארת במפרט זה כ א. 

 בצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה (1) 

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל  (2)

 התאורה.  לעמודי כבלי חשמל תת קרקעיים בצנרת פלסטית (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.  (4)

 חיבור למרכזיית תאורה ותיקון לפי הנחיות מח מאור (5)
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 פירוק מערכת תאורה קיימת (6)

 שמל פילרים לח (7)

 צנרת ראשית והארקות לחדר טרפו וכל הנדרש (8)

 חפירות והנחת צנרת תשתית לחברת בזק לפי חוק הבזק (9)

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת כמויות ו/או  ב. 

בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או 

 התכניות. 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן לבצוע  ג. 

 רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (:AS MADE) תכניות עדות ד. 

 במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .1

 לעומת התכנון המקורי.

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .2

 שבוצע )תכניות עדות(.

 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין  

 ה ע"י הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנ .4

 ......".).............( בתאריך

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .5

 מחיר העבודה כוללת העברת דוח בודק חשמל נקי מליקויים התשלום לבודק ע"ח הקבלן

 

 

 

 ם י נ ק ת מ ה ר ו א ת  08.02

  

 לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהםעל הקבלן לעבוד בזהירות מירבית שלא  . 3 

  למתקנים קיימים או למתקנים שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן

  לאנשים ו/או לרכוש יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן ויפוצה על ידי 

 .הקבלן ועל חשבונו 

 

  המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות .4 

 ים השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתבבסעיפ  

  הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים  
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 במחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל 

 .תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות בין מספר קבלנים 

עם המפקח. כמו  על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו .5 

הוראות המפקח ובתאום איתו. לא  ,כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי

 תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה

  .זמניות וחידוש העבודות לאחר מכן 

 של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עםבמידה ותדרש פתיחה   .6 

 מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל 

היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת בזק וחברת 

 .ר עבודות לילההחשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבו

 ,במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים  .7 

  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום. 

בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג שהוא  . 8 

מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי מחלקת הדרכים של הרשות המקומית, כולל ללא אמצעי הגנה 

 שילוט, תאורה וכו'.

 כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה מאי  .9 

 .נקיטה בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים 

 חלקן בעבודת ידיים ועלקיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או  . 10 

 .בידיים וחפירות הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות

 

  ם י ל ב כ ת ח נ ה ו ת ו ר י פ ח 08.03 

 

 ס"מ )עפ"י התכניות( מרום  100 החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק של א.

ס"מ במדרכה לצורך עבודה זו  80 -צינור לא יקטן מהסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של 

אין הבדל בין חפירה לחציבה ניסור או טרנצ'ר. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, 

 ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.  פירושה חפירה

לאחר ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת 10 החפירה תרופד בשכבה של  ב. 

הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סמון 

 97"כבלי חשמל" כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות של % 

מוד א.א.ש.ו לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. במחיר החפירה כלול החזרת 

 הקרקע לקדמותה כולל ריצוף במקרה הצורך ועבודות בינוי וקידוחיםפני 

על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות לתואי החפירה לפני הביצוע. על הקבלן לודא אם,  ג.

ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להמנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות 

 ועליו  חלה על הקבלן 

במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו  בלבד. כל תקלה

 ועל חשבונו. 
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על הקבלן לבצע חפירה זהירה במקומות בהם קיימות תשתיות ולהניח את הצנרת מבלי לפגוע 

 בתשתיות קיימות

 כסויה על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני .ד

על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון בזק, משטרה, חברת חשמל,  .ה

 מקורות, חברת הטל"כ, וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל. 

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,  30העבודה כוללת כסוי בשכבות בנות  .ו

/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו, החזרת החומר החפור לקדמותו מצעים לפי הדרוש בכביש ו

 יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. 

 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.  40 .ז

הקבלן יבצע את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום  .ח

ותו יקבע המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, מצחים ושרשים עצים אפשרי א

 עד לגבוה מטר וחצי, חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'. 

 : אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין. מודגש בזאת .ט

הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על  .י

 הבצוע. 

בזק ולקבל את הנחיותיהם להנחת  בעבודות עבור בזק על הקבלן לעבוד בסטנדרט:חשוב ביותר .יא

 -הצנרת תהיה מסוג יקע הצינורות בשכונה כל

 

  ה ר ו א ת 08.04

ס"מ  70כלל בסיסי מרווח עמוד מאבן שפה -ובאישור מחלקת מאור-בכפוף למפרט עירוני-תאורה

 בכל סטיה ממרווח זה יש לערב פיקוח לפני ביצוע-לפחות  120ובתנאי שנשאר מעבר 

  75הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו שכבתי בקוטר  א. 

 מ"מ.)פנים

 החפירה בין בסיסי העמודים בקוים ישרים רצופים  הצינורות יונחו לאורך .ב

 ושלמים ללא חיבורים או מופות. 

ס"מ מפני יסוד הבטון. בקופסאות חיבור הצינור יכנס לתיבה עם  50 קצוות הצינורות יבלטו ג.

 .מחבר תואם אנטיגרון

 בפסולת.הקבלן יסגור את קצוות הצינורות השמורים עם פקקים תקניים בכדי שלא יתמלאו 

כל מערכת שתיפגע -על הקבלן לאתר תוואי בצמוד לאבן השפה כך שלא יפגעו מערכות מעבודותיו

 תתוקן במיידי על ידי הקבלן ועל חשבונו

 

  יסודות בטון לעמודים:

  .לכל יסוד בטון יחפר בור המתאים לגודל היסוד א. 

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשךהיציקה תבוצע  30 -היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב ב.

 רק לאחר אישור המפקח. 

  .ס"מ 5 ג.היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי 
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  50 ד.לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצנורות המונחים בתעלות החפורות ויובלטו כאמור 

 ס"מ מפני היסוד. 

   ס"מ מתחת למפלס הסופי.  10 יסוד יהיה חלק ומפולס ויסתייםה.גמר ה 

מיקרון. בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד  50-60 ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי4 בכל יסוד יש לעגון ו.

מרותכות ומקבילות של ברזל  ברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרותאומים. ה 3 מעל היסוד בגובה

 אומים ודסקית מצופה באבץ כנ"ל.  2 רג יותקןס מ. לכל בו 40x4 שטוח

מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד. יש לעטוף ברגים בולטים  ז. 

 ביוטה וזפת

 מהמידות הבאות:  לא פחותהיסוד יבוצע בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים, אך  ח.

 ס"מ  50*50*70 - מטר 3לעמוד עד 

 ס"מ  60*60*80 -מטר  5לעמוד עד 

 ס"מ  70*70*90 -מטר  6לעמוד עד 

 ס"מ 80*80*120 -מטר  8לעמוד עד 

 

ט. תוך כדי יציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים 

 לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. 

 ורך הרכבת העמוד. ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצ 4ביסוד יותקנו 

 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לברגי היסוד. 

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של 

 .העמוד

 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.  30 -הבטון מסוג ב

ח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אישור לאחר ביצוע היסוד על בצוע היסודות יפק

 הראשון. 

היציקה עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה כאשר כל 

 היציקות תבוצענה באמצעות תבניות. 

 צבע לכת אספלט. לפני הצבת העמוד ינוקו על החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות 

 על הקבלן לקבל אישור המפקח על ביצוע נכון של היסודות לפני התקנת העמודים. 

  

 

  עמודי תאורה: .6

 עמודי תאורה ממתכת א.

 על כל חלקיו.  812עמוד תאורה יהיה ממתכת לפי תקן ישראלי 

 מאושר והעמודים יהיו בעלי תו תקן.    ISO 9002יצרן העמודים יהיה בעל תקן 

תחים דרך דופן העמוד המיועדים לכניסת כבלים או צינורות יעובדו כך שיבטיחו אטימות מושלמת פ

 תוך שמירה על הכבל הנכנס. 
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בכל מקרה שלא ניתן להשיג אטימות יש לשפוך אפוקסי מתאים למרווחים בין כניסת הכבל לבין 

 העמוד. 

הזרוע או פנס התאורה יחוזקו אל העמוד בצורה נאותה שתבטיח את יציבות הזרוע ותמנע כניסת 

 מים. 

ובהיעדר תו תקן לפי תקן אירופאי או אמריקאי מוכר  2.03חלק  20הפנסים יהיו לפי תקן ישראלי מס' 

 ולפי אישור המפקח מראש. 

 העמוד יצופה אבץ בטבילה חמה ויכלול מיספור לפי הנחיות מח' תשתית ויצבע לפי המפרט. 

 יש להתקין בעמוד התקן לתליית דגלים כלול במחיר. 

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי 

 ות פתיחתם בעתיד. התאורה, האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשר

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון והפלטה יכוסו 

 בבטון רזה. 

התקנת העמוד בצורה ישרה היא בעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר 

 יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת. 

מוד יהיו בעלי מבנה ומידות המבטיחים שחוזק העמוד במקום תא תאי המכשירים שהם חלק מגוף הע

המכשירים איננו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא, כאשר כיוון תא האביזרים ובית התקע 

 מזרחה. 

 עמודי התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאנד" למניעת החלדת העמוד למטה. 

בות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי מכסה התא יהיה בעל אטימות מפני חדירת רטי

קורוזי כמו העמוד, מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי 

המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי  -המפקח 

 למניעת נגיעתה במגעים חיים. 

מאלומיניום הם יכללו ציפוי אנודייז בגוון שיקבע ע"י המפקח ושרוול חיזוק במידה והעמודים יהיו 

באזור תא האביזרים. במידה והעמודים יהיו מפלדה יכללו העמודים ציפוי מגולוון בטבילה חמה 

 וצביעה לפי מפרט. הכל לפי הנחיות ואישור המפקח. 

 

 צביעת עמודי פלדה  7

 במחיר העמוד.  הצביעה תהיה מטלוניקה מחיר הצביעה כלול

 .RAL". הגוון לבחירת האדריכל מקטלוג 0* כולל אישור מת"י לדרגת הדבקה "

 : להלן מפרט הצביעה

 מיקרון לפחות.  60גלוון אבץ בטבילה בעובי  .1

 מיקרון לפחות( לאחר חספוס עדין בחול )"מטלוניקה" או ש"ע(.  120גלוון אבץ בהתזה )עובי  .2

 מיס )כמו טטרהכלור או ש"ע(. הסרת כל השומנים באמצעות חומר מ .3

צביעה בשכבות עם צבע פוליאריטן אקרילי גלזורית מקבוצת טמבור או ש"ע תוך תאום מראש  .4

 ובאישור המתכנן והמפקח כדלקמן: 

 . 600Pליטוש עם נייר מים  .א

 . 541-5ניקוי העמוד ע"י חומר ניקוי  .ב
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 . 228-352חלק א' עם חלק ב'  283-150התזת יסוד אוניברסאלי  .ג

 מיקרון.  15אחוז, את היסוד יש להתיז בעובי של  10ביחס  352-91ודילול במדלל  1:1ביחס 

ודילול  2:1ביחס  965-32/2חלק א' עם חלק ב'  801-1552דקות יש להתיז יסוד אפוקסי  20לאחר  .ד

 מיקרון.  45אחוז, את היסוד יש להתיז בשתי ידיים מלאות לעובי של  30ביחס של  352-91במדלל 

 55וצובעים צבע עליון דו שכבתי מערכת  - P600500Pשעות מלטשים עם נייר לטש מים  3ר לאח .ה

 מיקרון.  30אחוז בשתי ידיים מלאות בעובי של  50ודילול 

-ו 929-51או  929-73עם מקשה  2:1ביחס  923-155דקות, יש להתיז לכה פוליאוריתנית  20לאחר  .ו

 . 352-91אחוז דילול במדלל  10

 שעות. 8יבוש סופי  .ז

 מ"מ, על גבי שכבות ווש פריימר.  2תוצרת "אסקר" או ש"ע בעובי  817זיפות פנים העמוד מסוג  .5

 שנים. )כלול במחיר העמוד( 5הקבלן יהיה אחראי לצבע העמודים וציפוי המטלוניקה במשך  .6

 

 

 : בקרת איכות .7

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. 

 מ"מ לא יהיה קילוף.  1של  בבדיקה אדהזיה עם מסרט במרווח

 מדידת עובי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ, אשר נמדד לפני הצביעה. 

 . ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן 

 

 : אריזה .8

לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה  מ"מ 00.5העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי 

 למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן. 

 

 מספרים על עמודים  .9

 מספרי העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ולמועצה ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. 

בהתאם לדוגמא המאושרת יבצע סימון הקבלן יכין דוגמא, יתקן אותה עד לקבלת אשור המפקח ו

 המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש. 

המספר יבוצע ע"י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את הלוח 

 ממנו מוזן העמוד. 

 מדבקות ימסרו מהרשות המקומית

 

 מגש אביזרים  .10

 מ"מ לפחות ובאורך המתאים.  4בעובי  בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. 

 על המגש יורכב הציוד הבא: 
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ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה  A10, KA 6מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(  .1

 מאמ"תים נוספים.  2 -פס יכלול מקום לומעצורים משני צידי המאמתים. ה DINמקרית, כולל פסי 

 או ש"ע לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.  BC 3 או BC 2מהדקי  .2

בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ושר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט נחושת עם  .3

 ממ"ר.  6בידוד בחתך 

 DALIוחיבור  SPDציוד ההדלקה יהיה מובנה בפנס כולל יחידת  .4

ו/או ע"פ כל דין יהיה המגש בעל בידוד  או מתכנן החשמל במידה וידרש ע"י הרשות המקומית ו .5

 כפול כולל כל הציוד. 

 כבל נכנס ויוצא מהעמוד יוגן ע"י "כפפה" של כפר מנחם או ש"ע. ראה פרט .6

 על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד. 

 זרוע לפנסים .11

על הקבלן לספק זרועות עשויות הצנורות מים מגולבנים בקטרים כפי שינחה המתכנן. הזרועות ייוצרו 

 . 812לפי ת"י 

יעשה במכונה ובמצב קר  צורת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף הצנורות

 ומקום הכיפוף יהיה חלק וללא שנוי בחתך הצינור. 

 כל הריתוכים שיבוצעו בצינור יבוצעו לפני הגלבון ולא לאחריו. 

 הזרוע תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבפנים, ותצבע בצבע העמוד בשיטת אפוכול כפול. 

בנה או קונזולה, כאשר החיזוקים יהיו כל זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מ

 מגולבנים. 

ממ"ר לכל פנס בנפרד לחבור גוף  3*2.5עם מעטפת כבה מאליה ובחתך  N2XYכל זרוע תצויד בכבל 

הכבל כלול במחיר הפנס הכבל יחובר לתוך . 473התאורה אל מקור ההזנה. הכבל יהיה לפי ת"י 

 "ל קו הפיקוד המשלים לדאליהפנס ולא למהדקים!! הקו יהיה שלם לכל אורכו כנ

של מכון התקנים ותכלול את  63זרוע היוצאת מראש עמוד תורכב לפי הפרטים במפרט אספקה 

 הכיפה המכסה את ראש העמוד למניעת חדירת גשם. 

זרועות אשר תחוברנה אל גוף העמוד תהיינה מחוברות בעזרת הדקים שאינם פוגעים בשלמות 

 העמוד. 

ת או ישרות, הכל לפני הוראות המפקח. צביעת הזרועות תהיה כצביעת הזרועות תהיינה קשתיו

 העמוד וכציבעו

 מחיר הכבל בין הפנס למגש כלול במחיר הפנס

 

 פנסים .12

של חברת בניטו ספרד או טסאו של שרדר או ש"ע  NEBRASKA/ELIUM BFLEXהפנס יהיה מסוג 

 20כנן, ולפי תקן ישראלי ת"י אחר שיבוקש עי הא כח מחלקת מאורלפי חישוב תאורה ובדיקת המת

 . הפנס יצויד בנוריות מפזרות אורגינליות המתאימות לציוד ההפעלה לפי הוראות הספק. 2.03חלק 

 הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח. 

ה הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות מחומר כז

 שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה )אנטי ונדלי(. 
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 על הקבלן להמציא דוגמא של גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה. 

חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל חיזוק 

זה שיאפשר בעתיד פרוק קל של גוף התאורה מקסימלי אפשרי במקום החבור. החבור יהיה כ

 והחלפתו. 

אטימות כסוי הגוף תהיה כזו שתבטיח אי כניסת מים, אדים ואבק, על הקבלן להמציא גוף תאורה 

 לפחות( IP 66לאישור מראש לפני הבצוע. )

  

 ת ו י ל ל כ ת ו ש י ר ד  .08.05 

  

 .הכלליים של המזמיןכל העבודות תבוצענה בכפיפות לתנאי המכרז/החוזה  .1

 

 1954 -מוקדמות, יעמוד מתקן החשמל בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד  - 00בנוסף לאמור בפרק  .2

ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת. כמו כן יעמוד 

זק. ההכנות המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל, של משרד התקשורת וחב' ב

  להתקנת טלפון וטל"כ יתאימו לדרישות חוק התכנון והבניה.

  

על הקבלן להגיש את הצעתו כשהוא מכיר היטב את התכניות, המפרטים הטכניים, את התנאים  .3

במקום וכל הקשור בביצוע העבודה באתר, כולל דרכי גישה, איחסון, קשיי חפירות, תאומים וכו'. לא 

תוספות שינבעו מאי הכרת התנאים והשטח וכן לא תשולם תוספת עבור קשיים תוכרנה כל דרישות ל

 בחפירות, עבודות ידיים וכו'. 

 

העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות, וכן בהתאם לחוקי  .4 

 במהדורתו האחרונה, כפי שהוצא ע"י משרד 08החשמל, דרישות חברת החשמל, המפרט הכללי 

השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, וכן בהתאם להוראות המהנדס והמפקח ולשביעות רצונם. במידה 

  .ומתגלים הבדלים בין התכניות, המפרט וכתבי הכמויות יתיחס המחיר להוראה החמורה ביותר

  

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה, במקומות שהוא עלול להוות מטרד  .5 

להולכי רגל, ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם סיום עבודה יש לישר ולנקות את  לתנועה או

 השטח לגמרי.

 

אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של המפקח, יש להזמינו לשם ביקורת לאחר הנחתם,  .6

 ולקבל את אישורו לפי כיסויים. 

ם ומפקח מטעם חברת החשמל כנ"ל יש להזמין את המפקח מטעם "בזק" לעבודות הטלפוני  

 לעבודות ההכנה עבורם, כמפורט.

 

 על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן: .7

 גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה המדרכות ו/או האיים באותו מקום. -

 הכביש המתוכנן באותו מקום.ס"מ פחות מפני  3גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה  -
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  בכביש קיים יושוה גובה התקרה של השוחה, עם גובה הכביש באותו מקום.  -  
  

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השרותים, תנוחות, חתכים, פרטים וכו', כך  .8

תכניות תאום  שיהיה מודע לכל המתקנים המתוכננים ו/או שיהיו קיימים בכל מקום שהוא עובד בו.

 השרותים מהוות חלק מתכניות המכרז.

 

 בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות. .9 

 

מנהל העבודה בשטח עבור בצוע עבודות חשמל יהיה חשמלאי מוסמך עם רשיון בתוקף, צילום  .10 

 הרשיון יימסר למפקח לפני תחילת העבודה. 

 

 .כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידולפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה  .11

 

 .כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המהנדס .12 

לשם כך על הקבלן להמציא למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה ולאישור לפני 

מרכזיות ההדלקה. המהנדס  הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של

 .רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקנים, ע"ח הקבלן

  

על הקבלן לוודא שכל ההוראות, ההערות וכו', המתיחסות לביצוע העבודות, תרשמנה ביומן  .13 

  העבודה שימצא תמיד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה.

 

 .ו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה וחומרי עזרהמזמין אינ .14 

 

 

 המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים, וכן .15 

  .מתקנים שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה

 

סופית הקבלן אחראי למסירת המתקן לחברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו לפני קבלה  .16 

 ע"י המהנדס והפעלה מלאה של המתקנים.

 

ביצוע העבודה לשלביה יתואם עם המפקח, עם חברת החשמל ובזק, כך שתגרמנה מינימום  .17 

של הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבודות עם האחראי על תאורת 

 .ב בביצוע העבודותהרחובות מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל של

  

 " והמהנדס רשאי לדרוש בדיקת מכון300היסודות והביטונים יהיו מסוג "בטון  .18

  .התקנים על חשבון הקבלן המבצע 
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 ביצוע. כמו"כ הקבלן אחראי עבור בדיקה קונסטרוקטיבית של מידות היסודות לפני  

 

של המהנדס  אחר אישורםהקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם ול .19 

וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכן הנורות שבפנסים וכו', 

ועליו לתקן ולהחליף כל חלק או עבודה פגומים, וכל זאת על חשבונו. האחריות לנורות מחייבת את 

 .ריט אחר במתקןהקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה שתשרף כמחויב בחוזה עבור כל פ

  

 שנים. לא יראו 3-שנים ולציפויים המתכתיים ל 5. האחריות לריתוכים תהיה למשך 20 

 .ממ"ר 10-במשך תקופה זו סימני חלודה על העמודים ששטחם גדול מ

 

הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת ביצוע העבודה לגבי צד ראשון, שני ושלישי. אין  .21 

וכל זה באחריותו הבלעדית  ,לגבי תביעות העלולות לבוא מצד ראשון, שני או שלישיהמזמין אחראי 

  .של הקבלן המבצע

ומחייב על פי  סעיף זה מחייב את הקבלן בניסוחו המלא, אלא אם כן נושא הביטוחים כלול  

 סעיפים אחרים בפרקים קודמים של חוזה זה.

 

כבישים וכו'.  ,ל נזק לחלקי מבנה, מתקנים, צינורותעל הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כ . 22 

  .במידה ונדרשת פעולה כזו, עליה להעשות בתאום ובאישור מראש של המפקח

  

 כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .23 

מציות ו/או התכניות הוא, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפור

  .לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו

 

 .ערך לציוד המוכתב במכרז-הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שוה .24 

 

כאשר השווה  00.01.07בסעיף  00הגשת ציוד שווה ערך תהיה בהתאם לנאמר במפרט המיוחד 

כתב במכרז תוך ציון המוצע, פרטיו, יתרונותיו הטכניים, שם הספק, ערך חייב להיות שווה לציוד המו

 מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגיים ונתונים פוטומטריים, מחיר וכד'. 

 

לצורך השוואת הציוד המוגש כשווה ערך לציוד הנדרש במפרט יש לעמוד בכל המפרטים, תקנים, 

ם בנושא ובפרט כל נושא הבטיחות. ולהוכיח כי כל נוהלים וכדו' ובפרט אלו של משהב"ש העוסקי

הנתונים זהים ותואמים את המוצר המקורי בכל הפרמטרים האפשריים כולל מחיר, פוטומטריה, צורה 

חיצונית אדריכלית, חוזק חומרים, אורך חיים, צריכת אנרגיה, בטיחות, תפקוד וכד'.. כמו כן, יש לוודא 

 ויכולת תקנית לעבוד איתו. תאימות של השווה ערך לציוד הקיים

 

כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם הוגשה תוך זמן של חודשיים מיום צו התחלת 

כל הגורמים הינה בהחלטת והסכמת  מוצר אמנם שווה ערך או לא,  -עבודה, ההחלטה אם הציוד 
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בל כל הודעה לשווה : מתכנן, משהב"ש משרד ראשי, משהב"ש מחוז, מועצה/עירייה. לא תתקהבאים

 ערך שתוגש בזמן אחר ומוצר שיותקן ללא אישור לא יתקבל ויוסר ע"ח הקבלן.

 

 מקרים חריגים שיתגלו במהלך הפרויקט ידונו לגופם.  

 

  

 .לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המהנדס המתכנן והמפקח .25 

 

המאומנים במיוחד לעבודות אלו וברמה מקצועית גבוהה. העבודה תבוצע על ידי חשמלאים  .26 

הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות חשמל אלה ויעסיק באופן קבוע באתר 

 .מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו של המהנדס והמפקח

  

צעו על ידי הקבלן, כולם . למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבו27 

 .או בחלקם, לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן, ללא זכות עיכוב מצד הקבלן

  

עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל, יבצע כל  .28

 התיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן.

 כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד. כל זה  

 

 : שוחה עם אלקטרודת הארקה 08.06 

 ס"מ נטו. בתוך השוחה יש להכניס את אלקטרודת  60השוחה תהיה שוחת בטון בקוטר  

 8מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון לעומס  3 מ"מ ואורך 20 ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת

 ס"מ חצץ. הכל לפי הפרט בתכנית.  20 טון עם סמל ע"פ מפרט העיריה ותמולא בתחתיתה

 

  חמרים וציוד: 08.07

 ומאושרים ע"י מכון   כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים א. 

 התקנים )עם תו תקן(. 

 קח על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפ .ב

 לצנרת שתונח עבורם.  וכן לקבל אישור עיריית ירושלים

 כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י  .ג

 הקבלן מייד ועל חשבונו. 

 אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל, המפקח, המזמין, מתכנן החשמל, כולם  ד. 

 ביחד וכל אחד לחוד.
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  תאומים אישורים ובדיקות: 08.08

 האדריכל המפקח והמתכנן  העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם א.

 עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למתכנן ולאדריכל, ויתאם איתם את כל  ב. 

 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  ג. 

 חפירות, 

 הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום. 

 העבודה.  על הקבלן ובאחריותו לקבל התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע ד. 

ויקבל  ת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה. הקבלן יזמין את המפקח לבדיק ה.

 אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. 

 עבורם בנפרד.  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם  ח.

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן  ט. 

 שהקים 

 דיקה עד לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י הבודק.ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בב

 

  תנאים מקומיים: .08.09

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת  

 אפשרויות 

הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים, 

קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה 

 להתעורר בקשר לכך. 

לה האחריות עבור כלל המגרשים יותקנו בפיתוח כחלק מעבודת הקבלן ועליו ח כללי:כל הגומחות

 למדידה מדוייקת של מיקומם והתאמתם לתוכנית הפיתוח

 

 

 : אחריות 08.10

  תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י המתכנן וברשות המקומית א.

 מתאריך הנ"ל.  תקופת האחריות בהתאם לאמור בהסכם ב. 

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  ג. 

הקבלן מיידו על  כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י ד. 

 חודשים מיום ההחלפה.  36 חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך

אות והתקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת הקבלן ישא בכל ההוצ ה. 

 לעיל(  1האחריות.)תקופת האחריות תחל ע"פ המפורט בסעיף 

 

 ו ת ש ל ו ם מ ד י ד ה א ו פ נ י, כ מ ו י ו ת יב.
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כל העבודות תמדדנה בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני המדידה  .1

 הסעיפים המצוינים להלן.המוגדרים בהם וכן לפי 

 .בכל סוגי הקרקע -בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע  

במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה התיחסות לדרישות  

 החמורות יותר בין המסמכים השונים, כולל תכניות.

המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקות, ניסוי והפעלה של כל הנדרש, מחירי היחידה  .2

 וכל המפורט/המתואר להלן, פרט למצוין במפורש אחרת.

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, תכניות, סימונים וכל  .3

 הדרוש.

מסירות וכו' בכל הקשור לרשויות חברת החשמל, כל התאומים, האישורים, הבדיקות, המדידות, ה .4

 בזק, טל"כ, רשות מקומית וכו'.

בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר, המכשירים  .5

ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד )כגון ברגים, אומים, חיזוקים, 

ן, עוגנים, רפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכת )"לגו"( חדירות לתאים, חפירה וחציבה, זיו

קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי הבטון עם הזויתנים 

 לסימון קצות הצנרת וכו'(.

שמירה, ביטוחים,  כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, .6

 הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי הקבלן וכו'.,נסיעות, שכר עבודה

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה, סימון, שילוט,  .7

 וכל המפורט.  אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, בזק וכל ההוצאות הכרוכות בהן

תכניות עדות ממוחשבות "לאחר ביצוע", כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד המוסמך של  .8

 הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף לחשבונות שיוגשו על ידו.

חודשים רצופים  36 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ .9

 מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.

: כל הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תערך עם סיום העבודות ומסירתן. הקבלן יעמיד מדידות .10

 לרשות המפקח, על חשבונו, כל עזרה שתדרש לו בביצוע המדידות.

 כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'. .11

 

מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העגנים, ההתאמות הסופיות  .12

לגבהים הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, הזיון, ריפוד, חול, 

 כנדרש.-לפחות( שילוט מוטבע, לוגו וכו'  t12.5ניקוז, מכסים כנדרש )

תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו, מדידת העבודה תמדד נטו עם השלמתה ללא כל  .13

 בקווים ישרים לאורך תואי החפירה.  הקווים התת קרקעיים תהיה

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי העזר   .14

 הדרושים להשלמת העבודה. 

 התאורה ולא ישולם עבורו בנפרד.  ףכבל ההזנה מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גו .15

ההצתה וקבל לשפור כופל ההספק.  ציוד מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את פלטת הלדים .16

 וכן יציאה לדאלי SPDמגן מתחי יתר 
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מחיר, חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה,רפוד חול, סרט סימון, כיסוי והידוק והחזרת המצב  .17

  .לקדמותו

 ות הבטון כוללים חפירה,טפסנות,בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר לכבלים.מחיר יסוד .18

מחיר התקנת גוף תאורה או פילר חלוקה או צינור כולל את כל החיצובים החיבורים הקדיחות  .19

כ"כ המחיר -וההתאמות וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים אף אם לא סופקו או פורטו במדוקדק

 ביטונים הדרושים להתקנה מושלמתכולל כל החפירות וה

מחיר פינוי היסודות הקיימים כולל פינוי היסוד והצנרת ואין להשתמש ביסודות הקיימים בשום  .20

 תנאי

המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמוות ואף לבטל לחלוטין סעיפים מסוימים  .13

מהלך העבודה, וכל זאת בכפיפות לתנאים  ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי

 הכללים בחוזה.

 שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר ישארו בתוקף כפי שאושרו בחוזה בכל מקרה. .14

העבודות עבור בזק והוט יבוצעו בתיאום מלא עם בזק ע"פ תוכניות ביצוע על הקבלן לוודא 

כולל חיבור  יבורים להבטחת קווים תקינים במבניםהשלמת כל התיבות ומהדקי קרונה וכל הח

 בצד הגן לפי תיאום בשטח

 

עבודות דומות ובעל רשיון  2העבודות להזנות חשמל תבוצע ע"י קבלן מנוסה אשר בעברו לפחות 

3X630A-יש להתעמק בתוכנית ולקבל -לא יאושר קבלן לא מנוסה או שאינו בעל רשיון כנדרש

 תחילת ביצוע עבודות חיבור החשמלהסבר מפורט מהמתכנן לפני 
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 עבודות אבן - 14פרק 

 תקנים ובדיקות 14.01

 - 14, המפרט הכללי לפרק 378, מפמ"כ 2378על הקבלן למלא את דרישות תקן ישראלי  

 עבודות אבן שבהוצאת משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

 

 סוג האבן 14.02

בתוכניות  לן דוגמאות אבן מסוג ובמידות כמפורטמיד עם חתימת החוזה עם הקבלן, ימציא הקב

תהיה אבן קשה כמוגדר  לאישור האדריכל. דרישת מינימום היא שהאבן -החזיתות ובכתב הכמויות 

ומברשת קשה. את גב האבן יש  ,מים ע"י תכלות שטיפת כל אבן-במפמ"כ ובת"י. הכנת אבן לחיפוי 

 של סיקה. SBR112למרוח במוסף כדוגמת 

 

 הכנת שטחי החיפוי 14.03

 בכל השטחים שיחופו באבן יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הבאות: 

קיצוץ חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת כל הגופים הזרים ובדיקת  .1

 פילוס פני הקיר.

התזה לחיספוס הקיר, לשיפור הדבקת שכבה אוטמת, ההתזה תהיה בצפיפות של לא פחות  .2

מהשטח המותז. לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום את כל כיסי החצץ, לרבות  100%-מ

 את ברזלי הזיון הגלויים. 

חול.  2-צמנט ל 1שכבת החיספוס שתותז מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חול ביחס  

לכך. ולא יוספו מים מעבר  1:1התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים: סיקה לטקס סופר ביחס נפחים 

שחל לטקס. ההתזה  50%-מים ו 50%על ידי ערבוב  1פורמולה  - אפשר גם להשתמש בשחל לטקס

 על מצע לח עם מים.

מ"מ מינימום  3את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו"ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי  

ע"י הרטבה  )במכונות השפריץ יינתן לווסת את גודל החורים(. שכבת ההתזה תאושפר במשך יומיים

פעמים ביום. יתכן שיהיה צורך להתחיל באשפרה כבר ביום ההתזה. בימים  3-לפי הצורך ולא פחות מ

 אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה המותזת ולא להניח לה להתייבש.

 שכבת טיח צמנט לאטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מים ורטיבות לקירות הבטון. .3

 מ"מ. 10-מינימום ולא יותר מ מ"מ 9עד  8עובי השכבה   

 יש להרטיב היטב את הקירות לפני יישום הטיח צמנט הנ"ל.  

 . לאחר היישום יש לחספס את הטיח ע"י גרוד במשור.1:6" במים ביחס 1יש לערבב "סיקה  

 ימים לפחות. 5אשפרת הטיח תמשך  

ה מתמדת של מצב פעמיים ביום תוך כדי בדיק 2-3-4פעמים ובימים  6-7ביום הראשון בין  

 רטיבות הטיח.

האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה מוקדם בבוקר ככל האפשר. יתכן ואפשר  

 שעות לאחר היישום על ידי ריסוס ערפל שיעשה בעדינות רבה ובהקפדה. 4להתחיל באשפרה 
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 בקירות בין השלד לבין חיפוי האבן -רשת ברזל  14.04

מ"מ,  5מ"מ, בקוטר  150X150האבן תורכב רשת בעלת גודל עין במרווח בין קירות שלד לחיפוי  .1

 מיקרון. 100בגילוון חם ובעובי 

 הרשת תמצא במרכז המרווח שבין האבן לקיר.  

 ס"מ בכל כיוון.  60חפייה בין רשתות משבצת אחת לפחות. הרשת תחובר כל   

מ"מ. סוג הפיליפס יאושר ע"י  8עיגון הרשת ליציקות בטון תעשה ע"י ברגי פיליפס  .2 

 המפקח. ברגי העיגון מנירוסטה לפי דרישות התקן.

עיגון הרשת וחיבור לאלמנטי הבטון, מידות הרשת, חייבים לקבל אישור מהמפקח/המתכנן,  .3 

 בכתב.

 

 קישור בין החיפוי לשלד הקירות 14.05

ון קונסטרוקציה "פרטי קשירת אבן אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף לעיל וכמתואר בגילי .1 

על קירות חיצוניים" ואשורם על ידי המפקח אפשר יהיה להתחיל בהרכבת לוחות החיפוי עם עוגני 

 חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין שלד בנין לחומר החיפוי.

אבן והתערובת תהיה דלילה ס"מ בהתאם לצורך מאחורי לוחות ה 5-המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ .2 

חול ים גס. אפשר להוסיף מוספים כדי להפוך את הבטון אטום למים,  2-צמנט ו 1"שמנת" ביחס של 

 לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן.

 שבין לוח האבן לבין השלד.הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל  .3 

 על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי. .4  

את הנ"ל עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה. לפני   

את סוג השימוש במוספים עליו להתאים )תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( 

 המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר כתמים.

 

  דוגמאות 14.06

 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי. .1

 כמתואר בחזיתות האדריכל וכמפורט בכתב הכמויות. יישום החיפוי יעשה בדוגמת חיפוי .2

מ"מ אלא  10ברוחב  האבן תיהיה מגוונת, ללא סדקים ונקבוביות. המישקים האנכיים והאופקיים יהיו .3

 אם יורה האדריכל על רוחב אחר.

-על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ .3 

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוסי בהתאם  5

 להוראות המפקח.

  

 אופני המדידה ותכולת העבודה  14.07

ביצוע עבודות חיפוי באבן כולל בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את המצוין כל המפורט לעיל לרבות  

, מילוי 1:3צמנט -עיבוד האבן, הנחה כמתואר בפרישות האדריכל, כל עבודות ההכנה, הרבצת מלט

רשתות לקיר הכולנסאות,רשתות בטון בתערובת עשירה בצמנט, אלמנטי הנשיאה והקשירה, עיגון ה

ס"מ, עוגני נירוסטה לפי דרישות התקן, זויתנים מגולוונים  15/15מ"מ כל  5מגולוונות ממוטות בקוטר 
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L80/70/7  מ' האחד מהשני.  3.5מתחת לשורה ראשונה ומעל פתחים ולכל היותר במרחק אנכים של

ישות האדריכל, כיחול מישקים, המחיר כולל עיבוד פינות, חשפי חלונות, מישקים כמתואר בפר

דוגמאות, פרופיל אלומיניום במפגש בין אבן לטיח, ניקיון האבן  מישקים גמישים אופקיים, הכנת

והפוגות לפני המסירה למזמין וכו'. הכל כמתואר בתוכניות, בחזיתות, בפרטים ובכתב הכמויות. 

  המדידה נטו לפי שטח החזית המחופה.
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 יוןזכלונסאות  - 23פרק 

 

 עבודות כלונסאות מיקרופייל  23.01

 

 כללי 23.01.01

 

 .עבודות התמיכה כוללות קידוח כלונסאות דיפון ועיגון תוך כדי ביצוע החציבות 

  סמ כולל קידוח באלכסון ו/או  60ס"מ ו/או בקוטר  45ס"מ ו/או בקוטר  35כלונסאות הדיפון יהיו בקוטר

 ובאורכים כמפורט בתוכניות. .במידת הצורך לפי דרשית יועץ הקרקע

  מצוין בזה כי על הקבלן לנקות את פני הכלונסאות לאחר החציבה ולסתת על חשבונו כל בליטה

 ס"מ. 15 -הגדולה מ

 

  כמו כן, על הקבלן לתקן על חשבונו ועל פי תוכניות שקיבל, כל מקרה של סטייה מעבר למפורט

 במפרט המיוחד.

 

 פירהייצוב ושמירת דפנות הח 23.01.02

 

  הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא הבטיחות של עבודות החפירה וכן עבודות עפר אחרות. על הקבלן

מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם דרישות יועץ הקרקע -לוודא שיפוע מתאים של החפירות על

 והמפקח. שמירת דפנות החפירה הקיימת כלול במחיר ההצעה הכללית.

 אימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם במקרה של גשמים על הקבלן לנקוט בצעדים מת

בצורה שתאפשר ניקוז טבעי של השטח ו/או כל ניקוז בדרך אחרת. כך שאומנם יובטח המשך עבודה 

 רצוף ואי שקיעה של ציוד הנדסי בתוך הבוץ בעונת החורף.

 על כך ועל הקבלן  כל האמור לעיל מתייחס לחפירה שהקבלן יבצע בעצמו. לא תשולם כל תוספת

 לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה שלו.

 לכלונסאות  הבטון 23.02

 

 

  :בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין יבוצעו העבודות כמפורט להלן 

 

 עבודות בטון יצוק 23.02.01

 

  מובא מיוצר בבקרה מלאה. 40-ו/או ב 30 -יציקת הבטון תיעשינה בבטון ב 

 .כל היציקות יבוצעו בריטוט 

  ימים. 7אשפרת הבטון בצורה מלאה לפחות 
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  יש לקבל אישור המפקח לכל יציקה. כן יש לקבל אישור המהנדס המתכנן. יש להזמין את המהנדס

 שעות לפני שהמפקח בדק ואישר בדיקה של האלמנט ליציקה. 48המתכנן לפחות 

 האלמנט ליציקה לפי  כל מחירי היחידה כוללים את עבודות הסיתות, הקידוח וכל הדרוש לצורך הכנת

 התוכניות, הוראות המפקח והוראות המהנדס המתכנן 

  מחירי הבטון כוללים יציקת קורות ראש, סיתותים וקידוחים. לא תשולם במחיר נפרד תוספת כלשהי

 בגין העבודות כפי שנאמר לעיל.

 

 ( כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר )מיקרופיילים 23.02.02

 

 כללי: .א

 

  ללא הרחבה המבוצעים  ,ס"מ לדיפון 60-ס"מ ו 45 ס"מ, 35 לכלונסאות בקוטר שלמפרט זה מתייחס

 בשיטת ההקשה והסיבוב של ראש קידוח, כאשר הוצאת החומר נעשית באמצעות לחץ אויר.

 .הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר 

  הנדרשת, בצוע הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי, התאמת הציוד לשיטת הקדיחה

 הקידוחים לפי הנחיות דו"ח הביסוס, התאמת דרישות הפלדה לתקן, טיב הבטון, שיטת היציקה וכו'.

 .אין לקבלן זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן אחר 

  תכנית יסודות מעודכנת עם סימון העומסים והנחיות הביסוס יהיה בשטח בידי הקבלן בכל מהלך

 .הביצוע

 ב"ספר הכחול"( 23 רישות המפרט המיוחד להלן ומפרטהעבודה תעשה בכפוף לד(  

 .הקבלן ינהל רישום מדוייק של מהלך ביצוע העבודה 

  הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא יאושר עומק הקידוח

 של הכלונס אם לא ינוהל רישום מסודר.

 ומפלט וכולל קדיחה, זיון, יציקת הבטון וכל העבודות מחיר היחידה שייקבע למטר אורך כלונס הוא ק

 הנדרשות לביצוע הכלונס.

 .כמויות הבטון למלוי מערות ימדדו בנפרד 

 הכנה ודרישות מוקדמות: .ב

  הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי. לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי

 .ור המהנדסמכני בשטח לאחר יציקת הכלונסאות, אלא באיש

  במידה ובשטח העבודה קיים או מבוצע מילוי, יש להכין תכנית עבודות עפר עם התייחסות למפלס

עובי המילוי בכל כלונס יהיו בידי הקבלן לפני תחילת  קרקע הטבעי והסופי לאחר המילוי. נתונים לגבי

 .העבודה

 המילוי יבוצע לפי מפרט מיוחד של המהנדס. 

  חללים גדולים אותם יידרש הקבלן למלא בטון ולקדוח לאחר מכן דרך הבטון באתר עשויים להמצא

 הנ"ל.

  ציוד הקדיחה יהיה מתאים לביצוע כלונסאות בתנאי הסלע שבאתר, לקדיחה בצמוד לקירות חצובים

 מ' לפחות. 20ומבנים קיימים ולעומק 



- 62-  

 הזיון: .ג

 4466מתאים לפי ת"י  זיון הכלונס יהיה פלדה מצולעת רתוכה. 

 ן יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצוין במפורש אחרת בהנחיות הביסוס הזיו

 ובתכניות.

  ס"מ ביתרת הזיון. 15 -מטר העליונים של ה"כלונס" ו 2 -ס"מ ב 10יהיה בפסיעה של 

 ס"מ, בכלונסאות בקוטר גדול יותר  5ס"מ יהיה  60ובקוטר  45 ,ס"מ 35 כיסוי הזיון בכלונסאות בקוטר

 ניתן להגדיל את כיסוי הזיון לפי התכנית.

 .מוטות הזיון ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליהם, כנדרש בתוכניות 

 

 קדיחה .ד

 המקדח הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב הציוד כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות. 

 חילת הקידוחים, על הקבלן לוודא התאמת המכונה לקדיחה לעומק הדרוש בתנאי השטח לפני ת

 הקיימים.

 הקידוחים ייעשו בלא שיפגעו בעבודות קודמות שבוצעו באתר. 

  הקידוח יבוצע במיקום המדויק שיקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת בקוטר ראש המקדח

 .שתמורכז על הסימון הנעוץ בשטח

 תוך הקידוחים חק ויסולק מאזור הקידוחים. יש למנוע מפולת של החומר הקדוח אלהחומר הנקדח יור 

 .כדי שלא יתערבב עם הבטון המובא ליציקת הכלונסאות

 נתונים לגבי העומק המתוכנן ירשמו בבירור על גבי תכניות הביסוס. 

  .עומק הכלונס הנדרש בסלע הוא אורך הכלונס בסלע רציף ושלם 

  ייחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באורך של חצי מטר לפחות )אלא אם צויין לצורך סיכום החדירה

 אחרת במפורש בהנחיות הביסוס(.

  אם יתגלו חללים, כיסי חרסית, סלע בלוי, או כל הפרעה אחרת, יש להוסיף את אורכם לעומק הכלונס

ת כך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות. יתכן ותדרש העמקה בהתאם להנחי

 .מהנדס הביסוס והמפקח הצמוד באתר. כלוב הזיון יוארך בהתאם

  בקדיחה דרך מילוי לא מהודק עשויה להדרש העמקה החדירה בסלע. הנחיות מפורטות ימסרו על ידי

 .מהנדס הביסוס בהתאם לסוג המילוי, עוביו וסוג הסלע

  הקירות )ממפלס פני הקידוח העומק הנדרש לפי התכנית ימדד מפני הקרקע או מתחתית הקורות או

 .הנמוך ביותר(. בכל מקרה המונח "אורך כלונס" מתייחס לאורך כלונס בפועל, כלומר, האורך היצוק

 .במקרה של מפולת, על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את הקדיחה לאחר מספר ימים 

 הנחת הזיון ויציקת הבטון .ה

 חק )"ספייסרים"( מתאימים להבטחת המרכזיות הזיון יתלה באופן מרכזי תוך שימוש בשומרי מר

 .וכיסוי הזיון. מיקום כלוב הזיון יובטח לאחר הנחתו בבור הקידוח באמצעות קשירה

 יציקת בטון הכלונס תבוצע ביום הקידוח. אין להשאיר כלונס לא יצוק במשך הלילה. 

 (. 3/4מ"מ )" 19יה קוטר האגרגט המקסימלי יה ,6" -שקיעת הקונוס הדרושה  ,30 -הבטון יהיה ב

 ."דרוג האגרגטים בבטון יתאים ל"בטון משאבה
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  לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו כתוצאה מהקידוח ולוודא את נקיון

 .הקידוח, רציפותו והעדר הפרעות אחרות

 פקח )למשל: לדרישת המ בהתאם .היציקה תבוצע דרך משפך וצינור יציקה באישור מהנדס הביסוס

סלע לא יציב( תבוצע היציקה באמצעות משאבה עם צנור \במעבר דרך שכבות מילוי או חתך קרקע

 מ' מתחתית היציקה. 3גומי ארוך היורד בתוך הקידוח עד לעומק 

  במקרה של הופעת מים בקידוח תקבע שיטת היציקה על ידי המהנדס. בדרך כלל היציקה תבוצע על

ו צנור משאבת בטון, כאשר היציקה מתבצעת מלמטה כלפי מעלה. בכל ידי יציקה בצנור טרמי, א

 .מ' לפחות בתוך הבטון 2מהלך היציקה הצינור יהיה 

 דרך היציקה המצאות חלל או מערה יש להודיע למהנדס הביסוס. על פי היקפו תקבע במקרה של. 

  .הבטון ירוטט באופן הבטון יצופף באמצעות מרטט )ויברטור( שיופעל מהתחתית הקידוח כלפי מעלה

 .ואמצעים שיבטיחו מניעת תזוזת ציר הזיון מהציר המתוכנן

 ס"מ ממפלס פני הקרקע שבסביבה או מתחתית  4עד  2 -מפלס הגמר של יציקת הכלונס יוגבה ב

 .הקורה, וזאת על מנת לאפשר ניקוי ראש הכלונס לפני יציקת קורות היסוד והעמודים

  בבטון, בכמות העשויה להיות משמעותית.על הקבלן להתארגן למילוי חללים 

 

 פיקוח, רישום ותיעוד .ו

  מהנדס הביסוס יבצע פיקוח עליון על ביצוע העבודה הכולל תידרוך של המפקח והקבלן המבצע

 .הביצוע בתחילת

  תנאי תת הקרקע באתר אינם הומוגנים, אלא משתנים מאזור לאזור ומכלונס לכלונס. יש צורך בפיקוח

 הכלונסאות.  צמוד בכל מהלך ביצועהנדסי מקצועי 

 יש לערוך רישום של מהלך ביצוע הכלונסאות כדלקמן: 

 טכניים של מכונת הקידוח פרטים. 

 קאורדינטות על פי המתווה מספר הקידוח או זיהוי לפי. 

 תאריך ושעה תחילת הקדיחה ותאריך ושעה סיום קדיחת הכלונס. 

 תאריך ושעה יציקת הכלונס. 

  מהקידוחסוג החומר שהוצא. 

 .)עומק בור הקידוח מפני הקרקע ואורך הכלונס בפועל )האורך היצוק 

 הופעת מים בבור הקידוח. 

  .תאור חזותי של טיב דופן בור הקידוח כגון מפולות ומערות, מידת החספוס של הדופן וכיו"ב 

 סטיות מותרות .ז

 

 "כלונס" שלא יעמוד בדרישות להלן יפסל.

  ס"מ 3 -לא תגדל מהסטייה המותרת ממרכז המתוכנן. 

 עבור כלונס משופע 4% -בכלונס אנכי ו 2% -הסטייה המותרת בשיפוע ציר הכלונס לא תגדל מ. 

  1%בכלונסאות הדיפון הסטייה המותרת מהאנך לא תעלה על . 
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 מ"מ 20 -מהקוטר בתכנית לא תגדל מ הסטייה המקסימלית בקוטר המקדח. 

 דגימות ובדיקות  .ח

 

 בדיקות בטון (1

בטון מוסמך. דגימות בטון  בקר הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר, לפני היציקה, ע"יבדיקת סומך 

הבדיקות יילקחו הן מן  יילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה, בעת יציקתה.

המערבל והן מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתוך היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות 

 פי דרישת המפקח. תהיה ל

 

 קידוחי גלעין  (2

אם יוכח כי  המפקח רשאי להחליט על בצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק.

יחולו התשלומים  -הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה מלאה ורצופה והחוזק כנדרש 

 על המזמין. 

דהיינו, היציקה אינה רצופה ומלאה ו/או החוזק אינו  אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות,

עונה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל 

יכללו התשלומים על הבדיקות, את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בבצועה קדוחים, 

 הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י. 

 

 י ביצוע לקו (3

חשבונו, סוג -בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון הדרוש על

התיקון ייקבע ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספת כלונסאות, ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או תיקון 

 החלטת המפקח. הכל לפי  -הכלונס הפגום עצמו, ע"י יציקות, הזרקות אפוקסי או צמנט, או כיו"ב 

 . הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי שיטת התיקון

ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, ברציפות הבטון, בזיון הכלונס 

 בכל הנ"ל ו/או במקצתו.  -בסגרגציות, בסדקים 

 

 

 

 אופני מדידה לתשלום -כלונסאות  .ט

 

  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א, תוך הבחנה בין כלונסאות עפ"י קטריהם. המחיר יהיה זהה לכל

עומק שהוא. האורך הנמדד יהיה ממפלס פני הכלונס המצוין בתכניות, )תחתית כותרת הכלונס( ועד 

 פקח. למפלס התחתית שבצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתכניות ולפי הנחיות המ

  .לא תהיה אבחנה בין כלונסאות אנכיים לכלונסאות משופעים 

  המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה בכפיפות לכל האמור במפרט

 המיוחד וכן את האמור להלן: 

  .קדוח כלונסאות בקוטר הנדרש. בכל סוגי הסלע והקרקע שבאתר 
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  היועץ והמפקח. ביצוע הכלונס בשלבים על פי הנחיות 

  .שימוש בצינורות מגן, הכנסתם, ייצובם ושליפתם, וכל הדרוש לשמירת יציבות דפנות הקדוח 

  סילוק כל החומר המוצא מתוך הקידוחים אל אתר המיועד לשפיכת פסולת, הנמצא במרחק כלשהו

 מהאתר, ומאושר לכך ע"י הרשויות המוסמכות. 

 המחפורת והקידוח. זיון הבטון כולל הכנסת כלוב הזיון לתוך 

  מ"מ, ומוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון. 14חיזוקים מרותכים בקוטר 

 .שומרי מרחק לכלוב הזיון 

 .יציקת הבטון כולל שימוש בצינור ליציקה כנדרש במפרט 

 דושי הסימונים הכלונסאות, וכולל חי סימונים של מערכת הביסוס והמבנים השונים לפני ואחרי ביצוע

 באתר. 

  חיצוב ראשי הכלונסאות או השלמת יציקה לצורך התאמת המפלסים לקורת ראש הכלונס, וסילוק

וכן יכלול המחיר את כל האמור  הפסולת אל אתר המיועד לכך והנמצא במרחק כלשהו מהאתר.

 בתכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. 

 ם עקב מפולות של הקרקע יידרש לבצע מלוי בטון קידוח על הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסוימי

בבטון ויציקה מחדש. לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין ביצוע עבודות אלו )ראה הנחיות עבודות 

 המלוי(.

 

 אופני מדידה לתשלום -מילוי חללים  .י

 

 עודף,מציאת קידוח חוזר באם נדרש,בטון ,המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק, כולל ברזל זיון,קידוח

 סוג הבטון ע"פ דרישת המפקח. מדידיה,סימון,מדידה חוזרת וכו',חללים
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 מפרט לעוגנים
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 עבודות פתוח 40 פרק

 

 חוקים ותקנות 40.01

 

מוקדמות, להלן רשימת  -00"חוקים ותקנות" בפרק  00.01.03בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 

 בנושא:חלק מהחוקים והתקנות המחייבים את העוסקים 

 

 )ראה גם דו"ח אגרונום מצורף(.1956 -חוק הגנת הצומח, תשט"ז  (1

  1967 -"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז )תקנות הגנת הצומח  (2

 .1977-, תשל"ז (קיום הוראות בתווית אריזה)תקנות הגנת הצומח  (3

 .1987 -, התשמ"ז(איסור קיום מתקן דישון במערכת מים)תקנות בריאות העם  (4

 ת בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות.תקנו (5

 .1992 -, התשנ"ב(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)תקנות בריאות העם  (6

 שמירה על עצים בוגרים. -89חוק התכנון והבניה תיקון מס'  (7

 תקנות הבטיחות לעבודה בגובה. (8

 

 תקנים ומפרטים כלליים של מכון התקנים 40.02

 

  תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים ע"פ כל התקנים והמפרטים במכרז/חוזה זה

 הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )כולל מהדורות זמניות( עד ליום ביצוע העבודות.

 בניית קירות פיתוח, הכנת תשתיות חשמל מים וניקוז, ,עבודות פיתוח: חפירה ומילוי :העבודה כוללת

 .ריצופיםשרוולי השקיה, 

  העבודה מתבצעת באזור הנ"ל ויש להבטיח כי לא תהיה חריגה מגבולות אזור הביצוע. כמו כן לא

 תותר אחסנת חומרים אלא במקומות מאושרים ע"י המפקח באתר.

קרקעיות ולהימנע מלפגוע בהן -הקבלן חייב לברר עם הרשויות המתאימות את מיקומם של התשתיות התת 

. עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים (מל, כבלים, מים, ביוב וכו')כדוגמת בזק, חברת חש

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות -המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט וכדומה

הממנה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע העבודה 

 בסמוך למתקנים.

ת תת קרקעית )צנרת, כבלים( תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה, אופן ביצוע העבודה בתחום מערכ 

מתקן תת קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו 

המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת קרקעיים תוך כדי ביצוע 

 .העבודה

נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות על אופן  

 הטיפול בו. 



- 69-  

 

 ע"י סימונים של מודד מוסמך בלבד לרבות הגשת תוכניות מצב קיים  על הקבלן לבצע את עבודתו

  .הכלולות במחיר העבודה

 תכנון קונסטרוקטיבי לפרטי פיתוח  40.03

 סטרוקטיבי לכל פרטי הפיתוח יסופק ע"י מהנדס קונסטרוקציה אשר יאשר בחתימתו את התכנון הקונ

 הפרטים על בסיס המלצות יועץ קרקע.

 קבלני משנה 40.04

   קבלני משנה לעבודות שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבן, ריצופים, מסגרות, יהיו קבלני

אבן וריצופים יאושר בכתב על ידי  משנה בעלי מקצוע לעבודה הנדונה. קבלן המשנה לנושאי

הפיקוח/המזמין. עליו להגיש רשימה של עבודות דומות שביצע במשך השנים האחרונות. המזמין או 

 בא כוחו יאשרם או יפסלם לפני התחלת העבודה מבלי להציג נימוקים לכך.

  בא כוחו" של אין ולא יהיה שום קשר בין המזמין לקבלני המשנה פרט למסירת הוראות והערות ע"י"

המזמין. כל הוראות או הערות הנמסרות לקבלני המשנה כאילו נמסרו לקבלן עצמו. קבלן משנה 

שיפסל ע"י המזמין מכל סיבה שהיא, יוחלף באחר אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המזמין. פסילת 

כנגד  קבלן משנה ע"י המזמין מכל סיבה שהיא לא תהווה עילה לתביעה כספית כל שהיא מצד הקבלן

 המזמין.

 

 דמי בדיקת דגימות -טיב החומרים והמלאכה  40.05

 :להלן בדיקות אשר הקבלן יבצע על חשבונו 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. א.

 בטונים וכו'. דמי בדיקות לעבודות המתבצעות באתר במהלך הביצוע, הידוקים,  ב.

 הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכד'(.דמי בדיקות אשר הקבלן  ג.

 החוזה. דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות ד.

הוצאות לוואי שונות למטרות עריכת בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות ההוצאות המפורטות  ה.

 בסעיפים ג, ד.

 ת הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע א

 שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.

  לצורך בדיקות קרקע להתאמה גננית תיקבע מעבדה חקלאית מאושרת ע"י משרד החקלאות

 המתמחה בסוג זה של בדיקות.

 רקע להתאמה גננית תהיה על חשבון הקבלן.הזמנת המעבדה החקלאית וביצוע בדיקות הק 

  .על הקבלן לשקלל הוצאה זו במסגרת הצעת המחיר שלו 

 .המעבדה תאושר ע"י המפקח 

תוקף -הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני

 סמכותה הרשמית.מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם, או חלק מהם הוא בתחומי 

 הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ולא תוכרנה כל תביעות אשר 

 הכרתם.-תנומקנה באי

 

 מחירים 40.06
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 (ש"ע)שווה ערך 

, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור 0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת 

 ערך: -מוצר/רכיב/אלמנט שווה 

 נן בכתב.אישור המתכ 

 .כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים 

 .הגוון/צבע זהה לחלוטין 

 ערך" חלות על הקבלן, לרבות המצאת תוצאות -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה 

 בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'.

 לגבי פרטים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן 

ולוחות עץ, יחולו  ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה :תם/הצמדתם/עיגונם בפרט השלם. לדוגמאהרכב

 חיבורם/הצמדתם. ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן -הדרישות להוכחת "שווה 

 לתקופה של  ספק החלופה לאספקת חלפים, תחזוקה ושירות נאותים התחייבות כתובה של יצרן ו/או

 שנים לפחות. 5

  העלויות הכרוכות באספקת תכנית חדשה חלה על הקבלן.כל 

 .האחריות לקבלת אישור מיועץ חיצוני למזמין ו/או מהרשות הרלבנטית חלה בלעדית על הקבלן 

 חשבונו, את כל אשר  ערך בניגוד לאמור בסעיפים הנ"ל יפרק הקבלן לאלתר ועל-במידה ובוצע שווה

 בוצע.

  הנ"ל. ערך בניגוד לנדרש בסעיפים-למזמין העבודה, מדוע בוצע שווה ,המפקח יפרט ובכתב 

 

 

 תוכניות 40.07

 

  ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".הן תכניות למכרז בלבדהתכניות המצורפות למכרז / חוזה זה , 

  לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות "לביצוע", אשר בהן עשויים לחול שינויים מהותיים

 מסיבות כלשהן.

  בנוסף, מובהר בזאת כי ביצוע עבודות כלשהן ללא תכניות "לביצוע" ע"פ הנאמר לעיל, משחרר את

המתכנן מאחריות מקצועית, כל נזק שייגרם לכל צד שהוא וליווי קטע הפרויקט ו/או כולו מהמשך 

 ביצוע פיקוח עליון וכל זאת מבלי לפגוע בשכר טרחת המתכנן ע"פ המסוכם בחוזה/מכרז זה.

 לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת תקופת  לקבלן

 הביצוע או תוספות כלשהן עקב עדכונים אלה.

  מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר צורפו למכרז ולא תהיה

 לקבלן כל עילה לתביעה כלשהיא בגין זה.

 על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות - בדיקת תוכניות

"לביצוע" העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל 

כתב הכמויות והמידע שסופקו ע"י  ,שגיאה / החסרה/ סתירה / אי התאמה בין התוכניות, המפרטים

 ביצוע מהמפקח. המזמין, ולקבל הוראות
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  אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים

או התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה 

 התאמות. -מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי 

 

 )עדות( MADE-ASתכנית  40.08

 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי עלות הכנת תכניות העדות כלולה במחירי היחידות ועל הקבלן 

 לשקלל עבודה זו במסגרת הצעת המחיר.

  בתום ביצוע העבודה, הקבלן יגיש תכניותMADEAS  עדות(, ללא שום תוספת מחיר, של כל(

 3התכניות כפי שבוצעו בפועל. התכניות יהיו בק.מ. התואם לתכניות המתכנן ע"ג נייר לבן מקופל,

 .PLTובקבצי  DWGבקבצי  CDהעתקות למזמין, וכן במדיה דיגיטאלית בתוכנת "אוטוקד" ע"ג

  ידו. -עלהתכניות תהיינה ממוחשבות ויוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו 

 .הרקע לתכניות העדות יהא תכנית פיתוח שתימסר ע"י המזמין 

  יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר. 14התכניות תימסרנה למזמין 

  במסירת תכניות עדות כמפורט לעיל. מותניתגמר לעבודות שביצע הקבלן -הוצאת תעודת 

  .הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל 

 

 

 

 

 עבודות עפר 40.09

 

  כל העבודות כוללות עבודות עפר בהתאם לצורך ומרחב עבודה, כולל סילוק עודפי עפר ופסולת

 למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש.

 

 סילוק עודפים ופסולת 40.10

 

 וגדרו כפסולת:לצורך סעיף זה י

 .עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן 

 .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח 

  לדוגמא "נזאז". -חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשימוש למילוי 

 .כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח 

 .כל חומר זר או פסולת אחרת 

  הקבלן יסלק את הפסולת לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש ע"פ 

 .הנחיות עיריית ירושלים
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 שמירה על איכות הסביבה 40.11

 

 מוקדמות. 00"הגנה על הסביבה" בפרק  00.05 יש להקפיד הקפדה יתרה על כל הנאמר בסעיף 

 

 דוגמאות 40.12

רכישה  ואביזרים לאישור המפקח לפני אישור או מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד, בניה .א

והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. הדוגמא המאושרת תישאר 

 ותישמר במקום עד לגמר העבודה.

 

 נוהל ביצוע והצגת דוגמאות .ב

 

  לאישור להלן "הדוגמאות"( הנדרשים לביצוע העבודה, )הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים

 מוקדם של המפקח.

  לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג

 דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.

 .הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר 

  אחד שיקבע המפקח.כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז במועד 

 .אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש, יקבע המפקח את גודל הדוגמא 

  שלא לבצע דוגמא לפני ביצוע  מראש ובכתב -ע"פ פנייתו בכתב של הקבלן  -ע"פ אישור המפקח

על כל המשתמע סעיף כלשהו הרי מוסכם וברור כי הקבלן הסכים שכל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא 

מכך לרבות דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום במידה והביצוע לא תואם את דרישות 

 מכרז/חוזה זה.

  כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן

 ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.

 

 פי העבודותפירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מסעי .ג

 

 לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות: 40.01.01

 

  בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמא לכל סוג תהיה בשטח שיכלול

 ס"מ בכל היקפו של המודול. 60מודול אחד שלם בתוספת 

 .דוגמאות אבני שפה כולל פינה ו/או עיגול אופייניים 

  מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף.דוגמאות שולי משטחים 

   יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג.-דוגמאות של מדרגות 
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 .בגרם/ים לדוגמא יהיה מספר המדרגות הגבוה במכרז/חוזה זה 

 

 : לסעיפי עבודות של קירות, קיר ישיבה/ספסל וכו' 40.01.02

 

 החיפוי. דוגמא מכל סוג של קיר גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב 

 .הקיר לדוגמא יהיה בגובה המירבי במכרז/חוזה זה 

 פנים, ביצוע תפר אחד מכל סוג ועיבודו, -הדוגמא תכלול גם את בניית ראש הקיר )קופינג(, חיפוי דו

פני הקיר לרבות עיבוד מכני, טיח, אלמנט דקורטיבי,מערכת איטום וצביעה וכל העבודות  גימור

 הנלוות.

 תכלול -ו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז יד, גדר או כל אלמנט אחר לגבי כל קיר שמיועד ב 

 הדוגמא גם את הכנת העיגון )פלטה, עיגון בקידוח, כל עיגון אחר(.

 

 יד וגידור:-לסעיפי עבודות מעקי בטיחות, מאחזי 40.01.03

 

 א כשהוא מכל סוג/דגם תבוצע בשלב א' דוגמא של קטע/מודול אחד לפני הגילוון )אלא אם הרכיב מיוב

 מגולוון(.

  לאחר אישור בכתב של הדוגמא יבוצע הגלוון )טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמא מושלמת לפני

 העיגון.

  מכל סוג/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמא. אם מתוכננות קפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר

 יגון קטע בשיפוע.בשיפוע, יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך ובו קפיצות ו/או ע

 

 )פיתוח האתר(: 40רשימת דוגמאות לפרק  40.01.04

  מ"א 2   -סוג שהוא כולל חיפוי וקופינג קיר מכל 

  מ"ר 5      -ריצוף מכל סוג שהוא 

  מ"א 3     - אבן גן/שפה מכל סוג שהוא 

  מ"א 3      -מדרגות 

  מהלך אחד    -מעקה/מאחז יד מכל סוג שהוא 

  יח' 1     -גומה לעץ 

 

 טכני מיוחד לעבודות פיתוחמפרט  40.02

 

 עבודות פיתוח .א

  במפרט הכללי. 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 ריצוף משטחים ומדרגות .ב



- 74-  

 

 כללי  

חיתוך אבנים משתלבות יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות בהם יש שימוש באבנים  .א

משתלבות יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף, בקווי שינויי כיוון דוגמת הריצוף, 

 בניסור.-במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כמו מדרגות, קיר וכו' 

 ינה.לא יותר השימוש בגיליוט

משטח אבן  30% -חל איסור להשתמש באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ .ב

משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים המשתלבות הסמוכות 

 והכל ע"פ הוראות האדריכל.

אדריכל לכך חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל אישור ה .ג

 מראש ובכתב.

 טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס א. אין להשתמש באבני פגומות או שבורות. .ד

 

 מיסעה ומדרכות באבנים משתלבות -ריצוף חניה .ג

 

 ס"מ לפי פרט 14.5/13.5/10באבנים משתלבות מדגם טיבעון במידות (ריצוף חניה )מיסעה ומדרכות 

 תכניות ובפרטים.הנחת הריצוף בהתאם למפורט ב 

 .החיתוך יתבצע בניסור בלבד 

  ס"מ, חיתוכים והשלמות, אספקת האבנים וריצוף כמפורט 5העבודה כוללת:שכבת חול בעובי.  

 .לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים 

  200עובר נפת חומר ה -5%מ''מ ויכיל לא יותר מ 4.25החול הנדרש הוא חול דיונות העובר נפת. 

 .שכבת החול שנתהדקה לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה 

  מ''מ לצורך מילוי בחול. ההידוק יבוצע באמצעות פלסה  3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של

 מ''ר. 0.5-0.3ויברציונית בעלת שטח 

  שקיעת האבנים לתוך שכבת החול.מעברים ע''ג הריצוף לפחות עד השלמת  3ההידוק יבוצע ע''י 

  לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך הקפדה על מילוי כל

 המרווחים בין האבנים. לאחר מכן ייעשה הידוק באמצעות הפלסה בשלושה מעברים נוספים.

  מקומית של אבנים בקצה(.מ' גבול העבודה )בכדי למנוע שקיעה  1ההידוקים ייעשו עד למרחק של 

  לאחר סיום עבודות ההידוק ייבדק המשטח המרוצף ע''י המפקח על מנת לוודא מפלסים ומשטחים

 .סופיים

 ס''מ בתוך החול. - 1יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בכ 

 .ביצוע הנחת הריצוף יתחיל מאבני השפה באבנים שלמות. לעבר אבן השפה הנגדית 

 לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה. יש להתחיל 

  מודגש שמפגש האבן המשתלבת עם קו החגורה הסמויה או אבן השפה יהיה כזה שפני האבן יבלטו

 ס''מ מעל אבן השפה. 1½  -בכ
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  של המפרט הכללי. 4004וכל יתר העבודות המפורטות בפרק 

 

   

 אבן שפה כביש .ד

 

ס"מ ע"ג יסוד בטון, בהתאם למפורט בתכניות 17/25/100אספקה והנחת אבן שפה כביש במידות  

 ובפרטים.

 יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום הקווים  

 ע"י אבני פינה.

 העבודה והמחיר כוללים: יסוד בטון. 

 .4004 הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

  

 אבן שפה גננית .ה

 

ס"מ ע ע"ג יסוד בטון בהתאם  12.5/18.75/50גננית דגם רמות במידות אספקה והנחת אבן שפה  

 למפורט בתכניות ובפרטים

 יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום הקווים  

 ע"י ניסור ואבני פינה.

 העבודה והמחיר כוללים: יסוד בטון. 

 .4004 הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

  

 סידור ריצוף אבנים משתלבות .ו

 

סידור ריצוף אבנים משתלבות סביב שוחות ביקורת כולל התאמת גובה השוחה לגובה הריצוף,  

 השלמת ריצוף ע"י מרצפות מנוסרות ויציקת בטון צבעוני בהתאמה לריצוף סביב מכסה הכוך.

 

 מדרגות  .ז

 

  D -14אספקה והנחת מדרגות מאבן טבעית בעיבוד מוסמסם כולל בטון. הכול לפי פרט  

 ס"מ מתחת לפני המדרגה. 1ס"מ, ומשוקעים  0.5המישקים ברוחב 

 העבודה כוללת: טיט צמנט, יסוד בטון, עיגון וזיון לפי קונסטרוקטור ומצע מהודק,  

 .4004 הכל כמפורט במפרט הכללי פרק

  

 ווריםאבן סימון לעי .ח
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ס"מ בגוון לבחירת האדריכל  20/20/6אספקה והנחת אבן סימון לעיוורים עם בליטות במידות  

 .15על בסיס מלט לבן תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בהתאם למפורט בתכניות ובפרט מס' 

ס"מ, אספקת האבנים וריצוף כמפורט וכל יתר העבודות  4העבודה כוללת:שכבת חול בעובי  

 של המפרט הכללי. 4004 המפורטות בפרק

 קירות וגדרות אבן .ט

 במפרט הכללי. 40המהווה השלמה לנאמר בפרק  

 קירות וגדרות אבן .י

 מכל סוג שהוא, כמפורט בתכניות ובפרטים כלול במחיר הקירות ואינו  ,ביצוע חורי ניקוז בקירות

 למדידה ותשלום נפרד.

 

 ן. הסימון יכלול את: המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבל 

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות. ,הציר האורכי של הקיר

  הקבלן ישמור בקפדנות על נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, מוטל עליו

 לשקמן מיידית על חשבונו ואחריותו.

 

 חפירה ו/או חציבה ליסודות קירות (1

 

  של המפרט הבינמשרדי. הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי  51024העבודה תבוצע ע"פ סעיף

 הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנדון.

  אופני מדידה של עבודות עפר. - 0110.00המדידה והתשלום יהיו כמפורט בפרק 

  של  5102עבודות החפירה תבוצענה בהתאם למסומן בתכניות ובכפיפות מלאה למפורט בתת פרק

 המפרט הבינמשרדי.

  .הרחקת החומר החפור ע"י הקבלן לאתר שפיכה מאושר ולכל מרחק שיידרש כלולה במחיר העבודות

 כל התיאומים וקבלת האישורים הינם באחריות הקבלן

 שתית ליסוד קירות (2

  יש להדק את השתית מתחת ליסוד הקירות ע"פ פרט והנחיות הקונסטרוקטור. ההידוק ייעשה בכלים

 או פלטה ויברציונית.מכניים מתאימים כמו "בומג" 

 הידוק קרקע יסוד מקורית ייעשה בכל קטעי החפירה ליסודות הקירות. 

 

 כולל תכולת העבודה (3

 

 .מילוי חוזר בגב קירות התמך כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור * 

 .תפרי ומשקי התפשטות * 

 .נקזים בתוך הקירות ובגבם כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור * 
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  כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור.* ברזל הזיון 

 .חפירת ויציקת יסודות * 

 ס"מ. 8-12באבן חאמי בעובי  חיפוי קירות הבטון 

 .כיחול במישקים )פוגות( ע"פ הפרט בצמנט לבן * 

 

 עבודות בטון בפיתוח 40.03

 

 בנוסף לאמור במפרט לעבודות בנין יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 

 תנאי בקרה, סוג הבטון .א

 טיב הבטון הנדרש בקירות הינו כדלקמן: הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. תנאי 

 

o  20-ב   בטון רזה לפילוס 

o 30-ב   בטון בקירות כובד 

o 30-ב   בטון בקירות מבטון מזויין 

o 30-ב   ראשי כלונסאות, יסודות 

 

 פלדת זיון .ב

   תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י . הרשתות המרותכות 3חלק  4466מוטות זיון מצולעים לפי ת"י

ממוטות מפלדה בעלת כושר הידבקות משופר )פלדה מצולעת( וחוזק גבוה, שכינויים  4חלק  4466

50. 

   ותותר רק על סמך אישור מהנדס  466הארכת מוטות זיון בריתוך תהיה לפי ת"י

בלן מופנית לכך תשומת לב הק .הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע. החפיה בין רשתות לפי התוכניות

 שהחפיות אינן למדידה ולתשלום.

 

 בדיקות בטונים .ג

  תוצאות 26על הקבלן לדאוג לביצוע בדיקות חוזק הבטונים ע"י מכון מוכר. כמות הבדיקות לפי ת"י .

 ימים יועברו מיד לממונה לשם הערכת מצב ונקיטת אמצעים לפי הצורך. 7הבדיקות שמבוצעות אחרי 

  די לפירוש תוצאות הבדיקות.המפקח יהיה הפוסק הבלב 

 

 אספקת בטון וציוד היציקה .ד

   על הקבלן יהיה להבטיח אספקה סדירה של בטון מובא וקבלתו בקצב הדרוש, לשם הבטחת

 המשכיות היציקה בקטעים המחייבים יציקה ללא הפסקה.

   לשם מילוי תנאי זה יהיה על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד אשר יתאים לתפוקת הבטון

 רושה.הד
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  .הקבלן יספק לאתר אך ורק בטון מובא ממפעלים עם תו תקן 

 

 הובלת הבטון .ה

 

  אין להשתמש בכלי אלומיניום להובלת בטון טרי, לא בצורת כדור ולא בצורת שוקת וכד'. בטון טרי

שיבוא במגע עם שטחי אלומיניום יפסל, כלומר הקבלן יהרוס את חלק המבנה מהבטון הפסול וייצק 

 התאם למפרט, ללא תשלום נוסף.אותו מחדש ב

 

 טפסות ושומרי מרחק כללי .ו

 .הטפסות ליציקת הקיר ייעשו מלוחות לבידים 

 .מתוך היציקה יובלטו קוצים לקשירת רשת הזיון של ציפוי האבן 

 .שומרי המרחק בין הטפסות יהיו מברזל בלבד 

 

 קירות תומכים מבטון מזויין .ז

 

  בהתאם למסומן תכניות.הקירות יבנו בתוואי אופקי ובגובה משתנה 

  ס"מ. 5פלטת היסוד לקיר התומך תוצק מעל מצע בטון רזה בעובי 

  הקירות יצופו בחיפוי אבן לפי המוגדר בתוכניות ובמפרט ולפי בחירת האדריכל. חיפוי האבן תהיה

 .1,2חלקים  2378בשיטת הקיבוע הרטוב לפי ת"י 

  ניקוז הקירות יבוצע באמצעות נקזים מצינורותC.V.P " מ"ר קיר  4בגוון אפור לכל  4קשיח בקוטר

 תומך.

  ס"מ מעל פני המדרכה  20מטר לכל כיוון כאשר השורה התחתונה תמוקם  2המידות בין הנקזים יהיו

 המתוכננת.

  ס"מ( בד גיאוטכני חדיר למים  50/50פתח הצנור מצד המילוי יהיה נתון בתוך כיס חצץ עטוף )במידות

 גרם/מ"ר. 200במשקל 

 ס"מ לפחות מפני ציפוי האבן בחזית הקיר. 5נור יהיה שקוע פתח הצ 

  מ' בהתאם  10ס"מ לכל רוחב הקיר במרחק מכסימאלי של  2העבודה כוללת בנית תפרים ברוחב

 למפורט בתכניות.

  30התפרים ייעשו ע"י קלקר קשיח-P  ס"מ מפני הבטון. 5ס"מ אשר יהיה שקוע  2בעובי 

 מבטון מזויין:אופני מדידה לתשלום לקירות תמך  .ח

 קיר התומך והזיון להם נמדדים במ"ק ביחד באותו סעיף במחיר הקיר ולפי הפירוט מטה:,יסוד הקיר

יסוד קיר תמך ימדד במ"ק לפי מידות תאורטיות ויכלול: חפירה ליסוד, הידוק שתית, יציקת רצפת בטון 

טון מדורג או משופע ובצורה לא רזה, זיון, ויציקת היסוד,בד גאוטכני,מילוי חוזר,תפרים. יציקת קיר ב

כולל קיר התמך מעקה הבטון,חיפוי אבן חאמי,קופינג,זיון צורה קשתית וצורה לא רגולרית  -רגולרית

)חישוב נפח הקיר למדידה מתחיל מסיום ראש היסוד ועד ראש הקיר( ויכלול: צנרת ניקוז,מילוי 
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קיר הבטון  -ס"מ, ויציקת הקיר 2ברוחב  מסנן חצץ ובד גיאוטכני מאחורי הקירות, ותפרים חוזר,זיון,

 ימדד במ"ק לפי מידות תיאורטיות בתוכנית.

הערה: הזיון נמדד במחיר הקיר וכולל את כל הברזל הדרוש לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה 

והנחיות המפקח באתר. כל תוספת ברזל שתדרש ע"י המפקח באתר הקבלן לא יבוא בדרישה 

 לתוספת תשלום בגינה.

 

 קיר כובד .ט

 30-הקירות התומכים עשויים מבטון ב. 

 .עובי הקירות לפי התכניות 

 בשיטת הבניה הקיבוע ,חיפוי האבן יהי לפי פרטי אדריכל .הקירות יצופו באבן לפי בחירית האדריכל

 .1,2חלקים  2378הרטוב ולפי ת"י 

 .בראש הקיר יבוצע קופינג אבן בהתאם לפרטי האדריכל 

 הנדס קונסטרוקציה המופיע בתוכניות.יבוצע זיון לפי פרטי מ 

  מ'. התפר יהיה  8תפרי ההתפשטות יהיו במקומות המסומנים בתכניות, אורך מכסימאלי בין התפרים

ס"מ  5ס"מ ממולא "קלקר" לאחר היציקה והתקשות הבטון,יש לנקות את הקלקר לעומק  3ברוחב 

 מחזית הקיר. 

  ניקוז הקירות יבוצע באמצעות נקזים מצנורותC.V.P " מ"ר קיר  4בגוון אפור לכל  4קשיח בקוטר

ס"מ מעל מפלס  20מטר לכל כיוון כאשר השורה התחתונה תמוקם  2תומך. המידות בין הנקזים יהיו 

פני הקרקע בחזית הקיר. פתח הצינור מצד המילוי יהיה נתון בתוך כיס חצץ עטוף בד גיאוטכני חדיר 

 ס"מ לפחות מפני הקיר.  5זית הקיר יהיה שקוע גרם/מ"ר. פתח הצינור בח 200למים במשקל 

 :אופני מדידה לקירות כובד וקירות ניקיון 

יכלול: חפירה ליסוד,  נמדד במ"ק במידות תאורטיות שבתוכנית. מחיר היסוד והקיר -יסוד וקיר כובד (1

יציקת ,צורה קשתית וצורה לא רגולרית,הידוק שתית, יציקת בטון רזה,ויציקת היסוד,תפרים

צנרת ניקוז, מסננת,זיון, חצץ ומצעים הכוללת בד גיאוטכני מאחורי הקיר, ותפרים ,חיפוי אבןהקיר,

 מילוי חוזר ליסוד ולקיר.,קופינג,ס"מ, 2ברחוב 

נמדד במחיר הקיר וכולל את כל הברזל הדרוש לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה  -הערה: הזיון  (2

המפקח באתר הקבלן לא יבוא בדרישה  והנחיות המפקח באתר. כל תוספת ברזל שתדרש ע"י

 לתוספת תשלום בגינה.

 

 סלעיות .י

 ,טון/מ"ק 2.5משקל סגולי  ,בניית סלעיות תהא מאבן דולומיט או גיר קשה עם פאטינה טבעית -

 . ס"מ 100/60במידות לפי המפורט בתכניות ובפרטים אך לא יקטן ממידות 

לאישור למקור וטיב האבן, אין לספק אבן לפני אספקת האבן לאתר העבודה יספק הקבלן דוגמה  -

 לאתר לפני קבלת אישור הפיקוח והמתכנן.

סידור האבן לפני בנייה: עם קבלת האבנים ולאחר אישורם על ידי הפיקוח והמתכנן יסודרו האבנים  -

 בשטח בקבוצות נפרדות בגובה אחיד.

שר כל שורה תיבנה כא סידור בניית הסלעיות תהא בגבהים אחידים בהתאם ובשיפועים אחידים -

 לקבלת חזית בקו אחיד. מאבנים מקבוצת גובה אחת
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 בניית הסלעיה תהא לפי הפרטים וללא שימוש בבטון, אלא בהוראה מיוחדת של הפיקוח והמתכנן. -

ס"מ ע"ג מצעים מהודקים( לפי  5בניית המסלעה תהיה על יסוד קשיח )סלע או בטון רזה בעובי  -

 שונה תהיה כפולה לחיזוק היסוד.הנחית המפקח. בכל מקרה שורה רא

 

  מפרט כללי למוצרי מסגרות 40.3

 

 

 תקנים .א

  כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים הבינלאומיים

 .3( סעיף 1991) 1חלק  1225כמפורט בת"י 

 .תעודות משלוח למוצרים עם תו התקן ושם היצרן לפני התקנת המוצרים באתר 

 

 פרישת גדרות ועיגונן לפני הזמנת החומר: .ב

  על המבצע להגיש תכנית ופרישות להקמת גדרות כולל חזית המתארת את חלוקת השדות של הגדר

על קירות האבן, ואת פרטי העיגון, לאישור האדריכל והקונסטרוקטור, לפני הזמנת החומר. את 

 הגדרות יש להזמין רק לאחר קבלת אישורם בכתב.

 סוג הגדר: .ג

 לפי תכנון החברה המייצרת ובאישור האדריכל, תוצרת - 1.20בגבה  ,גדר תהא לפי חב פרטיםה

 כמופיע בחוברת הפרטים. סוג הגדר ייקבע סופית לאחר הצגת דוגמאות כנדרש בנ"ל.

 

 החומרים .ד

 כללי (1

  כל חלקי המסגרות יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופשית מקליפת ערגול, סיבים

ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש יהיה המבצע חייב להמציא למהנדס האתר תעודות 

על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים, המסופקים על ידו. 

 בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

 החלפת פרופילים (2

  פרופילים, צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין בהעדר

 להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן.

 

 

 גילוון .ה

 כללי (1

  גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח. הגלוון יעמוד

 יתוך. . הגלוון יבוצע רק לאחר הר918בדרישות ת"י 

 .לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון 
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 ניקוי השטח והכנתו (2

 .)הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת 

  לקבלת שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך

 התהליך.

 תהליך הגלוון (3

  מיקרון לפחות.  80. עובי צפוי האבץ יהיה 918יגולונו בהתאם לדרישות ת"י כל חלקי הקונסטרוקציה

 מיקרון. 56בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה 

 גלוון הצינורות (4

  הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. צינור סגור עלול

לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, יש לנקב חורים בצינורות  לגרום לתאונת עבודה. במידה ולא ניתן

 בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח.

 בדיקות הגלוון (5

  כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי בהתאם לדרישות

 .על הקבלן להמציא תעודות בדיקה מהספק/היצרן של אלמנטי המתכת.918ת"י 

 צבע (6

  צבע בתנור בגווןral  עבודות צביעה )הכנה, צבע  11לפי בחירת האדריכל. הכל לפי מפרט הכללי פרק

יסוד וצבע עליון(. הגימור יהיה בצבע על בסיס אפוקסי בתנוא, על פי הדרישות במפרט הכללי 

 .1106הבינמשרדי פרק 

 הובלה ואחסנה .ו

 ח. האלמנטים המוכנים יוטענו ויוסדרו על משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפק

גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם. יש לקשרם היטב תוך שימוש 

בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ, כדי למנוע התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים 

מבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע, להיגרם להם בזמן ההעברה. אחסנת האלמנטים במקום ה

 על ידי אמצעי הגנה יעילים, את קלקולם, החלדתם, זיהומם וכו'.

 

 חיבורים .ז

 החיבורים יהיו ע''י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתכניות.

 בפרטים העשויים פרופילים חלולים, הפינות יחוזקו באמצעות מלויים.

 חשמלי ויבוצע אך ורק ע''י רתכים מומחים.הריתוך יהיה 

 המראה החיצוני יהיה נקי. ללא הפסקות ללא חורים. שקעים ומקומות שרופים.

 לא יישארו קצוות פתוחים, בקצה כל פרופיל פתוח תרותך פלטה.

 כל הריתוכים והחיתוכים יבוצעו בסדנא, לא יבוצעו ריתוכים וחיתוכים בשטח.

 

 מעקה בטיחות .ח

 

  21מ' מפרופילי ברזל מגולוון בהתאם לפרט מס'  1.20והתקנה של מעקה בטיחות בגובה אספקה. 
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 .התקנה בהתאם לתכניות, הנחיות היצרן ולהנחיות הקונסטרוקטור 

 

 מאחז יד .ט

  אספקה והתקנה של מאחז יד מעוגן לקיר לפי תוכנית אדריכל לאורך המדרגות 

  התקנה בהתאם לתוכנית ולהנחיות הקונסטרוקטור 

 

 לתות לגומחה לארון חשמל/תקשורת/ מים ראשיד .י

  אספקה והתקנה של דלתות לגומחה לארון חשמל/תקשורת מרשת ברזל מנוקבת צבועה בצבע בתנור

 .בהתאם למפורט בתכניות

 

 גינון והשקיה - 41פרק 

 

 אדמת גננית, הכשרת הקרקע, הדברה ודישון 41.01.01

 כללי .א

  המתאים לדרישות בטבלה ג' להלן.אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע 

 אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י המפקח/נציג המזמין. 

 הקרקע בכל  הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד-אישור התאמת אדמת

 גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי. -הדרישות המפורטות לגבי אדמת

 מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות וחלקי  הקרקע תהיה

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים ולא תכיל -שנתית ורב-שורשים, שורשי עשביה חד

 פסולת כלשהי.

 הדרישות  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/או

/או הנחיות המפקח, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר. המפורטות בטבלה ו

 הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר. 

 בין זמן אספקת האדמה יבוצע בשעות העבודה המקובלות,האדמה תסופק רק בנוכחות הפיקוח 

ספקת אדמת הגן יאושר בכתב ע"י ע"י ימים בשבוע. במידה וידרש זמן אחר לא שישה 7.00 - 15.00

 הפיקוח.

 .אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו

 מהשקיה  ימים ירידת גשם או כשהקרקע רטובה 5 -גן בתקופה של לא פחות מ-פיזור ויישום אדמת

 אסור בהחלט!

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת ב.

 בדיקת קרקע. , מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצעלקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע 

 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י המפקח/נציג המזמין. חל איסור -כל אספקה לאתר ופיזור אדמת

גן -להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהמפקח/נציג המזמין, האישור לאספקת אדמת

 הגן.ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת 

 תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין  הבדיקות

השדה של משרד  מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות
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החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח/נציג המזמין. תעודות מקור של בדיקות הקרקע 

 , כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.יימסרו לממונה

  דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך. הבדיקות  5יש לבצע לפחות

, מיצוי רוויה מליחות, pHהנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, 

, 90-60גימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה הד (, מחלות ומזיקי קרקע.E.Cמוליכות חשמלית )

 ס"מ. 0-30, 30-60

  שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו והמלצות

 המעבדה באישורו של המפקח בצרוף התוצאות.

 הגן כמפורט  לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת

 משך.בה

 לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. הקבלן חייב  -פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן, אם תהיה

 לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. 

 

 ג. טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני 

 המיוחד.

 .1 הגדרה של סוג הקרקע

 35%החרסית לא יעלה על א. שיעור 

 .50%ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

)הרכב מכני(  % -חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 )חול, סילט, חרסית(.

2 . 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( 

 ומעלה( 4נפה מ"מ עובר  4)מחלקיקים מגודל 

3. 

 .4 )חומציות קרקע( pH - 7.8  pHמקסימום 

 .20%א. גיר כללי 

 .8%ב. גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק 

באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%.) 

5. 

או ( )במילימוס /ס"מ E.Cמוליכות חשמלית ) מילימוס/ס"מ. 2.0 -מוליכות חשמלית מירבית 

 דציסימנס/מטר(.

6. 

( )במיוצוי MG / KG -)ב 3NOתכולת חנקן  מ"ג/ק"ג 30 -מקסימום 

 בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג 15מקסימום 

 = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב

8. 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי( מיליאק/ליטר 10מקסימום 

(MEQ./LITTER מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

 (GR/KG )גר'/ק"ג = 

10. 
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 .11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTER -במיליאק. / ליטר

12 . 

 

 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע בבור השאלה. -הערה 

והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום  במידה

להגדיר תכונות שאינן ניתנות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעות 

 חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'.

ע המאושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרק

 בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.

 

  עובי שכבת הקרקע ד.

  ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר הנחתה( כאשר מוסיפים קרקע עד  30עובי שכבת הקרקע יהיה

לקרקע המקומית. כאשר ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי  30לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה  30מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

 מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק לדונם.  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 

 ל חשבונו.כל זאת באחריות הקבלן וע

 

 אופני מדידה ותשלום לאדמה גננית ה.

 במ"ק תאורתי שיקבע על פי אזורי הגינון שהוגדרו בתוכנית או בכפוף להוראות  האדמה הגננית תמדד

 הגינון. באזור הפיקוח ו/או היועץ, ועל פי גובה המילוי

  לביצוע  וכל הדרושהתמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי

 מושלם בהתאם למפורט לעיל.

  :אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקרטריונים הנדרשים הערה 

במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות  ,בטבלה ג'

 ה נוספת.נמפקח. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמור

 

 הכשרת הקרקע, והדברתו.  41.01.02

 א.כללי

 

 1) עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללת: הדברת כל העשביה מעל קרקע טבעית לרבות

ס"מ,  15עשביה רב שנתית נעוצה והסרתה לחלוטין מהשטח, דיסוק הקרקע בשני מעברים לעומק 

 זיבול ודישון, עיבודי קרקע לקראת השתילה /נטיעה ויישור גנני סופי. 

 המפקח. שיקבעהערה: הנחת צנרת השקיה תעשה במועד 

  הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית.הקבלן יבצע הנבטת עשביה

 בהתאם להוראות המפקח/נציג המזמין. 

מ"ק לדונם  30השקיית הקרקע להנבטת עשבייה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים בכמות של 



- 85-  

העשבייה ירוססו העשבים בחומר  לכל השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח. לאחר הופעת

סימנקס או ש"ע צורת הישום ע"פ הוראות היצרן. הריסוס יהיה על עשבייה ” S” קוטל עשבים פורמטול

רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחייה רטובה, כמו כן אין להשקות את 

 ממועד סיום הריסוס. שעות 48השטח במשך 

 צמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים על הקבלן יהיה לתקן את הנזקים על הקבלן ימנע מנזקים ל

 חשבונו.

 .לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה 

שבועות לפני  4-6 -שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמים לא יאוחר מ-הדברת עשבים רב

 השתילה.

 משרד החקלאות,המשרד לאיכות הסביבה ודרישות המפקח. כל  תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות

העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלי 

 החיים באזור.

מועד הריסוס יתואם עם המפקח, וכל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרי הדברה. 

 ידני. הריסוס יעשה במרסס מכני או

לעיל וכמפורט  עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, יודברו בחומרים כימיים כמפורט

 בהוראות היצרן. 

 שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה.  4-6 -לאחר כ

פי של השטח ובאישור שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה, יהיה רק לאחר יישור סו

 המפקח. הדברת עשבים תבוצע לפני השתילה, ועפ"י הוראות המפקח.

והסרת צמחיה הרי מאותה עת יהא  בר על פני השטח והורה המפקח לבצע ניקוי-באם היו עשבי

בר עד למועד אישור המסירה הסופית ועל -הקבלן חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי

 חשבונו.

ימדדו במ"ר, עפ"י האזורים שיוגדרו ע"י הפיקוח ו/או  -מדידה ותשלום להכשרה והדברהאופני  ב.

שיסומנו ע"ג התוכניות, מחיר העבודה כולל בין היתר הדברה, עקירת הצמחייה, השקית השטח, וכו', 

 וכל המפורט במפרט זה ובהוראות היצרן. 

 

 זיבול ודישון 41.01.03

 

 כללי-א. זיבול ודישון 

 'שטחי הגינון למעט  ס"מ בכל 20 לעומק יפוזר ויוצנע,'גבעת עדה' או שו"ע ויסופק קומפוסט יהיה תוצ

  יותר. מ' או 2.0שטחי הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של 

   המיועדים  הצמחים מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי 20-ליטר למ"ר ) 20כמות הקומפוסט תהא

 לשטחים אלו. 

 בתערובת המילוי  מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק 2.0חים של בשטחים בהם השתילה הינה במרוו

 של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.

  למעט שטחי הגינון ס"מ בכל שטחי הגינון 20דשנים כימים יסופקו, יפוזרו ויוצנעו לעומק  

  :מעל תקרת המבנה. כמות הדשנים תהא 

a. גר' למ"ר  120גופרת אמון  - דשן חנקני 

b.  גר' למ"ר 120סופר פוספט  - זרחנידשן 

c.  גר' למ"ר 80אשלגן כלורי  -דשן אשלגני 
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  הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה. עליו להציג  -אישור הקומפוסט

אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעועלחשבונו. הדגימות 

במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרכבת קומפוסט.  41.0.17דרישות סעיף יכללו את 

שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ולספק  48 -קומפוסט שישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ

 קומפוסט אחר על חשבונו.

 

 עיבוד קרקע ויישור השטח ב.

באמצעים אחרים  מ בעבודות ידיים ו/אוס" 20עיבודי קרקע כוללים קילטור ו/או תיחוח הקרקע לעומק  

בהתאם להוראות המפקח, ויכלול הצנעת הזבלים, קומפוסט, דשנים, ויישור גנני של פני השטח 

לגבהים הטופוגרפיים המתוכננים תוך בהקפדה על שיפועי הניקוז הנדרשים לפי התוכניות ו/או לפי 

 הנחיות המפקח.

 ולאחר הזיבול, עיבוד הקרקע והתקנת מערכת ההשקיה.במגרפות יתבצע לקראת הנטיעה  יישור סופי

 ימים לפני הנטיעה. 5עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 יש לקבל אישור בכתב מהמפקח ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה.

 

  אופני מדידה ותשלום לזיבול ודישון ג.

ולמו וימדדו לפי מ"ר של שטח שהוכשר לשתילה. התמורה תכלול המדידה לעבודות דישון והזיבול יש

 בין היתר:

 .זיבול ודישון עפ"י הכמויות המפורטות, כולל בדיקת מעבדה לקומפוסט 

 עיבוד הקרקע ויישור גנני 

  .יישור סופי 

 

 נטיעות  41.02

 נטיעות כללי 41.02.01

 

  כללי א. 

  את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף

( ופרקים רלוונטים אחרים, באופן שצירוף כל המסמכים 41פרק  -ע"י משרד הביטחון )אוגדן כחול 

 מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות במכרז/חוזה זה.

 סעיפי  מפרט טכני זה, לבין מספורעל הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים ב

 המפרטים האחרים ו/או כתב הכמויות.

  הקבלן יקיים את החוקים, תקנות, תקנים ופרסומים של משרד החקלאות והפנים, בהתאם למצוין

 במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.

 ים על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, לרבות התנא

שישררו במקום במועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הבאת ותנועת ציוד מכני/הנדסי, 

בעיות שינוע חומרים, עצים/ומגבלות/אילוצים נוספים. לא תתקבלנה כל הסתייגויות דרישות ותנאים 

 הבנת המצב באתר בעת ביצוע העבודות.-ידיעת ו/או אי-מצד הקבלן בשל אי

 ההכנה,  דות שתילה/נטיעה אלא לאחר שאישר המפקח בכתב שהושלמו כל עבודותלא תבוצענה עבו

 הכשרת הקרקע, מערכת ההשקייה בוצעה והשטח מוכן לנטיעה/ שתילה. 
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 מדידה וסימון ב.

 אחד, אלא  יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה במהלך

 , לפצל הסימון.אם אושר ע"י המפקח, בכתב ומראש

 .)בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי )המינים/זנים לחוד 

 גבולות השטחים/גושים יסומנו בחול נקי.

 ליתד. סרט עמיד קשור יסומנו ביתד עם סימון שם העץ על היתד או על -מכל המינים והגדלים -עצים 

 התרשמות  תפק בסימון המבוסס עלהקבלן אינו נדרש למדידה אנליטית של השטחים וניתן להס

 כללית וסימון על פי מדידה מתוך התוכניות והתאמה למצב הקיים בשטח.

 .על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה 

 

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה ג.

הקבלן לחשב את  הכמויות המצויינות במסמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על

 פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.-הכמויות הנדרשות על

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין 

 הכמויות הנדרשות בפועל באתר. 

 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה  ד. 

  הצמחים  ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת 30תוך

הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, 

 ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.

 להשגה" יגיש  " שצמח/ים מסויימים אינם ניתנים -עונים כאלהאם יהיו טי -לביסוס טיעוניו של הקבלן

 לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. הקבלן

  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה

לספק את הצמחים וגודלם במועד  שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן

 זה.

  תוך שישים מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן להציג בפני המפקח אישור

המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות )אם ישנן(, אשר יאושר מראש 

 ובכתב בידי המפקח, והינם מובטחים למכרז/ חוזה זה.

 המפקח. ספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידימועדי א 

 ובלתי בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה-  

 מפותלת במיכל. 

 לבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל ולצורך להתאים את -תשומת

 פי הביצוע של עבודות הפיתוח באתר.-עלהכמויות לנדרש 

 הצמחים. לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות 

 

 תנאים ומועדי נטיעה ה.

 .הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה 
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  .אך אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות 

  בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה 

 .מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה  

 ויאושר ע"י  לוח הזמנים המדוייק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב ע"י הקבלן

 המפקח.

  בהתאם  המפקחלהלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י

 לפרוט הבא:

o חודשים 6 - אחריות קליטה לשיחים 

o חודשים 12 - אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול 

o חודשים 12 - אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה 

o חודשים 3 - אחריות קליטה לצמחיה עונתית 

 

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים ו.

  סוגי, מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה זה.ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל 

 משרד  כל השתילים יותאמו לדרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של

 .החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים וכו'

 .אופן שתילתם: בגוש מצע גידול או חשופי שורש 

 תחים בהתאם לגודל הנדרש, כלומר יחס נכון בין נוף לשורש הצמחים יהיו בריאים ומפו 

 .ולגודל המיכל. השורשים מקוצצים והמיכל שומר על שלמות גוש השורשים 

 בעשבים. השתילים יהיו נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות או אחרים( וללא שיבוש 

 )החקלאות  של משרד כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים )סטנדרטים

 במהדורה עדכנית.

 ,ופעם נוספת  על הקבלן לציין מקור השתילים ולקבל את אישור המפקח לאחר בדיקתם במשתלה

 באתר העבודה וזאת לפני השתילה.

  שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה יוחלפו ע"י הקבלן ועל

 חשבונו.

  ראה  -ורמת התפתחותו  מציין את סוג הצמח והן מבחינת גודלו, והן מראהוסווג צמחים אקזמפלרים

 פירוט נוסף לדרישות בטבלה המופיעה בסעיף י"א במפרט זה.

 מוביל ברור ובולט ובלתי  לכל שתיל מקבוצת המחטניים, למעט ערערים שיחים ומשתרעים, יהיה גזע

 ייפסל.  -מנוון אופגוע באופן כלשהו. שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף 

 ,רשאי שלא לאשר  המפקח, לאחר שקיבל לידיו את רשימת הצמחים ומקורות האספקה שהכין הקבלן

 אספקת צמחים ממקור כלשהו באם למיטב שיקולו דעתו המקצועית 

 אינם תואמים את דרישות המכרז/חוזה. -כולם או מקצתם  -הצמחים ממקור זה 

 נוספת  ופעם את אישור המפקח לאחר בדיקתם במשתלה, על הקבלן לציין מקור השתילים ולקבל

 באתר העבודה וזאת לפני השתילה.

 



- 89-  

 מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים ז.

 שורשיהם תהיה  ומערכת כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל

 מסועפת בכל נפח המיכל.

  שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.אין לשתול צמחים שמערכת השורשים 

  מנפחו של מיכל הגידול. 90%תכולת המיכל של הצמחים ימלא לפחות 

 שהוגדרו בחוברת  המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים

הסטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות.השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים 

גודל נפח המיכל, כפי שצויין בתכניות ו/או כפי שצוין בכתב הכמויות. ויהיו  "גודל מס' " ו/או את דרישות

 כמפורט בפרק דרישות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות. -תואמים דרישות ייחודיות לצמחים 

 .הנפחים המצוינים בפיסקה קודמת מציינים את נפח פנים מיכל הצמח  

 פי כתב הכמויות, צמחים במידות ובאופנים כדלקמן:-ים יסופקו, עלבנוסף לצמחים במיכל 

 .בצלים מגידול תרבותי 

 פי הוראות -על -בוגרים )"בכירים"( )מעוצבים מאדמה(-עצים חצי 

 סעיף זה במפרט טכני זה. 

 פי הוראות מפרט טכני זה.-על -עצים בוגרים 

 הסטנדרטים  ות יחולו הוראות חוברתצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכני בכל מקום שלא

 )"תקנים"( לשתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורה עדכנית.

 

 דוגמאות ח.

  יום מקבלת צ.ה.ע., על חשבון הקבלן, לכל מיני  30על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן תוך

 ים מהאדמה. בוגר-וזני הצמחים אשר צויינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או עצים חצי

 מראש עם המפקח,  עצים שאספקתם מגידול באדמה/מטע, יוצגו בפני המפקח, בסיור אחד שיתואם

  ימים לפני מועד הסיור. 14לפחות 

  כל הצמחים האחרים יובאו למשרד המפקח או יקויים סיור למשתלות לקבלת אישור מהמפקח לפני

 הבאתם לשתילה באתר.

  שאושרו ע" י המפקח יישארו למשמרת ליד משרד המפקח ליטר  25כל הצמחים במיכלים עד

 מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.

 מהקרקע, יינטעו לאחר אישורם וסימונם  עצים בוגרים ליטר ומעלה כולל 25-צמחים במכלים מ

 במשתלה כעצי דוגמא מאושרים.

  הצמחים כנדרש. הקבלן אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי

אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז/ החוזה 

 אשר אושרו במשתלה ו/או לפי הוראות המפקח.

 .שתילה ללא אישור  לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים אשר לא קיבלו את אישור המפקח בכתב

 תיראה כאילו לא נעשתה כלל.

 אם אישר זאת בכתב המפקח. סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא לא תהיה

 פרטים מיוחדים ט.
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 מבחינת סוג הצמח  מיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד-סווג "פרטים

י העברתם והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפנ

ידו לסיווג "פרט -לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על

 מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם המפקח.

 

 בור נטיעה/שתילה י.

 שכל  ותק כךייחפר/ יחצב בור לשתילה, שנפחו יכיל קרקע תחוחה או במצע מנ -לכל שתיל הנשתל

 מערכת השורשים של השתיל יונחו ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

 פגיעה בצוואר  אסורה בהחלט, וזאת על מנת למנוע -חפירת /חציבת בור נטיעה עמוק יתר על המידה

 השתיל.  שורש

 מהשכבה  באדמה בלתי מחלחלת )אטומה( ו/או במשטחי סלע אין לחפור/לחצוב בור נטיעה עמוק

עומק השורשים מחייב חפירה/חציבה עמוקה יותר יש לדאוג לניקוז בבור השתילה ע"י  המעובדת. אם

קידוחים לשתיל, וכל זאת  4 -כ מ' ובכמות של 0.50מ' לעומק  0.70קידוח בעזרת כלי חפירה מתאים 

 ללא כל תמורה נוספת. 

 החפירה/ חציבה תעשה בעבודות ידיים ו/או בכלי מכני, הכל בהתאם להוראות המפקח. 

 .הקבלן יסלק  עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח, וזאת לפני מילוי הבור באדמה גננית מובאת

 וסביבתו. על חשבונו מהאתר את כל העפר, הסלעים והפסולת המיותרים שהוצאו מהבור

  :להלן פירוט נפח בורות השתילה 

o  ר יהיה בגובה הכלי הנשתל.מקוטר הכלי ועומק הבו 2קוטר הבור יהיה גדול פי  -צמחים במיכלים  

o  40יהיו  מידות הבור לצמחים גלויי שורש -שתילת גלויי שורשx40x40 80 ס"מ לורדים ועדx80x80 

  .ס"מ לצמחים אחרים. הכל בהתאם להוראות המפקח

o מגודל הגוש הנשתל  2קוטר הבור יהיה גדול פי  -נטיעת עצים בוגרים וצמחים מעוצבי גזע מהקרקע

העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני  ה כגובה הגוש הנשתל.ועומק הבור יהי

  .הקרקע

 

 זיבול ודישון-מידות צמחים  יא.

כמות 

קומפוסט 

 לבור

 בליטר

 כמות דשן בשחרור איטי

 :הרכב

16-8-9 

 +3% Mg  

 16-18 

 חודשים

כמות דשן 

 בשחרור

 איטי

 הרכב:

15-9-9 

 +3% Mg 

12-14 

 חודשים

 גודל כלי
 גודל שתיל

 ()לכל הפחות
 

 ליטר 1-0.25 גרם 30 גרם 60 0
 ס"מ 10גובה 

 ס"מ 15קוטר 
 צמח

 צמח ס"מ 18גובה  1-2 גרם 30 גרם 60 0
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 ס"מ 20קוטר  ליטר

 ליטר 5-3 גרם 60 גרם 90 1
 ס"מ 25גובה 

 ס"מ 25קוטר 
 צמח

 ליטר 15-8 גרם 60 גרם 100 5
 ס"מ 35גובה 

 ס"מ 35קוטר 

עץ או 

 שיח

  ליטר 40-25 גרם 130 גרם 200 10
עץ או 

 שיח

 גרם 160 גרם 260 20
ל'  50ממיכל 

 ומעלה
 

עץ או 

 שיח

 גרם 200 גרם 300 30

עץ בוגר 

)"בכיר"( 

מעוצב 

 מהאדמה

"2 - "4 

 עץ 

 גרם 300 גרם 500 40

עץ בוגר 

מעוצב 

 4מהאדמה "

 ומעלה

 עץ 

 גרם 300 גרם 500 40

דקל בוגר 

)תמר או 

 וושינגטוניה(

 דקל 

 

 

 

 בקרקע

 

 גרם למ"ר

 בקרקע

דשן בשחרור 

 100%מבוקר 

 מצופה בהרכב

משך שחרור 

הדשן 

 בחודשים

 סוג הצמחייה 

 

100 

 אוסמוקוט פרו

15-9-11 

 

3-4 

 

 עונתיים 

 

  .בשלב ההקמה יישום הדשן

 

  .הדשן ייושם בבור השתילה בשלב ההקמה 

  18-16ודשן  14-12הדשן מסופק בשקיות מתכלות הכוללות דשן  -שקיותהשימוש יתבצע באמצעות 

 גרם.  100גרם ו  30 במשקל של
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 שתילת עצים וצמחים מיוחדים יב.

 :הגדרות מידות עצים -כללי (1 

משמעו גובה מפני מצע  -גובה גזע ס"מ מפני מצע/ קרקע גידול העץ במשתלה. 20יימדד בגובה -הקוטר 

מקוטר הגזע בנקודת התפצלות בזמן הוצאת  40%של ענף שקוטרו /קרקע עד התפצלות ראשונה 

בהם היו נטועים  הכוונים השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו

במשתלה, וזאת על מנת לנטוע אותם בשנית עפ"י אותם כוונים. על הקבלן להקפיד שלא תהיה פגיעה 

 בשורשים ובנוף העץ בעת הוצאת השתילים,העברתם ושתילתם מחדש. 

 נטיעת העצים ובצוע צנרת ההשקיה יושלמו לפני ביצוע הרצוף.-עצים בשטחים מרוצפים  

 4"- 2מעוצב מהאדמה( " -עץ בוגר )"בכיר" (2 

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר. 3-10הכוונה לעץ בין   

או  הכמויות , אלא אם צוין אחרת בכתב4" -2מ' לפחות וקוטרו " 2.0גובה הגזע עד להתפצלות ענפים 

 בהתאם להוראות המפקח.

לפחות בצורה  קרייםענפים עי 3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפות. בעל  -הגזע

 סימטרית.

 70הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה. העצים הועתקו עם גוש אדמה בקוטר 

 ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש.

 ומעלה 4מעוצב מהאדמה( " -עץ בוגר )"בכיר" (3 

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר.  10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ  

 לפחות, אלא אם צויין אחרת בכתב 4מ' לפחות וקוטרו " 2.5ע עד להתפצלות הענפים גובה גז

 הכמויות או בהתאם להוראות המפקח. 

ענפים עיקריים לפחות, מפותחים היטב  3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. העץ יהיה בעל  -הגזע 

 מ' לפחות, בעלי גידול סימטרי. 1באורך 

וקשור  מ' קוטר, עטוף 1 -אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מהעתקת העצים תעשה עם גוש   

 כנדרש.

 זית בוגר (4 

 ס"מ לפחות. 25קוטר הגזע    

 .ס"מ 5זרועות בפיזור שווה סביב הגזע, קוטר כל זרוע לפחות  לעץ יהיו לפחות שלושה  

 ס"מ קוטר. 5העץ יהיה חופשי מפגעים ו/או אחרים ומפצעי גיזום מעל   

פיצעי הגיזום יהיו מטופלים באופן מקצועי וכל עץ ירוסס בחומר הלבנה מסוג "ילבין" או"לובן" ע"פ כל  

 הוראות היצרן.

 צמחים )פרטים( מיוחדים (5 

מבחינת סוג  פרט מיוחד הן אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין-) סווג "פרטים מיוחדים"  

 התפתחותו.הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת 

  .פרטים אלה יאושרו ע"י המתכנן לפני הבאתם לאתר  

מיוחד", האישור -על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו לסיווג "פרט  

 יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיותאם עם המתכנן.
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 נטיעת עצים יג.

 ועומק הבור יהיה כגובה הגוש הנשתל.מגודל הגוש הנשתל  2קוטר הבור גדול פי 

שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע. על הקבלן לערבב את הדשנים  העץ יונח במרכז הבור כך

והקומפוסט לפי הכמויות המפורטות )טבלה בסעיף יא'( עם האדמה המוכנסת לבור השתילה, וזאת 

 תוך כדי מילוי הבור במים. 

לתמוך את  ום במשחת עצים ואת הגזע יש למרוח בלובן, וכןבגמר הנטיעה יש למרוח את השטח הגז

בהמשך ובהתאם  וזאת על מנת לייצב את העץ כמוסבר העצים בסמוכות בהתאם למספר הנדרש

 הוראות המפקח.

 

  תמיכה, קשירת ועטיפת עצים טו.

 סמוכות ( 2על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו ו/או מהקרקע( בשתי ) -תמיכת עצים

ס"מ, הסמוכה תהיה  7 -מעץ. הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכו ועוביו לא יפחת מ

 ס"מ מעל 10מקולפת, מחטאת, ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל חלק הבא במגע עם הקרקע + 

פני הקרקע יהיה טבול בקרבולינאום.לא יותר להשתמש באותו אתר בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל 

ס"מ ובמרחק  50סמוכות באתר יהיו מאותו סוג.יש לקבע את הסמוכות בקרקע לעומק מינימלי של ה

משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ ובניצב לכיוון רוח השכיח ביותר  ס"מ 30של 

מ', הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב  2.0 באתר.החלק העל קרקעי של הסמוכה יהא בגובה

ברוח  במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך שתתאפשר תנועת העץ רה תעשהס"מ.הקשי 2.0

להתחזקות הגזע, תוך הקפדה שהמגע עם הגזע יהיה כך שלא יגרום נזק לקליפת העץ. כל עץ יהא 

בקרטון גלי. הקרטון יהא קשור בשני מקומות לפחות. לאורך כל תקופת  -לכל אורך גזעו החשוף-עטוף

לת הוראה מפורשת ובכתב מהמפקח חובת הקבלן לשמור עטיפות אלו במצב שלם העבודות ועד לקב

ותקין ולהחליפן מעת לעת לפי הצורך.התמיכה והעטיפה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה 

 תמורה בנפרד.

 

 שתילת ערערים 41.02.02

 תערובת ללא שתילי הערערים יסופקו עם תווית ברורה המציינת את שם השתיל. שתילים הגדלים ב

 .חמרה, מצע מאוורר ותערובת נקיה מעשבי בר.סטנדרט משתלת "צמד" או שו"ע

 שנה. 1ליטר הינם בגיל מינימלי של  3 שתילים במיכל 

   שנים. 2½ ליטר הינם בגודל מינימלי של  10שתילים במיכל 

 המומלצים. יש להניח את השתילים במקום שתילתם בהתאם לתכנית השתילה ומרווחי שתילה  

 מספיק  יש לחפור בור שתילה הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל. במקרה שגוש שורשים לא

 רצוי ע"י טבילה בתוך כלי עם מים. רטוב אזי חייבים להרטיבו לפני השתילה.

 יש לערבב את האדמה שהוצאה מבור השתילה עם כבול גס בכמויות שלהלן : 

o ליטר.  2כמות של  -ליטר 3במיכל  לצמח 

o  ליטר.  5כמות של  -ליטר 8במיכל לצמח 

o  ליטר. 10כמות של  -ליטר 25לצמח מיכל 
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 מתחת  ס"מ 1יהיה מוצנע בעומק  יש להניח את הצמח בתוך בור השתילה כך שגובה פני גוש הצמח

 לפני הקרקע אך לא יותר.

 בכיוון זה  ענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי כלומר ענפים שפנו כלפי מעלה יישארו

 וההפך.

  היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש שיעכבו מאוד את קליטת הצמח ובמקרים מסוימים לאי

 קליטה כלל.

 .יש להחזיר את תערובת האדמה והכבול מסביב לגוש הצמח ולהדק קלות 

 השקית ערערים  ב.

  30מים של  ותס"מ לפחות, כלומר מנ 30מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה ולעומק של 

 ליטר למ"ר.

 פעמים בשבוע  בתקופת הקליטה של הצמח )כחודש ימים( יש צורך להשקות בתדירות גבוהה כשלוש

ליטר למ"ר ליום, כמות המים משתנה בהתאם לעונות  4-3)ובמקרים מסוימים אף יותר( בכמות של 

 השנה, סוג הקרקע ומיקום הצמחים.

   ימים. 4-3ליטר למ"ר ליום בתדירות של כל  3-2של במשך הקיץ הראשון צריך להשקות כמות 

  

  -אחריות 41.02.03

  הקבלן אחראי לקליטת והחלפת כל הצמחים והעצים אשר נשתלו בשטח ולא נקלטו, מתן טיפול

הקבלן ועליו לתקנם ו/או  ואחזקת עד למסירת העבודה. כל נזק שייגרם לנטיעות תהיה על חשבון

 בתקופת האחזקה(.להחליפם ללא דיחוי )גם 

 

  MADE AS תכנית עדות 41.02.04

 ושתילה. על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות לתכניות נטיעה 

 המתאימה לתנאי  התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך ןייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות יהא תוכנית

 השטח שבוצעו בו העבודות.

  ,לרבות  תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן תהיה על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן

 סימון הצנרת התת קרקעית.

   תכנית  בשני עותקים, אם נדרשת הכנת אחר גמר העבודה יום 14התכניות תימסרנה למזמין

 ממוחשבת ימסור הקבלן גם דיסקט של תכנית העדות.

  הגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. הקבלן לא יהיה רשאי ל 

 

 אופני מדידה ותשלום לנטיעה ושתילה 41.02.05

 א. המדידה כוללת: 

 .המדידה ביחידות עפ"י סוגי השתילה והנטיעות השונים רק לאחר קליטתם בקרקע 

 

 התמורה כוללת בין היתר:ב.  
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  החומר בהתאם להוראות המפקח, אספקה, הובלה, מדידה, חפירת/חציבת בורות שתילה, פינוי

אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצורך באדמת גן מובאת, תמוך, זיבול ודישון בכמות 

המפורטת, שתילה ונטיעה, תמיכה, השקיה לרוויה בעת השתילה, תוכניות עדות. יישור השטח לאחר 

חייה והעצים במהלך כל השתילה, יישור שלוחות הטיפטוף, ניקוי השטח מכל פסולת, אחריות על הצמ

 הדרושים לביצוע כמפורט לעיל. תקופת ההקמה ובזמן תקופת האחריות, וכל העבודות והחומרים

 

 בגן נוי -מערכות השקיה 41.03

 

 41.03.01. כללי 

 ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי הנוי המורכבות מצינורות פוליאתילן. (1

לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים המערכת מתחילה בנקודות החיבור 

 .הדרושים להשקיית הגן

ביצוע מערכות השקיה יעשה בצמוד לתכנית,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו  (2

 .להשלים האחד את השני ולתת את כל הסברים וההנחיות לביצוע תקין

דים בתקנים או מפרטים של מיא"מ ו/או כל תקן כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומ (3

 אמריקאי ו/או ארופאי. 

 לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור המפקח לתקינותם.

 יש לקבל מהמפקח אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע. אם חלפה שנה מגמר התכנון (4

במקור המים, קוטרו ומיקומו לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים  (5

 זהים לנדרש בתכניות. על כל סטיה מהלחץ, או שינוי מהתוכנית יש להודיע לממונה.

תוכנית מעודכנת ומאושרת ע" י  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת (6

 המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע". 

כלומר תכנית מצב קיים בשטח  ,AS- MADEום העבודה תכנית עדות על המבצע להגיש למזמין בסי (7

 לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכן את כל  (8

 העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט 

 ובתוכנית.

ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך שלא תפגע הקבלן יהיה  (9

 ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח   (10

 על כל שלב שבוצע. שלבי העבודה יקבעו ע"י המפקח בתאום עם המתכנן.

 בוצעו במצעים מנותקים.חלק מעבודות ההשקיה י  (11

 

 צנרת השקיה 41.03.02

 

  חפירה לצנרת השקיה וכיסויה א.
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אצל  לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קוי החשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' (1

הגורמים המוסמכים, ובאחריותו הבלעדית לקבל אישור חפירה ועבודה בכתב לעבודות המתוכננות 

 .לפני תחילתן

להפעלת כלים מכניים יש לקבל אישור בכתב מנהל הפרוייקט  ירת התעלות תעשה בעבודת ידים.חפ (2

 .40.00בכפוף למגבלות המפורטות בתת פרק 

 :עומק החפירה בשטחי גינון )לא על פני המדרונות( יהיו כדקלמן (3

 עומק חפירה קוטר צינור

 ס"מ 60 -מ"מ ומעלה 75

 ס"מ 40 -מ"מ 40-63

 ס"מ 30  מ"מ, ומטה 32

 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול 

 פי.וי.סי ו/או חיפוי בחול ובמרצפות וזאת לאחר תיאום עם המפקח. 

ס"מ מהעומק המפורט ולאחר  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב

ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי בקרקע מקומית לא תשולם לקבלן  15בעובי מכן תרופד בחול דיונות 

 כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק.

 רוחב החפירה יקבע בהתאם לכמות הצינורות שיונחו בתעלה.  (4

צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה או 

 התעלה בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות המפקח. להעמיק את עומק

 2.0צינורות מובילים ראשיים המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  (5

 מטר מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(. 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ברמה, כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול ואח"כ  (6

להחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני 

 . ללא כל תמורה נוספת.(שפה וכו'

השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו. בתוכו  (7

ס"מ משולי המעבר  50אדמה יבלטו מ"מ. שרוולים הטמונים ב 8חוט משיכה מניילון בעובי -יותקן 

מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן לסמן את המקום המדוייק 

בשטח ע"י יתדות סימון מברזל +דגל בשלב עבודה, ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן 

 המדרכה/שביל או בגב הקיר.

שקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע יש להשחיל בכל שרוול את צינור הה (8

המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח. יש לגלות את הקצוות, 

 .ולהכניס צינור השקיה במידה ואין לפתוח סתימות בשרוול

לפחות בהתאם  10דרג  לבן קשיח P.V.C -או מ שרוול החוצה כביש /מדרכה/ריצוף יהיה ממתכת (9

מעברי כביש רוחב  הסופיים. ס"מ מתחת לפני הכביש/ריצוף 100לתכנית. השרוול יוטמן בעומק 

 החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.

 50שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים   (10

מ"מ, וזאת בהתאם למצוין  110מ"מ,  90ביוב )כתום( בקטרים  P.V.C -מ"מ ו/או מ 75מ"מ או 

 ס"מ. 40בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומק 
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 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח. 

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. 

 נור. וזאת ללא כל תמורה נוספת.שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצי  (11

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא   (12

ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית. המכסה בגובה הריצוף.  80או  60ביקורת מבטון טרומי בקוטר 

 על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה" 

ספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק בין תחתית העבודה כוללת השלמת הריצוף/הא

 ס"מ מינימום. 20השרוול לתחתית התא )למצע( יהיה 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 

 הצנורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל פני השטח ולא יוטמנו.-במדרונות (13

 

 צנרת ומחברים ב.

ומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים יעמדו בלחץ יהיו מס -צינורות מחומרים פלסטיים (1

 הנדרש של המערכת.

 על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך פנימה.  (2

כל המחברים לצנרת טמונה וגלויה כולל קווי טפטוף יהיו עשויים מפוליאתילן. למערכת המטרה, קווי  (3

ופים, כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים כדוגמת טפטוף או מתחת לריצ

 "פלסאון", "פלסים" או שו'"ע.

 חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "פלסאון " או שו"ע. 

 .אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא

 מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים. 40בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל  (4

מ"מ יהיו בעלי טבעות אטימה וזוג ברגים מגולוונים וטבעת נירוסטה ביציאה  75הרוכבים עד קוטר 

 ברגים וכל המפורט לעיל. 4מ"מ ומעלה יכללו  75מהרוכב, הרוכבים מקוטר 

 פריסת הצנרת וחיבורה ג.

 צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים. ,צנרת תעבור בשטח מגונן (1

 .תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, בסיום חפירת התעלהצנרת פוליאתילן  (2

 חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.  (3

 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים.  (4

בעל הקוטר הגדול. צינורות  צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא  (5

 זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.  (6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות מתאימים.   (7

ך שלא תהיינה נזילות )מקדח כוס עם מוביל( כשקוטר החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כ

 מ"מ מקוטר חור הרוכב. 2 -הקידוח צריך להיות קטן בכ

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה. 

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של   (8

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.  (9

 כו' בשטח יורכבו ויוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות בתכנית. ברזים, וסתים, שסתומים ו  (10
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 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה ד.

למדוד את  לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה )פרט לממטירים( יש (1

 אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

 ושלוחה. ע"י פתיחה וסגירה של כל שלוחה שטיפת הקווים הראשיים וסופיים השלוחות יעשה (2

 לאחר המדידה והשטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו (3

מ' בכל צד. באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים  1.0מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 

ס"מ )החול  7ס"מ ולכסות בשכבה של  15 או חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי

 והעבודה כלולים במחיר הצינור(, ומעל שכבה זו את הקרקע המקומית.

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך   (4

 סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב המפקח.

 

 כיסוי סופי ה.

ללא אבנים.  הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקייה לאחר 

להוסיף אדמה עד  על הקבלן לוודא שלא יהיו שקיעות על פני הקרקע, במידה וקיימות שקיעות יש

 לקבלת שטח ישר.

 השקיית הנטיעות/שתילותו. 

לקליטה  ילה בכמויות ובתדירות הנדרשתהשקיית הנטיעות/שתילות תבוצע מיידית לאחר הנטיעה/שת

 מלאה.

פי -על -פי הוראות המפקח, אשר יימסרו בכתב מעת לעת-הכמויות והמרווחים של ההשקיות יהיו על

 .ותנאי האקלים והקרקע דרישות הצמחים

 

 עבודה סיום ז.

בתחילת יש לבדוק לחצי מים בראשי המערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. בקווי טפטוף  (1

כל שלוחה ובסיומה, ולהעביר לממונה רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קוו י ההשקיה 

 וההפעלות.

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות  3לאחר תקופה  (2

 שנוצרו עקב שקיעת הקרקע באדמה מאושרת ע"י המפקח. 

לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן  בגמר ביצוע העבודה על הקבלן

 הביצוע.

בשני עותקים, אם נדרשת הכנת תכנית  אחר גמר העבודה יום 14תכניות העדות תימסרנה למזמין  (3

 ממוחשבת ימסור הקבלן גם דיסקט של תכנית העדות.

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  

 

 -אופני מדידה לתשלום לצנרת השקיהח. 

  הצנרת תמדד במ"א ובקטרים שונים, על פי מדידה תיאורטית המופיע בתוכניות )אלא עם כן ניתנו

הנחיות אחרות מהפיקוח(, מחיר העבודה כולל בן היתר את עלות החפירה לעומקים השונים, כיסוי 

יפה ובדיקת הצנרת וכל המפורט במפרט בחול דיונות, צנרת בקטרים שונים, מחברים, אביזרים שט

 זה. 
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 .שרוולי הגנה בחציות ימדדו בנפרד לפי מ"א 

 

 טפטוף 41.03.03

כל ההוראות המפורטות לעיל המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם  .א

 לסעיף זה )טפטוף(.

 2.3 - 2.1 טפטפת בספיקתמ"מ  16-17שלוחות הטפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .ב

אחרת, בצבע חום ובמרווחים המצוינים  ליטר/שעה. הטפטפת הינה אינטגרלית בצינור אלא אם צוין

 בתכנית ו/או כתב הכמויות.

 צנרת הטפטוף לשיחים ועצים תהיה זהה )של אותו יצרן(. .ג

שצוין בסעיף בעומק כפי  בשטחים מישוריים: הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע .ד

 חפירה לעיל.

ס"מ כשהם  30קוטר ו/או כפי שצויין בתוכנית ויונחו בעומק  הקוים המחלקים והמנקזים יהיו באותו

 ו/או בהתאם להוראות המפקח. הערוגה צמודים לשולי

ולבצע שטיפה  יש לשטוף צינורות מחלקים, ולאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק .ה

 כנדרש. לקו מנקז ולשטוף בשלישית. וכך לוודא שכל הטפטפות פועלותבשנית, ורק אז לחבר 

מצמד + פקק,  ניקוז או כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת  .ו

 קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בהתאם להנחיות בתכנית.

 בקיפול הצינור.

: ברזים, וסתים,שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון בבריכת הגנה כולל מפרטים כגון .ז

  .ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או שו"ע. בתחתית יפוזר חצץ כחומר מנקז 30מכסה בקוטר 

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  .ח

ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י המפקח. טפטפות נעץ יורכבו על צינורות טפטפות נעץ יורכבו אך  .ט

 5בעזרת מחורר המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על  4מ"מ ומעלה דרג  16מקוטר 

 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.

יונחו הקווים מעל פני הקרקע לאורך השורות בסמוך צמחים, אלא אם צוין אחרת בכתב  -בשיחים  .י

הכמויות ו/או בתכנית השקיה ו/או על פי הוראות המפקח. קווי הטפטוף יהיו ישרים ללא חזרות 

 ויתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד השני. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המפקח. 

פריסת קווי הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון   .יא

מ' בין אחת לשניה, לאורך  2.5)אלא אם צוין אחרת(.ובמרחק של  ס"מ 60" באורך Uמ"מ בצורת " 3

 שלוחות הטיפטוף ו/או בהתאם להוראות המפקח.

ו/או בהתאם להוראות  בהתאם לסעיף המפורט לעילהצינורות הראשיים יוטמנו בקרקע  - לעצים  .יב

 המפקח. 

טפטפות לכל  5-8מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף )כאמור בסעיף ב לעיל(, הכוללת 

יתדות )כאמור  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30טפטפות לדקל המקיפה את הגזע במרחק  6-12 -עץ, ו

מיקום צינור המחלק  אחר סימון מיקום העצים ע"י המפקח.בסעיף י"א לעיל(. ביצוע הטבעות יהיה ל

 מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע" י המתכנן.

ס"מ מינימום, הצינור  30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק 

, לגומה בתוך שרוול ויחובר מ"מ בצבע חום 16יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיור  המחלק

 לטבעת הטפטוף. 
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השימוש חיבור טבעת הטפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע. 

 במחברי שן אסור בהחלט.

חיבור שלוחות הטיפטוף יהיה במחברי פלסאון או ש"ע, אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן   .יג

 מכל סוג שהוא.

 : ה לתשלום לצנרת טפטוףאופני מדיד  .יד

 ימדדו וישולמו ביחידות )מהצינור המוליך(. -טבעת טפטפות לעצים 

  ימדדו במ"א של צנרת טיפטוף.  -שיחים 

  

 כללי-ראש מערכת )ראש בקרה( 41.03.04

 

מיקום הראש, צורת הרכבתו,סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית, ו/או עפ"י  א.

 הוראות המפקח.

עם אביזר חיבור מהיר המיועד לחיבור צינור גמיש, ובסוף הראש  3/4לכל ראש מערכת יורכב ברז גן " ב.

 עם פקק. Tתורכב הסתעפות 

 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פרוק נוח ומהיר של כל אביזרים המצויים בראש המערכת. ג.

ו/או ברזל מגולבן  P.V.C -העשויים מביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ואחריהם זקפים. הזקפים  ד.

לצנרת )וזאת כמצוין  90יורכבו אנכית )כלפי מטה( עד למתחת פני הקרקע ויחוברו בזווית של 

 בתוכניות ו/או הוראות המפקח(.

 יהיו מוגנים מקרינת שמש וזאת רק במידה ויהיו גלויים מעל פני הקרקע. P.V.Cכל אביזרי  ה.

ויציאתם באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים במסנן תהיה כניסת המים  ו.

 למדידת לחץ.

כל ראש מערכת יעוגן בתמוכות העשויות מפלדה מגולוונת ומוגנות מקורוזיה בתוך ארגז ראש  ז.

 המערכת.

פי -בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המפקח. המפקח יקבע על ח.

 אש את גובה ארגז ההגנה ביחס לגובה פני הסביבה.מיקום הר

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. ט.

ראש המערכת יהיה במרכז הארגז. המידות יקבעו לאחר השלמת הראש, כך  -מידות הארגז י.

 ס"מ. 20שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת לפחות 

מ"מ  10בריח" או שו"ע. שקוטר לשון הנעילה -רב,, מסוגETSAMארגז ההגנה ינעל במנעול מפתחות  יא.

לפחות. מפתח אחד ימסר לבעל המבנה ומפתח אחד ישאר בידי הקבלן וימסר לממונה בתום בל 

 העבודות.

פרט ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם ל -מז"ח יב.

ייקבע לפי הוראות המפקח.)לא מחויב  בתכנית ועל פי הוראות/תקנות משרד הבריאות ומיא"מ, מיקומו

 יותקן בסמוך לראש המערכת(.  שהמז"ח

 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי לממונה. יג.

ה חופשית ולתלות סביב מתחם מיכל הדשן ואביזרים הנלווים, יש לגדר את השטח כדי למנוע כניס יד.

 שלט אזהרה שהמים אינם ראויים לשתיה. 
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מ"מ  8המחשב יכלול את כל ציוד הדרוש לתקשורת אלחוטית, צינוריות פיקוד בקוטר  -מחשב השקיה  טו.

בצבעים שונים ו/או כבלי תקשורת שלכל גיד יהיה בצבע שונה. מיקום מחשב ההשקיה יקבע  10דרג 

המחשב ימוגן בארגז הגנה אטום למים עשוי מפוליאסטר  המפקח.לפי תכנית ו/או בהתאם להוראות 

 משוריין תוצ' "ענבר" או שו"ע.

שרוולים  3יציקת הבטון יוכנסו  הארגז יוצב על גבי יציקת בטון מזוין )מחוץ לראש המערכת(, כשבעת

וול יונח בתוך שר N.Y.Y 1.5כבל חשמלי דו גידי  -מ"מ. תשתית לאוטומציה 50מפוליאתילן בקוטר 

 מ"מ מוטמן כנדרש. 50פוליאטילן 

בכל הסתעפות או במעבר כבישים יותקנו בריכות ביקורת טרמופלסטיות בהתאם להוראות המפקח. 

 כל העבודות החשמליות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך.

 הרכבת מחשב השקיה תוצ' 'מוטורולה' או ש"ע יבוצע ע"י היצרן וכוללת אחריות לשנה. 

  מחשב יבוצע עד להפעלתם המושלמת.חיבור ראש/י המערכת ל

למי פיקוד הכולל ברז, מקטין  3/4הערה: יש להקפיד כי בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "

 מש. 150לחץ ישיר )גוף פליז( ומסנן 

  -אופני מדידה ותשלום לראש מערכתטז. 

  המופיעים בכתב הכמויות", ראש המערכת ימדד בקומפלט ויכלול בין היתר את המחשבים "מהדגמים

ארגז עם אפשרות לנעילה, ברזים, מגופים, רקורדים, מז"ח, חיבור למקור חשמל, מקטין לחץ, 

 ומשאבת דישון, אחריות לשנתיים מתום המסירה הסופית וכל האמור במפרט טכני זה.

 .מיכל דישון ימדד וישולם בנפרד לפי יחידות 

 

 

 זריעת פרחי בר. 41.05

  

 העבודות לזריעת פרחי בר תתבצענה בהתאם לתכניות,כתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפקח. כללי א.

 גבולות השטח לביצוע זריעת פרחי בר יקבעו בהתאם להוראות המפקח בתאום עם המתכנן.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודות זריעת ואחזקת פרחי בר באתר, תבוצענה תוך הקפדה על 

הלן ולא תזכנה את הקבלן לכל תמורה נוספת מעבר למחירי היחידות בשל דרישות המפרט של

דרישות אלה. יתכן שהמצב באתר המיועד לזריעת פרחי בר שונה מחלקה לחלקה בטופוגרפיה,קרקע 

מקומית ו/או מובאת, כיסוי בעשבי בר, פסולת,תשתיות תת קרקעיות, תעלות ניקוז ושולי דרכים ולכן 

היטב את המצב באתר לפני הגשת הצעתו. לא תתקבלנה כל טענות ו/או  על הקבלן ללמוד ולבדוק

דרישות לשינוי מחירים ו/או תוספת סעיפים חריגים בשל אי הכרת השטח ותנאיו היחודיים. הכרת 

 התנאים היחודיים של כל שטח המיועד לזריעה, תעשה בסיור שטח מקדים עם המפקח.

 

  :הכשרת הקרקע לזריעת פרחי בר כוללת ב.

  

חישוף וניקוי השטח באזור קרקע טבעית באמצעות טרקטור עם כף ו/או כלי מכני אחר  (1

 10ס"מ סה"כ  5-תתבצע בשתי תנועות חד כווניות,בכל פעם יש לגרד שכבה של כ מתאים,הפעולה

ס"מ. פינוי האדמה והפסולת יעשה למקום שפך המותר ע"י הרשות המקומית. פעולה זו יכולה 

 ה והדבר אפילו רצוי.להתבצע בעונה היבש

לאחר החישוף )במידת הצורך( יש לרבד את השטח עם אדמה שהובאה מעומק מאושרת ע"י המפקח  (2

לפחות כדי  ס"מ 15-כ )לאחר שבוצעו בדיקות קרקע על חשבון הקבלן(, עובי שכבת הריבוד תהיה
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צע שתתאפשר פעולת תיחוח השטח מבלי לערבב אדמה מקומית שנמצאת מתחתיה. כל זאת יתב

 בהתאם להוראות המפקח. 

בתנאי יובש. יש לבצע דיסוק  גדול JCBבשטחים ללא אמצעי השקיה ניתן לבצע חישוף והרבדה עם  (3

ס"מ במעברים צולבים. בתנאי קרקע רטובה ניתן גם בתיחוח קל, בשלב זה יש  10-8שטחי לעומק 

 מ"ר.-ליטר ל 7ל "שחם" גבעת עדה או ש"ע( בכמות ש להצניע ביוקומפוסט מועשר )תוצ' חב'

 

  :זריעה במפזר ג.

בכמות של  20:20:20לאחר טיחוח וזיבול השטח מדשנים את השטח בדשן יסוד מסוג  -דישון השטח 

 מ"ר.  1-גרם ל 30

 דונם.  1-מקצים כמות זרעים המתאימה ל -הכנת הזרעים

 650גרם, חרצית עטורה  450 (mixגרם, פרג+ציפרנית א"י ) 450גרם, ציפרנית א"י  350כגון: פרג 

גרם, ציפרנית  600גרם, ציפרנית מצרית  mix 550)) גרם, פרג + ציפרנית א"י + קחוונית + חרצית

 גרם. 500גרם, דרדר כחול + קחוון החוף + שן ארי + פרג  mix 500))מצרית + ציפורנית א"י 

ק"ג ע"י טוריה  250-200או לח בכמות של  מערבבים את הזרעים עם חול בניין )לא מלוח( יבש

 לפחות פעמיים.

ליטר לצורך פיזור ידני על  8לדלי  מכניסים את תערובת החול והזרעים - 1אפשרות  -אופן הזריעה

שעה על מדרון(, כל עובד מפזר  1-דקות במישור וכ 40-דונם ב 1עובדים קבלן של  3השטח )בעזרת 

 מ' בתנועות השלכה לפנים. 1.5בחזית התקדמות של 

 3גלגלים, נישאת על  4באמצעות מדשנת צנטרפוגלית מכל סוג )ידנית, נגררת על  -2אפשרות 

נקודות ע"י טרקטור(, ניתן לביצוע רק לאחר ייבוש חול הבניין וסינונו )החול חייב להיות יבש ושפיך כדי 

 דונם. בהתאם להוראות 1 -ק"ג ל 80 -120לעבור דרך המדשנת( ואז ניתן להשתמש בכמות של 

 המפקח בשטח אחת מהאפשרויות הנ"ל תתבצע. 

  החלטה על זריעה בפסים ו/או במפזר תקבע בהתאם למצב בשטח ו/או בהתאם להוראות המפקח.

  

 :הבר-השקיה להנבטה ובמשך גידול פרחי ד.

 ההשקיה תתבצעה בהמטרה, במידה ותותקן מערכת השקיה מתאימה.

 דקות. 25-ו תתבצע השקיה בסיום הזריעה במשך שעה -בתחילה

-בצהריים ו 12בבוקר,  10 השקיות במהלך היום בשעות 3ימים יש לבצע כל יום  5לאחר מכן במשך 

 דקות בכל פעם(. 8בצהריים ) 2

 45לאחר  דקות. 45ימים למשך  3-תתבצע השקיה אחת ל -לביסוס הנביטה יום 45יום ועד  21לאחר 

בועיים למשך שלוש וחצי שעות. )גשם רב מעל יש להשקות פעם בש -יום להמשך הגידול 130יום ועד 

 מ"מ דוחה צורך בהשקיה למשך שבועיים נוספים(. 20

 

 :הבר דישון במשך תקופת גידול פרחיה. 

מ"ר, לאחר  1-גר' ל 40כחודש לאחר הנביטה יש לדשן בגופרת אמון בכמות של  -בשטחים מושקים

חודשים לאחר הנביטה יש  3-מ"ר, כ 1-ל גר' 50שבועיים נוספים יש לדשן בגופרת אמון בכמות של 

מ"ר )לפני שלב ההתמיינות(. לאחר כל דישון יש להשקות  1-גר' ל 50בכמות של  20:20:20-לדשן ב

 דקות לפחות. 45במשך 



- 103-  

מפזרים את הדשן בפסים, משני צידי שורת הצמחים ובמרחק  -בשטחים בתנאי בעל )ללא השקיה(

מ"ר )הנחצה ע"י  1-ל גר' 60מטר רץ מכל צד של הפס סה"כ  1-גרם ל 15מהם במינון של  ס"מ 8של 

 שני פסי זריעה(. רצוי לבצע דישון זה בסמוך ליום גשם משמעותי )העזר בתחזית(. 

גר' מכל צד של  15מטר רץ  1-גר' ל 30בכמות של  20:20:20 מדשנים עם -בשטחי תורמוס ההרים

 כאמור לעיל. הדישונים יעשה ס"מ( המשך 70-פס נביטה )רוחב הרווח בעת הגידול כ

 

ברווח בין הפסים יש לעבור עם מתחחת מוטורית צרה  -בשיטת הפסים :מניעה והדברת עשביה ו.

ס"מ לאחר הסרת זוג להבי התיחוח החיצוניים( פעם הלוך ופעם חזור בלי לפגוע בטורי  46)רוחב 

 יום. 45במשך  יום 10 -14מידי  הנביטות. פעולה זו תתבצע

יש לרסס  -עשבים דגניים -קטיבי )יתבצע בשטחים הזרועים בשיטת הפסים ו/או במפזר(ריסוס סל

 דונם. 1-סמ"ק ל 250 בדגנול

 80יש לרסס בלונטרל  -רחבי עלים ממשפחת הפרפרניים,המורכבים,השלמוניים, הסוככיים והגירניים

רסיה וכו'(. ריסוס דונם )השימוש בחומר זה יעשה בשטחי פרג, מיני ציפורנית,מנתור, מ 1-סמ"ק ל

דונם עם  1-סמ"ק ל 600בבסטה  מכוון בחומרים צורבים: נגד ריכוזי חלמית,ירבוז וכו' יש להשתמש

מיד לאחר הזריעה יש לרסס עם רונסטר  -דונם. בשטחי תורמוס ההרים 1-סמ"ק ל 200קטלון -דו

רה למדי( שאר דונם בין הפסים בהתקדמות ומהירות בינונית )הליכה מהי 1-סמ"ק ל 450 נוזלי

הריסוסים יתבצעו כאמור לעיל. למניעת פיטיום ומחלות פיטריתיות אחרות של צואר השורש יש לרסס 

דונם. השימוש בחומרים השונים ובתדירות  1-סמ"ק ל 250דונם ו/או בדיינון  1-גר' ל 500בבנלט 

 בהתאם להוראות המפקח. הנכונה תקבע

 

  :סיום תקופת הפריחה ז.

הפריחה, יצירת הזרעים והתייבשות הנוף, יבוצע כיסוח של כל נוף הצמחים תוך השארת לאחר סיום 

 7החומר המכוסח במקום. הכיסוח יבוצע בכלי מכני המכסח את הנוף לחלקים קטנים )מקסימום 

  ס"מ(.

 מועד מדוייק לכיסוח נוף העלים יקבע ע"י המפקח בשטח. 

 

  אופני מדידה לזריעת פרחי בר ח.

 היא במ"ר לשטחים בהם בוצעו כל הפעולות הנדרשות במפרט זה.המדידה 

 צמחים למ"ר לפחות. 20הינה כיסוי של  -נביטה מלאה

 צמחים בוגרים למ"ר לפחות. 15הינו כיסוי של  -עומד מלא

חישוף והכשרת השטח, זריעה במפזר, השקיה להנבטה ובמשך הגידול,  -התמורה כוללת בין היתר

הגידול,מניעה והדברת עשביה ומחלות כן טיפול בסיום תקופת הפריחה. כל דישונים לפני ולאורך 

  הדרוש לביצוע מושלם. המפורט לעיל וכל

 

 גינון ונטיעות 41.2

 

 כללי - הכשרת הקרקע 41.2.01

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשבייה, יישור גנני, זיבול דישון, עיבודי 

נרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח מחיר הכשרת קרקע בכתב קרקע ויישור סופי. הנחת צ

 הכמויות, כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים:
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 עיבודי קרקע 41.2.02

ס"מ, באמצעות כלים מכניים, כגון משתת  30-40אם לא נאמר אחרת יעובדו השטחים לעומק של 

 )רוטר( או בכלי אחר בעלי להבים מעמיקים.

 30קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם כלים מכניים גדולים יעובדו בכלים ידניים בעומק של שטחים 

ס"מ לפחות. כדי למנוע פגיעה במבנה המכני של הקרקע, יבוצעו כל העבודות המכניות בקרקע יבשה

או לחה מעט אך לא בוצית. העבודה כוללת הפיכת קרקע וטיחוחה. אין לפזר אדמה גננית על  

 דקת. לפני פיזור האדמה יאשר המפקח בכתב את פעולות עיבודי הקרקע.קרקע מהו

 

 אדמת גן 41.2.03

אדמת גן מובאת, תהיה מסוג טרה רוסה משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י 

המפקח. הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית ורב 

ס"מ ושעור  5האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל  נגועה במחלות שורש ומזיקים.ובלתי  שנתית.

אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל  .PH 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%האבן לא יעלה על 

תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום אחר מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב 

 הנדרש, ללא תוספת מחיר.

 

 ס"מ )לאחר נחיתה(. 30יהיה לפחות  - עובי שכבת הקרקע .1 

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע  30כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של 

 המקומית.

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זהה או  30כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

 יה, הזנה וגידול צמחים.קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השק

 

 בדיקות קרקע . 2 

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת קרקע. בדיקת הקרקע 

תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י 

 הבדיקות הנדרשות הן: המפקח.

 ה )חנקן, זרחן ואשלגן, מליחות(.מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנ

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה 

 ובאישור של המפקח בצרוף התוצאות.

יש להביא  לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, יש לקבל אישור על מיקום אספקת האדמה וטיבה.

 המפקח בצרוף התוצאות.דוגמא מהקרקע הגננית המסופקת לאישור 

 

 יישור גנני 41.2.04

 

לפני היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה בהתאם למפורט  - יישור גנני ראשוני . 1 

יישור גנני של השטח יתבצע במהלך  כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה. בהמשך.

 העבודה לאחר תוספת קרקע.
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 את השטח לפי השיפועים בתכנית, כך שיובטח ניקוז טוב. על הקבלן לעבד 

 ס"מ. 5-+/ הדיוק הנדרש הוא העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים. 

 יש לקבל אישור בכתב לסעיף זה, לפני המעבר להמשך ביצוע הגן. 

 

 יישור סופי . 2 

סופי במגרפות או ע"י הקרקע וההשקיה, יעשה יישור  לקראת הנטיעה לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי 

 ארגז מיישר.

 ימים לפניה. 5עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר  

 

 הדברת עשבייה 41.2.05

 הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית. 

 קוב 30השקיית הקרקע להבטת עשביה, תבוצע פעמים בהפרש של שבועיים בכמות של  

 לדונם לכל השקיה. 

 יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח. 

 לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח. 

 אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחיה רטובה. הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת. 

 הנזקים על חשבונו. הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים יתקן את 

 לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה.

שבועות לפני  4-6הדברת עשבים רב שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמים לא יאוחר מ  

 השתילה.

מיים כל העבודות בחומרים כי תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצרן. 

 יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלת חיים באזור.

כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרים בהם  מועד הריסוס יתואם עם המפקח. 

 הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני. מבוצעת ההדברה.

  

ודברו בחומרים כימיים כמפורט ע"י ההנחיות עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, י

 בתווית ובחוברת ההמלצות לכל עשב.

  

 שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה. 4-6כ לאחר

 שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה, יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח.

 

 

 זיבול ודישון 41.2.06

כמויות  העלו כי יש צורך בשיפור הקרקע, יש להוסיף קומפוסט ודשן יסודן אם בדיקות הקרקע 

 מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמך הוראות לעבודה מסוימת.
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יש להשתמש רק בקומפוסט ודשן  אם לא נאמר אחרת, יינתנו תוספות ע"פ הכמות שבטבלה שלהלן.

 ג והמקום.שהמפקח אישור את הסו

 

 כמות לדונם    החומר 

 מ"ק 20    קומפוסט 

  

 במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים, תהיה כמות הזיבול לכל סוג כמצוין במפרט. 

 

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות ומזיקים. 

 תכונות הקומפוסט בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה. 

 

בשכבה שווה ואחידה על כל השטח יש להצניע את החומרים באופן אחיד  מפוסטלאחר פיזור הקו

שעות ממועד הפיזור ע"י כלים  24ההצנעה תעשה תוך  ס"מ. 20 -כ בשכבת הקרקע לעומק של

 מכניים או כלי עיבוד ידניים.

 

שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו -48זבל שיישאר בשטח יותר מ 

 ילוק הזבל הקודם(.)וס 

 

 יש לפזר, לערבב, להפוך אדמה וליישר. הזיבול ייעשה על כל שטח השיחיות )ולא בבור(.

 מ' בין השיחים, פיזור הזבל והדשן יהיה רק בבורות. 1.5בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על כל 

 פיזור הזבל והדשן לעצים ייעשה בבורות הנטיעה.

 

 נטיעה ושתילה 41.2.07

העבודה תבוצע כנדרש בתכניות ובשאר  מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי. פרק זה

 מסמכי החוזה.

 הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה. 

כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה ופריסת  

 מערכת ההשקיה.

 

 נטיעה תנאי .1

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. 

 אין לטעת בשרב א כשיש רוחות חזקות. 

 אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. 

 

 הריבוי וטיב השתילים מקור חומר .2
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ד החקלאות, בהתאם דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משר 

 לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורשים, עונתיים, וכו'. אופן שתילתם: בגוש אדמה או חשופי שורש.

 

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו  

 הוא, כולל בתקופה האחזקה.

 

הצמחים יהיו  משתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון.השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה מ 

בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף, כלומר יחס נכון בין נוף 

לשורש ולגודל המיכל. שתילים מעוצבים )כאשר נידרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, 

המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי  טיב נמטודות, או אחרים(, ללא שיבוש בעשבים.

 החוזה.

 השורשים מקוצצים והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים. 

שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ואל שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן למיכל  

 גדול יותר.

 לשטח. יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים 

 

 יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן. 

 

 כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל, לפני הבאתם לשטח ופעם נוספת לפני השתילה. 

 

הזמנת כמות תהיה ע"פ רשום  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. 

 ביומן העבודה.

 

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. 

 

שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י  

 הקבלן לביצוע העבודה.

 לא תהיה סטייה מסוג ומיני הצמחים והעצים המופעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח. 

 

 זמנת שתיליםה .3

 יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו/או בוגרים. 

הקבלן יראה למפקח אישור על המקדמה הכספית ששולמה בעת ההזמנה. שתילים אחרים הדרושים  

 לבצוע העבודה, יוזמנו במועד מתאים להבטחת אספקתם במועד הנדרש.

 

 בור נטיעה .4
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קע לרבות חציבה בסלע. בגמר החפירה ו/או חציבה יש לסלק את בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי קר 

 החומר החפור למקומות שיסומנו ע"י המפקח.

 לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור. 

ייחפר בור, שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או במצע מנותק את  -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף 

 שורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.כל מערכת ה

אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יותר מן הרצוי  

לבריאות צוואר השורש שלו. באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור או לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה 

מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז  המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח. אם עומק השורשים

 הבור, או באדמות אטומות, בשטחי מסלע או בקרקעות מנוקזות.

 

 החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או ידני. 

 עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח, לפי גילוי הבור באדמה גננית. 

 שיוצאו מהבור וסביבתו.הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר, את כל העפר והפסולת  

 

 הקבלן יספק את אדמת הגן הדרושה למילוי הבור לצורך נטיעה ורק לאחר מכן תאושר הנטיעה. 

 

  בורות לעצים .5

חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות,  המחיר כולל: -חפירה לעצים בשטחי גינון  

הרבצת מים לרוויה  -הבור בעת השתילה, השקיה פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי 

 והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות.

 

 שתילה בגוש אדמה -פעולות הנטיעה . 6

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו השתילים  

 המכלים מבלי לפורר את הגוש.

בודקים את תקינות הגוש ומערכת  שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. 

 השורשים. 

במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את  

 השורשים.

 (.מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע 

אחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או 

 בקרקע המשתלה.

 

 תהליך שתילת עצים .7

את הקרקע המשופרת  העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. 

שליש ולאחר -זור על כך בגובה שנימוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לח

  מילוי כל הבור.
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יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, במידה ולא אפשרי יש להכין  -שיטת השקיה  

 גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.

 בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה  

כיון שנושא  ות ההשקיה לרמה המקובלת.לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפ 

 המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

 

 תמיכה וקשירת עצים . 8

 תיעשה בכל שתילת עץ, אלא אם לא נאמר אחרת. -תמיכת עצים צעירים  

 התמיכה ע"י סמוכות. 

מ' לפחות מגובה העץ הנשתל, עשוי  0.5מ' או  2.5חות סמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה לפ  

 0.5, מקולפים ומחוטאים. הסמוכות יטמנו בקרקע בעומק 2מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר "

)שטיכמוס( באורך  אלסטית -ס"מ משני צידי העץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה 15 -מ', במרחק כ

 ס"מ. 25

ץ, יש להעמיד שתי סמוכות בניצב לכיוון הרוח. הקשירה תהיה בצורת קשירה מקצועית ע"י חבל לכל ע 

 בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. , 8

  

 גדלים -שיחים 41.2.08

 

 הגדרת הצמח

 בכתב הכמויות

 גודל 

 כלי

 גודל בור ל י ג

 )בס"מ(

 קומפוסט

 )בליטר(

 אשלגן כלורי

 ליטר 3צמח בכלי 

 (4)מס. 

 שנתי-דו ליטר 3

בעל נוף 

 מסועף

30X30X3

0 

בשעור  -מ'  1.5X1.5- -מ ליטר 2-3

גר'  2.5גר' וכן  4של 

ליטר  10אשלגן לכל 

 תערובת למילוי הבורות.

 

 

 גדלים -עצים 41.2.09

  

 גודל  

 כלי

 קוטר

 גזע

גובה 

מדוד 

מעל 

צוואר 

 השורש

 גובה

 שתיל

 גודל בור גיל

 

 אורך/

 רוחב/

 גובה/

 אשלגן  קומפ'

 עלורי

 סופר 

 פוספט
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חבית 

(7) 

25-

60 

 ליטר

"1 - 

1.25" 

 2.2-2.0 ס"מ  20 

 מ

 

 0.8 0.8 

 מינימום

או כנדרש 

במפרט 

 המיוחד

15 

 ליטר

לא 

לשים 

-סופר

קומפ' 

ואשלגן 

 כלורי

 

בוגר 

מהקרקע 

(8) 

תלוי  ס"מ 20 2" - 3" 

בסוג 

לפחות 

 מ' 2.5

 1.00 שנים  3

 קוטר

1.00 

 עומק

75 

 או 65

ע"פ 

 המפרט 

 ליטר 3

 קומפ'

 1 

בוגר 

 מהקרקע 

(9) 

תלוי  ס"מ 50 4" - 3" 

בסוג 

 העץ

5-10 

 שנים

1.25 1.00 100 

85 

4  

 ליטר

__ק"ג_

_ 

 1 

 

 

 

 מסירה, תחזוקה, ואחריות לעבודות גינון והשקיה - 41.06

 

 מסירה ראשונה" " 41.06.01 

העבודות יכללו בין היתר: )עבודות גינון והשקייה(,  41.00(. בגמר כל העבודות המפורטות בפרק 1

 הכשרת השטח, השקייה, גינון, נטיעות, דישון, וכד'.

ובמצב נאות וכל שאר העבודות  -השטח יימסר מסירה ראשונית בכתב למזמין כאשר שטח הגן מיושר

המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה ומזמין העבודה לא יקבל את השטח בגלל 

יים ו/או אי התאמה לדרישות, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח ללא תשלום, חוסר במרכיב מסו

 בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים.

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן. 3על תקינות המסירה תחל תקופת  (. רק לאחר קבלת אישור בכתב2

(, הכוללת: AS MADEת )(. במהלך המסירה הראשונית על הקבלן לספק למזמין העבודה תכניות עדו3

וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת. ועליו לכלול את כל  דומם, צומח, השקיה, גודל השטחים

 הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים.

(. האחזקה בתקופה זו תכלול בין היתר: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס 4

השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ בהרביצידים. עיבוד 

הוראות המפקח, יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים 

כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו 

צים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לע

 הוראות המפקח. מערכת הניקוז, זיבול ו/או דישון ע"פ

עליו לתקן תוך  ההשקיה.(. הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת 5 

וכות באובדן כמויות שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכר 12

מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל הנזקים 

בחדשים, כך כשהאביזרים  שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים
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לדרישות מאושרים ע"י המפקח, בעלי תו תקן ויתאימו  והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוגים

 המפרטים.

 

 

 "מסירה סופית " . 41.06.02

עם גמר תקופת האחזקה )שלושה חודשיים לאחר "המסירה הראשונה"( יימסר השטח למזמין  (.1

ובמצב  -"מסירה סופית". בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות "באופן מושלם", שטח הגן מיושר

 מופיעות במפרט מושלמות.נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או 

 הקבלן נושא באחריות המלאה לקליטת והתפתחות תקינה של כל הצמחים והעצים אשר  (.2

 ניטעו/נשתלו לתקופה של שנתיים שלמה ממועד אישור בכתב של המסירה הראשונה.

 חובת הקבלן לספק ולנטוע/לשתול צמחים חליפים, מאותם המינים/זנים ולפי אותן הדרישות שהיו (.3

פי כל דרישות מכרז/חוזה זה מייד מעת שנראה בעין מקצועית של המפקח או מי מטעמו -לצמחים על

ו/או  שהצמחים לא נקלטו או נקלטו אך התפתחותם אינה תקינה, מייד מעת שאובחן שהקליטה

 ההתפתחות אינם כנדרש.

 תילתם/ צמחים שמועד שתילתם עוכב ע"י המפקח, תקופת האחריות עליהם תחל ממועד ש (.4

 נטיעתם שיאושר בידי המפקח ואורך תקופת האחריות יהא מצויין לעיל.

 לא תאושר מסירה חלקית ו/או מפוצלת. עד שלא הושלמו כל העבודות שנכללו במסגרת  (.5

 מכרז/חוזה זה לא תאושר מסירה ראשונה וסופית.

 

 תקופת הבדק  . 41.06.03

תחל תקופת הבדק למשך  -שלב "המסירה הסופית"(עם קבלת מערכת הגינון וההשקייה )לאחר גמר 

 שנתיים.

 

  אופני מדידה לתחזוקה בשלב ההקמה 41.06.04

 

העבודות המוגדרות בין תקופת "שלב המסירה הראשונה"  -אופני מדידה במהלך תקופת האחזקה (1

חודשים, במהלך תקופה זו  3הינה משך "תקופת ההחזקה" הנמשכת  -ושלב "המסירה הסופית"

הקבלן על חשבונו את הגן, כולל כל העלויות הכרוכות בכך, כדוגמת: דישון, גיזום, השקייה,  יתחזק

החלפת צמחים/עצים שלא נקלטו או נפסלו ע"י אדריכל הפיתוח וכל חומר אחר שיידרש על מנת 

 לשמור על רמת הגן אשר הוגדרה במפרט זה. 

ותמדד ותשולם לקבלן  שנים 5תקופת הבדק תהיה למשך  -אופני מדידה במהלך תקופת הבדק (2

בנפרד, הקבלן יגיש בהצעתו את כל העלויות הכרוכות מבחינתו לתחזוקת הגן במהלך תקופה זו 

 שתכלול בין היתר:

  גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו

צורך, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, שתילת פרחי עונה לפי ה

הוראות  להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול ו/או דישון ע"פ

 המפקח.

  ההשקיה. עליו לתקן הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת

זרים, תקלות רציניות הכרוכות באובדן שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאבי 12תוך 
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כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל 

הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים בחדשים, כך כשהאביזרים 

ח, בעלי תו תקן ויתאימו לדרישות והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוגים מאושרים ע"י המפק

 המפרטים.
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 עבודות סלילה - 51פרק 

 עבודות הכנה ופירוק - 51.10תת פרק 

 חישוף 10.0020

ס"מ, עקירת כל הצמחיה הקיימת על  15עבודת החישוף תכלול סילוק שכבת הקרקע העליונה בעובי  

מאושר ע"י הרשות המוסמכת וע"י שורשיה, כולל עקירת עצים והובלת החומר שנחשף למקום שפיכה 

 המפקח.

אין לבצע עבודת חישוף אלא  החישוף יבוצע בשטחים המסומנים בתכניות או לפי הוראות המפקח. 

 לאחר הוראה בכתב של המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

 שנחשף בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.  המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, 

יילקח בחשבון בעת חישוב נפחי החפירה והמילוי והללו יחושבו כאילו לא בוצע נפח החישוף לא  

 החישוף.

 התשלום יהווה תמורה מלאה לכל העבודה הדרושה לביצוע החישוף והרחקת הפסולת. 

 

 עקירת עצים 10.0049

 

 תאור העבודה: עקירת עצים הנמצאים באתר העבודה והמיועדים לעקירה. 

 

מטרים, עקירת גדם העץ על  2ענפי העץ וגזעו לקטעים שלא יעלו בארכם על העבודה כוללת: ניסור  

 שורשיו, מלוי הבור שנוצר בעפר וסילוק הפסולת למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית.

 העבודה תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח. 

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תשולם לפי יחידות. 

עקירת  ס"מ. 7מטר מעל פני הקרקע עולה על  1.00גדר "עץ" באם קוטר גזעו בגובה לצורך תשלום יו 

 ס"מ תשולם לפי סעיף "חישוף" או "חפירה וחציבה".  7עצים בקוטר קטן מ 

הדרושים  התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות
 ולשביעות רצונו של המפקח.לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות 

 

 התאמת מפלסים של תאים )ללא הריסת התקרה( 10.0220

 

תאור העבודה: הגבהת תא קיים מכל סוג שהוא ע"י בנית "צווארון" )תא ביקורת ביוב, ניקוז, תא  

 "בזק"(.

 



- 114-  

העבודה כוללת גילוי התא הקיים וחפירה זהירה סביבו עד לחשיפת תקרתו, פרוק הצווארון הקיים  

ויציקה של צווארון חדש מבטון מזוין על פני התקרה. הצווארון יהיה בגובה הנדרש בהתאם למפלסי 

 ס"מ. 15הכביש ובעובי 

מ"מ  8, והוא יוצק בתבניות עגולות מפלדה. בתוך הבטון תונח רשת ברזל בקוטר 20 -הבטון יהיה ב  

כך שהתוצאה  3:1מנט ביחס צ-ס"מ. על הצווארון יונח מכסה ברזל באמצעות טיט 10*10בצפיפות 

 הסופית תהיה מכסה יציב שאינו מתנדנד ופניו העליונים תואמים לחלוטין את פני האספלט הסופיים.

כמו כן, כוללת העבודה ניקוי מושלם של התא מכל פסולת ופינוי הפסולת למקום שפיכה המאושר על  

 ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

 תימדד לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה מהווה יחידה לתשלום.העבודה  

התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מלא של  

 העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 

 הריסת קירות בטון ואבן 10.0340

 

 מזוין ובטון עם פני אבן.תאור העבודה: הריסת קירות מבטון, בטון  

העבודה כוללת: הריסת הקיר בקטע המיועד להריסה ללא פגיעה בקטע שאינו מיועד להריסה. גמר  

 קטע ההריסה יתוקן ויובא למצב דומה של פני הקיר הקיים.

 העבודה כוללת, כמו כן, סילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח. 

 

 תשלוםמדידה ו 

 העבודה תשולם לפי שטח פן אחד של הקיר שנהרס בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח. 

 לא תשולם כל תוספת עבור עוביי קיר שונים. 

 לא תשולם תוספת עבור תיקון קצה הקיר הנותר בהתאם לקיים. 

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 
 יצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.לב

 

 פרוק משטחי אספלט 10.0401

 

 תאור העבודה: פרוק משטחי אספלט קיימים וסילוק הפסולת. 

העבודה כוללת: חיתוך גבולות השטח המיועד לפרוק במסור מכני למלוא עוביו, פרוק משטח האספלט  

 שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית. לכל עובי השכבה וסילוקו למקום

 

 מדידה ותשלום 
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העבודה תמדד לפי שטח, במטרים רבועים, של אספלט שפורק בהתאם לתכניות ולפי הוראות  

 המפקח.

הדרושים  התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות
 רצונו של המפקח. לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות

 

 קירצוף משטחי אספלט 10.0408

 

 תאור העבודה: קירצוף משטחי אספלט לצורך חספוסם לפיזור שכבת אספלט נוספת על גבם. 

 

עומק הקירצוף יהיה  העבודה כוללת: קירצוף משטח האספלט ע"י מכשיר קירצוף המיועד למטרה זו. 

 בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.

 יהיה עומק הקירצוף סנטימטר אחד. -בתכניות  אם אין פרוט 

במקרה וטיאטוא  לאחר גמר הקירצוף יש לטאטא את פני האספלט המקורצפים ולנקות אותם מאבק. 

 אינו מספיק לניקוי, יש לשטוף את פני השטח בכמויות גדולות של מים.

 פקח.יש לסלק את הפסולת לאזור שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המ 

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תשולם לפי שטח של משטח אספלט שקורצף בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח. 

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים 
 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 ניסור אספלט 10.0430

 תאור העבודה: חיתוך מיסעות ומדרכות אספלט בכדי לקבל קצה מעובד בקו ישר וחלק. 

בהתאם לתכניות ולפי הוראות  העבודה כוללת: חיתוך האספלט למלוא עוביו על ידי מסור מכני, 

 המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

 פקח.העבודה תימדד לפי אורך, במטרים, של אספלט שנוסר בהתאם לתכניות ולפי הוראות המ 

הדרושים  התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות
 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 פרוק אבני שפה 10.0440

 תאור העבודה: פרוק אבני שפה ופינויים מהשטח. 

פה עד לעומק תחתית היסוד, פרוק של האבן, העבודה כוללת: חפירה וחציבה בחזית ובגב אבני הש 

 וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.
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 מדידה ותשלום 

 העבודה תימדד לפי האורך, במטרים, של אבני שפה שלמות. 

הדרושים  התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות
 בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.לביצוע מושלם של העבודה 

 

 פירוק גדר רשת קיימת 10.0510

 

 תאור העבודה: פרוק גדר רשת הנמצאת באתר. 

 

 העבודה כוללת: 

 פרוק הרשת מעמודי הגדר וגלגולו לסלילים. א. 

 ניסור עמודי הגדר בגובה פני היסוד או הקיר עליו הם נשענים. .ב

רוק היסוד ופינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות חפירה סביב יסודות העמודים, פי  .ג

 המקומית ועל ידי המפקח.

 זו. הובלה ומסירת כל אביזרי הגדר לבעלים והמצאת קבלה למפקח המאשרת מסירה   ד.

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תשולם לפי אורך, במטרים, של גדר שפורקה ונמסרה לבעלים. 

פקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לאס
 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 עבודות עפר - 51.20תת פרק 

 חפירה ו/או חציבה 20.0038

תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות  

 הרשומות ביומן העבודה.המפקח 

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב כלשהוא, כולל חציבה  

 בסלע מכל סוג שהוא, וכולל חציבה וחפירה במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר.

נמצאים בשטח העבודה כוללת כמו כן עקירת כל הצמחייה, כולל עצים, והריסת כל מבנה או מתקן ה 

באם לא נאמר אחרת, תכלול  החפירה, כל זאת באם אינם מפורטים כעבודה נפרדת בכתב הכמויות.

 העבודה חפירה וחציבה לתעלות ניקוז בצידי הדרך.

העבודה תבוצע בכלים המכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ובמידת הצורך יעשה שימוש  

החפור או החצוב יובל לאזורי המילוי ויפוזר שם בשכבות של  החומר בחומרי נפץ או בעבודת ידיים.

ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן  25

ס"מ ינופצו לפני  20 -סלעים גדולים מ  השכבות תפוזרנה במקביל לפני השטח המתוכנן. העבודה.

 הפיזור.
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החומר החפור בשטחי המילוי, כלומר, איזה סוג של חומר שנחפר או המפקח רשאי לקבוע את חלוקת  

אין להשתמש למלוי בעפר  נחצב יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או כפסולת.

 המכיל חומרים אורגניים כלשהם.

על  ם.על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות, כבילים, עמודים, תאים ומבנים שוני 

 הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה.

 ס"מ )לא תותר סטייה כלפי מעלה(.0, +5-דיוק העבודה של החפירה, החציבה והמילוי צריך להיות  

עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת המפקח למילוי, יסולקו למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות 

 המקומית.

 

 מדידה ותשלום 

 תהיה לפי נפח העפר והסלע, במטרים מעוקבים, לפני החפירה והחציבה.המדידה  

לא תשולם כל תוספת עבור חציבה,  התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל. 

פיצוץ, חפירה בידיים, הובלת העפר בתוך האתר, פיזור העפר בשכבות בשטחי המילוי, וסילוק עפר 

 אלא אם נאמר אחרת.למקום שפיכה מחוץ לאתר, 

 לא תשולם תוספת עבור חפירה ו/או חציבת המדרגות במדרון ומילוין מחדש בהידוק. 

 מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם אגרת שפיכה של עודפי העפר לרשות המקומית. 

 התשלום ייעשה על ידי הקבלן ישירות לרשות ועל חשבונו. 

 

 סילוק עפר אל מחוץ לתחום האתר

העבודה: סילוק עודפי עפר או עפר שאינו מתאים למילוי, הכל בהתאם להוראות תאור  

העפר לסילוק יכול להיות מכל סוג שהוא כולל אבנים,  המפקח, אל מקום שפיכה מחוץ לאתר העבודה.

 סלעים, שברי בטון, אספלט או כל פסולת שהיא.

דרך שהיא אל מקום העבודה כוללת העמסת העפר והובלתו, או דחיפתו או סילוקו בכל  

 שפיכה מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.

 מציאת מקום השפיכה ואישורו ע"י הרשויות המתאימות יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

פיזור עודפי העפר יעשה בשכבות והשטח  מקום השפיכה צריך לקבל גם את אישורו של המפקח.

 השפיכה עם משאית, להבאת עפר נוסף.ייושר ע"י כלי מכני כך שאפשר יהיה להיכנס לשטח 

 

 מדידה ותשלום 

הנפח יימדד ע"י חישוב עקיף של  המדידה תהיה לפי נפח של העפר שהובל למקום השפיכה. 

ההפרשים בין נפחי החפירה )ראה סעיף חפירה וחציבה( לבין נפחי המילוי )ראה סעיף הידוק 

 המילוי(. 

 זכרות לעיל.התשלום יהווה תמורה מלאה לכל העבודות הנ 

מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם את אגרת השפיכה של עודפי העפר, לרשות  

 המקומית.

 

 הידוק המילוי בבקרה מלאה 20.0100
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ההידוק יעשה לאחר הרטבת  תאור העבודה: הידוק שכבות העפר עד קבלת הצפיפות הנדרשת. 

ההרטבה תבוצע ע"י  א.א.ש.ו".החומר לרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד 

 מיכליות בעלות משפכים לפיזור הומוגני ומבוקר של המים.

השכבות תהיינה  הידוק שכבות המילוי יבוצע ע"י מכבשים מתאימים עד קבלת הצפיפות הנדרשת. 

בשטחים בהם אין גישה, לדעת המפקח,  ס"מ ומקבילות לפני הכביש המתוכנן. 25בעובי מכסימלי של 

ול, או יש סכנת פגיעה במבנים או מתקנים, לדעת המפקח, בעבודה עם מכבש גדול, יותר למכבש גד

לקבלן לעבוד עם מכבש ויברציוני קטן או מהדקים פנאומטיים אולם לא תותר סטייה מהצפיפות 

 הנדרשת.

 דרישות הצפיפות של החומר הינן: 

 

עומק השכבה מפני  AASHTO)סוג העפר )לפי שיטת המיון 
)צורת השתית 

 הדרך(

שעור ההידוק 
 המינימלי

A-3  98% בכל עומק שהוא (5%מקסימום  200)עם עובר נפה 

*A-1 ,A-2-4 ,A-3  מעל  200)עם עובר נפה
5%) 

 95% בכל עומק שהוא

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7 ,A-4 ,A-5 95% ס"מ -100קטן מ 

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7 ,A-4 ,A-5 93% ס"מ -100גדול מ 

A-6 ( עדA-7-6(5 93% בכל עומק שהוא 

(**A-7-6(5 93% בכל עומק שהוא 

 

 .98%שעור ההידוק הדרוש הוא לפחות  A-1בשכבת שתית מסוג  *  

 בחרסית תופחת רשאי המפקח לשנות את שעור ההידוק. ** 

 

תכולת הרטיבות תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד  

 .0%-, 4%סטייה מותרת + א.א.שו" עם

 במפרט הכללי לעבודות בניה. 51028כמות הבדיקות הינה בהתאם לסעיף  

 מקום הבדיקה ייקבע ע"י המפקח. 

 

 מדידה ותשלום 

העבודה תימדד לפי נפח, במטרים מעוקבים, של מילוי מהודק בהתאם לתכניות ולפי הוראות  

 המפקח.

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של העבודה.התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל  

 

 צורת דרך 20.0140

תאור העבודה: מלוי, חפירה, יישור והידוק שתית הכביש, המדרכות והשוליים או כל שטח אחר בו  

 נדרש ביצוע צורת דרך, ע"י הוראה בכתב מהמפקח.
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טח המתוכנן, יישורו בהתאם הסנטימטרים העליונים של פני הש 15העבודה כוללת חפירה ומלוי של  

אם חסר עפר למלוי, על הקבלן להביא, על חשבונו, עפר  לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש במפרט.

 מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא".

עבודת ההידוק  )לא תותר סטייה כלפי מעלה(. ס"מ 1-, 0דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות + 

 510273דרגת ההידוק תהיה כאמור בסעיף  המילוי" במפרט זה.תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק 

 במפרט הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית.

תותר סטייה  תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית. 

  .0%-, 4%בתכולת הרטיבות +

בדיקת המפלסים של צורת הדרך  הבינמשרדי. במפרט 51028כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  

 מטר זה מזה. 20תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על 

ס"מ העליונים של פני השטח, הרטבתם, יישורם  15צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת  

 והידוקם.

כל מקרה של ב לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. 

פגיעה בצורת הדרך )כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו'(, יש לחרוש 

 ס"מ ולבצע את העבודה מחדש, כנדרש בסעיף זה. 15את השטח לעומק 

 

 מדידה ותשלום 

וראות מרובעים, של צורת דרך שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי ה המדידה תהיה לפי שטח, במטרים 

 המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה, המילוי, היישור, הרבצת המים, ההידוק וכן כל העבודות  

 והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.

 

 

 מצעים ותשתיות - 51.30תת פרק 

 מצע סוג א' 30.0009

 מדורג.תאור העבודה: הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מחצבה  

 המצע יענה על הדרישות הבאות: 

 .6%אינדקס הפלסטיות לא יעלה על   א. 

 .25%גבול הנזילות לא יעלה על   ב. 

 המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים:  ג. 

 

 200# 10# 4# 3/4" 3" נפה

 0-15 20-40 30-70 60-100 100 עובר %

 

 .60%המ.ת.ק. המינימלי יהיה  ד. 

 מחומרים אורגניים וחרסיתיים.המצע יהיה נקי   ה. 
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 החומר יובא לאתר כשהוא מעורבב ומורטב מראש.  ו. 

 ק"ג/מ"ק. 2,100צפיפות המצע לאחר ההידוק תהיה לפחות   ז. 

 .25%מינימום  -שווה ערך חול   ח. 

פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים שבתכניות ועובי שכבת המצע יהיה בהתאם  

במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת, לדעת המפקח, יותר  הטיפוסי לרוחב.לתכניות החתך 

לא תשולם כל תוספת מחיר עבור עבודה  לקבלן לעבוד באמצעים אחרים, לאחר אישור המפקח.

 שתבוצע באמצעים הנ"ל.

 לפי "מודיפייד א.א.ש.ו.". 100%דרגת ההידוק הנדרשת תהיה לפחות  

אולם עובי השכבה לאחר  )לא תותר סטייה כלפי מעלה( ס"מ 0, +1-דיוק המפלסים צריך להיות  

ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות. בדיקת המפלסים של פני המצע המהודק תעשה 

כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  מטר זה מזה. 20בכל חתך לפחות, ובמרחקים שלא יעלו על 

 במפרט הכללי. 510326

 ס"מ, יפוזר החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה. 20ה עולה על אם עובי השכב 

 תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית. 

לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני המצע, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. בכל מקרה של  

ובורות ע"י כלים מיכניים וכו'( יש לחרוש את פגיעה במצע )כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים 

 שכבת המצע ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.

  

 מדידה ותשלום

המדידה תהיה לפי נפח, במטרים מעוקבים, של מצע סוג א' מהודק שבוצע בהתאם לתכניות ולפי  

 הוראות המפקח.

ל העבודות הדרושות לביצוע שלם התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים וביצוע כ 

 של העבודה.

 

 עבודות אספלט - 51.40תת פרק 

 כללי

 פרק זה מתיחס לכל עבודת בטון האספלט מאבן גיר דולומיטית ובזלתית המופיעים בכתב הכמויות.

 51מובהר בזה כי דרישות הביצוע הינן על פי האמור בהמשך ובהסתמך על פרקים 

לעבודות בניה. ניכוי ממחיר חוזה לעבודה לקויה יהיה לפי האמור להלן ולפי של המפרט הכללי  55 -ו

 .32נוהל מפרט מע"צ, פרק 

 דרישות מוקדמות א.

 בעלת גרגיר מקסימלי  -התערובת תתאים לדרישות שכבה נושאת סוג א'  .1

 במפרט הכללי. 510421בסעיף  1/2, "3/4, "1של "

 רשאי המפקח  510411ת שבסעיף באם יחרגו תכונות האגרגטים מהדרישו .2

   להפסיק את אספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שהתגלו. אם תתגלה 
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, ינוכה ממחיר החוזה למנת העיבוד 510411מהטבלה שבסעיף  10%סטייה של עד  במהלך העבודה

 מעל סטייה זו מהערכים המופיעים סטייה. 10% -סטייה וזאת עד ל  1%לכל  2%היומית בשיעור של 

 בטבלה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה במקומה.

תכולת הביטומן במרשם התערובת תהא התכולה שתיקבע ותאושר ע"י המפקח בהסתמך על בדיקות  .3

 המעבדה )מערכת המרש"ל(.

 תערובת אספלטית אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט  .4

 קו הדירוג של תערובת זו הינו קו הדירוג המאושר. ואושרה ע"י המפקח הינה ה"תערובת המאושרת".

אם בדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו ממצאי בדיקת התערובת  .5

 או בכל מקרה של שינוי מקור  -שאושרה, ולדעת המפקח חריגה זו מהותית 

בונו( על תכינת הרכב האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור )על חש

 ומרשם התערובת, כמפורט לעיל.

 3/4לשכבה נושאת, גודל גרגיר מקסימלי " 51דרוג התערובת יהיה בהתאם לדרוג המופיע במפרט  .6

 ו/או לפי הנחיות המפקח.

 חומרים: - 510411בנוסף לאמור בסעיף  .7

 .3%מקסימום  -ספיגות האגרגט הבזלתי 

 

 

 דרישות ביצוע ב.

 השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, סקיצות והוראות המפקח.עובי  .1

ס"מ, ובכל מקרה  7העבודה במהלך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  .2

 בהתאם להנחיות המפקח באתר.

ביצוע מודגש בזאת כי הימצאות מטאטא מכני שואב תקין באתר העבודה הינו תנאי לתחילת  .3

אספלט יטואטא השטח מכל חומר זר, מאבק או לכלוך -לפני הריסוס והנחת שכבת בטון העבודה.

 בעזרת מטאטא מכני ושואב אבק, לשביעות רצונו של המפקח.

רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת מאושרת ע"י המפקח, תותר עבודת פיזור ללא כבלי  .4

 ה זה יתקדמו על פלדה כאשר הגששים והמחליקים במקר

 מודגש בזאת כי הציוד כולל גם בקר שיפוע במגמר. מטר. 8גבי מגלש פירקי באורך מינימלי של 

בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים שנשברו תוך כדי הידוק השכבה, רשאי המפקח  .5

 להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות לנ"ל על חשבון הקבלן.

 מטר אשר עונה לדרישות הביצוע. 1.50יב הקבלן להשתמש במגמר צר ברוחב במקומות צרים חי .6

במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט הראשי רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר באם  .7

 הנ"ל עומד בדרישות המפרט ואושר ע"י המפקח.

המפקח  התקן.לפני האספקה יש לוודא שהביטומן במיכל האספקה בבתי הזיקוק עומד בדרישות  .8

 רשאי לדרוש בדיקות לטיב הביטומן במיכלי האספקה או במיכל מתקן הערבול.

על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה עותק מתעודת המשלוח של  .9

הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך 

הביטומן יסופק במיכליות מיוחדות לביטומן  בבית הזיקוק ממנו סופק הביטומן. אספקתו ומספר המיכל
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לא תאושר אספקה במיכליות המשמשות להובלת דלקים,  ישירות מבית הזיקוק למתקן הערבול.

 שמנים וכו'.

על הקבלן לוודא שבעת הטיפול בביטומן במפעל הערבול )חימום, ניקוי צנרת וכו'( לא יזדהם הביטומן 

כמו כן באם קיים חימום ביטומן חשמלי יש לדאוג למניעת חימום יתר נקודתי הגורם  ים ושמנים.בדלק

 לפיצוח הביטומן ולריכוכו.

 ציוד ג.

 לפחות. PSI 110טון ובעל לחץ חישוק של  16המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינימלי של  .1

 טון לפחות. 10המכבש בעל שלושת גלגלי הפלדה יהיה במשקל  .2

 

 הקבלן ימציא למפקח תעודות שקילה עדכניות שיעידו על משקל המכבשים לפני תחילת העבודה. .3

 רק מרססת מכנית, בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות הפיזור תאושר לביצוע העבודה. -מרססת  .4

 בקרה ד.

ק"ג/מ"ק  2,340 -צפיפות המעבדה של תערובת סוג א' שכבה נושאת עליונה ותחתונה לא תפחת מ  .1

 )בהתאם לתוצאות בדו"ח הבדיקות של המעבדה המאושרת(. 

אם צפיפות המעבדה הממוצעת תפחת מערך זה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה 

כפי שהם כתובים בדו"ח המעבדה  ק"ג/מ"ק בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה 2,340)הערך של 

 המאושרת(.

ק"ג/מ"ק  -50בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחת מעבר ל .2

מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי המפקח להפסיק את אספקת תערובת 

 מערכת מרש"ל. האספקה תחודש לאחר בדיקות חוזרות של תכונות התערובת וחזרה על האספלט.

חייב הקבלן בבדיקה יומית של חדירות ביטומן משוחזר. בכל מקרה  510467בנוסף לאמור בסעיף  .3

דגימות נוספות  3של תוצאת חדירות ביטומן משוחזר נמוכה רשאי הקבלן להוציא על חשבונו 

צאות ממוצע כל תו באמצעות מעבדה מאושרת, כאשר שיחזור הביטומן יילקח מכל דגימה בנפרד.

 השיחזור של הביטומן תחייבנה במקום התוצאה המקורית.

 C165 -לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ .4

 .C130 -מ או נמוכה

המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט  51046בנוסף לאמור בסעיף  .5

 ציינו ניכויים בפרק הניכויים.אשר לגביהן לא 

 .510464מודגש בזאת כי צפיפות השדה תהיה לפי סעיף  .6

 

 MS - 10ציפוי יסוד ביטומני  40.0011

 ק"ג/מ"ר. 1.0בשיעור  10MS-תאור העבודה: הספקה וריסוס התשתית באמולסיה ביטומנית מסוג  

 ולפי הוראות המפקח.העבודה כוללת: הספקה וריסוס של שטחי התשתית בהתאם לתכניות  

  

 החומר יהיה בעל התכונות הבאות: 

 הדרישה התכונה
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  באמולסיה. 1

 10-20 מקסימום מעלות צלסיוס )שניות( 25 -א. צמיגות סייבולט פורול ב

 1מקסימום   שעות )אחוזים למאה במסה(  24ב. יציבות באחסנה, 

 0.1מקסימום   ג. ניפוי )אחוזים למאה במסה( 

  זיקוק. 2

 32 מינימום שארית הזיקוק )אחוזים למאה במסה( 

  בשארית הזיקוק. 3

  300מקסימום  שניות )עשיריות המ"מ( 5גרם,  100מעלות צלסיוס,  25א. חדירות 

 40מינימום   ס"מ לדקה )ס"מ(  5מעלות צלסיוס  25 ב. רקיעות

  97.5מינימום  אתילן )אחוזים למאה במסה(-כלור-ג. מסיסות בתלת

 

הריסוס יבוצע  השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת התשתית. 

 ק"ג/מ"ר. 1, ללא דילול ותרוסס כמות של MS - 10באמולסיה מסוג 

לפני הציפוי ינוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר ומשכבת התשתית הלא אספלטית יורחקו גם גרגרי  

 אגרגט בלתי קשור.

הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא יד. המטאטא המכני יהיה בעל יכולת  ניקוי השטח לפני 

 שאיבת האבק ע"י יניקה.

 הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פני שטח יבש. 

 .C10 -הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ 

)עם אפשרות שליטה של מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד  

הפעלה והפסקה( לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה. מערכת ההתזה 

 תאפשר ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של צינור ההתזה בשיעור הדרוש.

רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים לחסימה )ע"מ למנוע זיהום שטחים  

 ימו(.הגובלים ע

במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכלית הריסוס, יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י  

 המפקח.

 לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידני. 

ריסוס בקרבת אבני שפה, אבני תעלה, מעקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע אפשרות  

 ר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס.זיהום השטחים האמורים להישא

לאחר הריסוס, יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו. הקבלן  

 יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.

בחודשי  -אשר זאת הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפני הנחת השכבה האספלטית, או אם המפקח י 

 לפחות יום אחד קודם לכן ועד לספיגתו ע"י המשטח שצופה. -הקיץ 

שטחי ציפוי יסוד שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח. על פני שטחים בהם מצויות שלוליות  

 אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

 ו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח.שטחים שחסר בהם ציפוי ירוסס 
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 מדידה ותשלום 

המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של ציפוי יסוד שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות  

 המפקח.

 התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של העבודה. 

 

 ציפוי מאחה 40.0014

 מדוללת במים. STEתאור העבודה: הספקה וריסוס של שטחי אספלט באמולסיה ביטומנית מסוג  

 הציפוי ייעשה לפני פיזור שכבת אספלט חדשה.

בהתאם  STEהעבודה כוללת: הספקה וריסוס של שטחי האספלט באמולסיה ביטומנית מסוג  

 לתכניות ולפי הוראות המפקח.

 החומר יהיה בעל התכונות הבאות: 

 הדרישה תכונהה

  

  באמולסיה. 1

 30מקסימום  מעלות צלסיוס )שניות( 25 -א. צמיגות סייבולט פורול ב

 1מקסימום  שעות )אחוזים למאה במסה( 24ב. יציבות באחסנה, 

 0.1מקסימום  ג. ניפוי )אחוזים למאה במסה(

 חיובי ד. מטען חשמלי של החלקיקים

  

  זיקוק. 2

 45מינימום  )אחוזים למאה במסה(שארית הזיקוק 

  

  בשארית הזיקוק. 3

 100-200 )עשיריות המ"מ(. שניות 5גרם,  100מעלות צלסיוס,  25א. חדירות 

 40מינימום  ס"מ לדקה )ס"מ( 5מעלות צלסיוס  25ב. רקיעות 

 97.5מינימום  אתילן )אחוזים למאה במסה(-כלור-ג. מסיסות בתלת

  

 

השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת האספלט. הציפוי יהיה מסוג  

STE .הדילול ייעשה ע"י החברה המייצרת את האמולסיה. מדוללת במים 

 הציפוי ייעשה לפני פיזור שכבת אספלט חדשה. 

התנועה מחייבים ללא דילול במים כאשר אילוצי  STEניתן להשתמש באמולסיה מהירת שבירה מסוג  

 רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה שמעליו. זאת.
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 לפני הציפוי ינוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר. 

המטאטא המכני יהיה בעל יכולת  ניקוי השטח לפני הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא יד. 

 שאיבת האבק ע"י יניקה.

 הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פני שטח יבש. 

 .C10 -ציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ ה 

מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד )עם אפשרות שליטה של  

הפעלה והפסקה( לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה. מערכת ההתזה 

 תזה בשיעור הדרוש.תאפשר ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של צינור הה

רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים לחסימה )ע"מ למנוע זיהום שטחים  

 הגובלים עימו(.

במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכלית הריסוס, יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י  

 המפקח.

 סס ידני.לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במר 

ריסוס בקרבת אבני שפה, אבני תעלה, מעקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע אפשרות  

 זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס.

לאחר הריסוס, יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו. הקבלן  

 לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.יהיה אחראי 

שעות לפני הנחת השכבה האספלטית. שכבת האספלט תפוזר לאחר  24הציפוי יבוצע שעתיים עד  

התנדפות המים מהאמולסיה, התייבשות השטח, יכולת הציפוי להדבקה, לא לפני שהציפוי שינה את 

 צבעו מחום לשחור.

קו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח. על פני שטחים בהם מצויות שלוליות שטחי ציפוי מאחה שניזו 

 אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

 שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח. 

 

 מדידה ותשלום 

חה שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של ציפוי מא 

 המפקח.

 התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של העבודה. 

 

 שכבת אספלט מקשרת 40.0023

האגרגטים לתערובת  משרדי.-תאור העבודה: העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי הבין

בהתאם למפורט בכתב הכמויות.מעטפת הדירוג הינה מעטפת האספלטים יהיו מסוג א'. עובי השכבה 

על הקבלן  או כפי שמוצגת בהמשך. 3/4לגודל גרגר מקסימלי של " 510421הדירוג המופיעה בפרק 

 להגיש מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובות כפי שנדרש בכל סעיפי המפרט המיוחד והכללי.

 על פי תוצאות מערכת המרש"ל שתוגש לאישור. דרוג התערובת ותכולת הביטומן ייקבעו סופית

 מעטפת הדרוג לתערובת תהיה כמפורט בטבלה הבאה: 



- 126-  

 200# 80# 40# 20# 10# 4# 3/8" 1/2" 3/4" נפה

תחום דרוג 

 באחוזים
100 

75-

100 
65-88 39-55 28-42 20-30 11-21 8-15 4-9 

 

השכבה הראשונה של כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה 

 האספלט.

 

 מדידה ותשלום

המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות של שכבת אספלט מקשרת, לאחר הידוק, שבוצע בהתאם 

 לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיהם ולא תשולם תוספת עבור עבודה זו.

 

 שכבת אספלט נושאת  40.0043

 אספלט נושאת בעובי בהתאם לכתב הכמויות.-העבודה: אספקה והנחה של שכבת בטוןתאור 

 העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי.

האגרגטים לתערובת יהיו מסוג א', קו הדרוג יהיה מתחום א', תכולת הביטומן תהיה בהתאם 

 לתוצאות מערכת "מרשל". 

 המכסים של שוחות שונות לגובה הסופי של שכבת האספלט. כמו כן, כוללת העבודה גם את התאמת

 

 מדידה ותשלום

המדידה תהיה לפי שטח, במטר הרובע, של שכבת אספלט נושאת בעובי בהתאם לכתב הכמויות, 

 שבוצע לתכניות ולפי הוראות המפקח.

 

 תמרור ושילוט - 51.81תת פרק 

 אספקה והצבת תמרורים 

 רורים.תאור העבודה: הספקה והתקנת תמ 

ס"מ, הצבת עמוד  60/60/60העבודה כוללת הספקת התמרור על כל אביזריו, חפירת בור במידות 

כיסוד התמרור. עמוד התמרור יהיה מצנורות פלדה מגולוונים  20 -התמרור ויציקת בטון מסוג ב 

 מטר. 3.30ובאורך  3בקוטר "

שפיכה מאושר ע"י הרשות  העבודה כוללת כמו כן, את הרכבת התמרור וסילוק הפסולת למקום

המקומית. מידות התמרור, צורתו וצביעתו כולל העמוד, יהיו בהתאם למפרט הכללי ולהנחיות משרד 

 התחבורה.

 מדידה ותשלום

 העבודה תימדד לפי יחידות.
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 צביעה וסימון דרכים - 51.82תת פרק  

 סימון תנועתי לכבישים 

 תיאור הסעיף: הספקה וצביעה של סימני תנועה.

 צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת תמרורים, פרק ד'. א.

  ס"מ, פסי חניה 30-ס"מ, קווי עצירה  20 - רוחב הסימונים יהיו קווי הדרכה וניתוב  

 ס"מ. 10 

 "צבעים לסימון דרכים"  935הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש ת.י.  ב.

 כדוריות זכוכית להחזרת האור. דרישות לטיב הצבע,  הגוון יהיה לבן, בתוספת 

 .73בדיקתו ויישומו לפי מפרט מע"צ פרק 

 "סימון דרכים, הכנת פני אספלט  934הכנת פני הכביש וצביעתו ייעשו לפי ת.י. ג.

 וצביעת סימונים".

 הקבלן ימדוד היטב את מיקום הסימנים, כיוונם, אורכם ורוחבם ויקפיד על צביעה  ד.

קת ונקיה. כל צביעה לא נכונה או לא יפה תימחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש לשביעות מדוי

 רצון המפקח.

 מדידה ותשלום

 העבודה תימדד בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות, של סימון תנועתי.

 

 פיתוח נופי במדרכות - 40פרק 

 ריצוף באבנים משתלבות - 40.53תת פרק 

 ריצוף באבנים משתלבות  53.0011

 

 תאור העבודה: הספקה והנחת אבני ריצוף משתלבות בהתאם לתוכניות. 

 

 סוג האבן

 סוג האבנים המשתלבות יהיה בהתאם לתכניות. 

 עובי האבן יהיה בהתאם לתוכניות. 

 גוון האבן יהיה בהתאם לתכניות האדריכל. 

 גימור האבן יהיה בשתי שכבות צבע. 

 

 הכנת התשתית 

ס"מ( ולעובי שכבת  ± 1מודגש בזאת שבעבודה זו יש חשיבות מירבית לדיוק גובה תשתית המצע) 

כמו כן, מודגש בזאת כי  לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. החול.

שרותים אלה  עבודת הריצוף דורשת שרותי מדידה ברמה גבוהה ונוכחות מתמדת של מודד באתר.

 יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 שכבת החול מתחת לאבני הריצוף 
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 החול יירכש, יסופק לשטח ויפוזר ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

חומר העובר נפה  5% -מ"מ ויכיל לא יותר מ  4.75סוג החול הנדרש הינו חול דיונות העובר נפה  

 כאלטרנטיבה מותר להשתמש בחול מחצבה בעל הדרוג הבא: .200

 

 200# 100# 40# 10# 4# 3/8" הנפ

עובר  %

 במשקל

100 95-100 80-100 15-40 0-10 0-10 

 

 החול לא יכיל: חומרים אורגניים או פלסטיים או מליחיים. 

 המפקח רשאי להורות על שימוש בחול דיונות בלבד וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית. 

 

 שיטת פיזור החול 

השכבה תיושר ותובא למפלסים הנדרשים  אחיד תוך כדי גירוף החול.החול יפוזר בשכבה בעלת עובי  

החול יפוזר  באמצעות תבנית )שבלונה( מעץ או מאלומיניום שתחתיתה תותאם לשיפועים המתוכננים.

 לחול מחצבה. 7%-6%לחול דיונות וברטיבות בשיעור  5%-3%ללא הידוק, ברטיבות בשיעור 

על הקבלן לנקוט בכל  מצופף עד לאחר הנחת אבני הריצוף.שכבת החול תישאר במצב תחוח ובלתי  

האמצעים למניעת צפוף והידוק החול מסיבה כלשהי )תנועת עובדים, כלים ורכב(, כולל הגנה ממי 

שכבת חול שנתהדקה או צופפה לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה, ללא  גשם.

 חת אבני הריצוף.שכבת החול תפוזר בסמוך להנ תוספת מחיר.

שכבת חול שהושארה  אין להתקדם עם פיזור החול, אלא מספר מטרים מועטים בלבד לפני ההנחה. 

 בסוף יום העבודה ללא כסוי באבנים, תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה, ללא תמורה נוספת.

 

 ביצוע הריצוף 

תאם למידות ולצורה אבני הריצוף יונחו בעבודה ידנית על גבי שכבת החול התחוחה המיושרת בה 

השלמת הריצוף לגופי  הריצוף יהיה באבנים שלמות. שנקבעו בתכניות וע"פ הוראות האדריכל בשטח.

)החיתוך יעשה בעזרת "גיליוטינה" או משור ובתנאי  הקצה יבוצע באבנים נסורות לגודל הדרוש.

מגודל אבן  -25%בכל מקרה אין להשתמש באבנים הקטנות מ שהחיתוך לא יצור פגמים באבן(.

רגילה. במרווחים קטנים יותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור המפקח, 

בכל מקרה אין לבצע כיחול  )מרכיב הצבע יירכש ע"י הקבלן על חשבונו(. כל זאת ללא תוספת מחיר.

 ס"מ. 4 -בקצה ברוחב גדול מ 

 מ"מ. 4עד  2סמוכות ובינם לגופי שפה יהיה  אבני הרצוף המשתלבות יונחו כך שהמרחק בין אבנים 

הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים )פוגות( לכל כוון שהוא, בהתאם לצורה שנקבעה  

כל תנועה הכרחית על הריצוף )הליכה, מריצות וכו'( תעשה על גבי לוחות שיונחו למטרה זו  בתכניות.

 ד ורכב על המשטח בשלב זה )לפני ההידוק הסופי(.לא תותר כל תנועת ציו על הריצוף בזמן העבודה.

עם סיום הנחת אבני ריצוף לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח, יוחל בהידוק הראשוני על גבי אבני  

הרץ וכוח צנטרפוגלי של  100ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת תדירות של  הריצוף.

על  מעברי הפלטה. 3הידוק ראשוני זה יבוצע ע"י  .מ"ר 0.5ק"ג, המסוגלת להדק שטח של  2000
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אין  הקבלן לתכנן עבודתו כך שבסוף כל יום עבודה, כל הקטעים שרוצפו קיבלו את ההידוק הראשוני.

 להשאיר שטח מרוצף ללא הידוק ראשוני.

מיד לאחר ההידוק הראשוני, ובכל מקרה לפני גמר יום העבודה, יש לפזר חול דיונות דק למילוי  

במקום חול דיונות אפשר להשתמש בחול מחצבה העונה  החול יטואטא לתוך המישקים. מישקים.ה

 על הדרישות הבאות:

 מ"מ. 1.18עובר נפה   100% 

 .200עובר נפה מס'   10%-5% 

ההידוק  לאחר מלוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי, תוך כדי טאטוא החול לתוך המישקים. 

הריצוף יגיעו לגבהים המתוכננים. עודפי חול יורחקו מפני הריצוף לפני פתיחתו יימשך עד אשר פני 

מספר המעברים של הפלטה הויברציונית לקבלת הגבהים והמישוריות הנדרשים ייקבע  לתנועה.

 בהתאם למסקנות שנתקבלו מתוצאות המשטח הנסיוני.

רכב על הקטעים -ת כליעם סיום העבודות המפורטות לעיל ולאחר אישור המפקח, תותר תנוע 

מטר מקצות הקטע הגמור, בכדי למנוע פגיעה בשוליים הנ"ל, על הקבלן  1.0הגמורים עד למרחק של 

 לפזר מכשולים בקצה השטח המותר לנסיעה.

 אבני ריצוף אשר ניזוקו בזמן עבודות הריצוף יורחקו ויוחלפו באבנים תקינות ללא תוספת תשלום. 

 

 סטיות מותרות 

הסטייה המותרת במישוריות לא  מילימטרים. 10ותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על הסטייה המ 

 10מ"מ, בגובה  5מ"מ, כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום ישר בעובי  5תעלה על 

 מטרים.  5ס"מ לפחות ובאורך 

מהמותר, יהיה במקרה של סטיות גדולות  מילימטרים. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  

 על הקבלן לפרק ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על הדרישות.

 

 משטח נסיוני 

מטר וברוחב כל הדרך  10לפני התחלת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע נסיוני באורך של  

הקטע יבוצע בהתאם להוראות המפרט הטכני ויכלול את כל החומרים  במקום שייקבע על ידי המפקח.

 בודות הדרושות להשלמת עבודות הריצוף.והע

 

בזמן ביצוע המשטח הנסיוני ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד הכבישה, עובי שכבת  

אם  החול, סטיות במישוריות וגבהים, הפרשי גובה, בדיקות לגבי טיב החול ועמידות אבני הריצוף.

ישות המפרט, יערכו קטעים ניסיוניים נוספים, תוצאות הבדיקה מורות כי הקטע הנסיוני לא ענה על דר

 עד לקבלת קטע נסיוני העומד בכל הדרישות.

המסקנות לגבי  קטעי הנסיון שלא עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 שיטות העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע העבודה.

המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף המבוסס על בטון יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף  

 כך שאפשר יהיה לקבל משטחים רציפים ללא הפרשי גובה. -

 

 סידור האבן והגוונים 
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לא  ההנחה והרכב הצבעים של האבנים יהיו בהתאם לתכניות שתסופקנה לקבלן במשך העבודה. 

 תשולם תוספת עבור צורת סידור האבן וגונה.

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תימדד לפי שטח ריצוף שבוצע בהתאם לתכניות, למפרט ולפי הוראות המפקח. 

 לא תשולם כל תוספת עבור החול. ההספקה ופיזור החול מהווים חלק בלתי נפרד מסעיף זה. 

 

 אבני שפה, גן ותיחום - 40.54תת פרק 

 

 אבן שפה  54.0020 

כולל  שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות,תאור העבודה: הספקה ובנייה של אבני שפה מסוגים  

 יסוד וגב בטון בהתאם לתכניות.

העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן, הידוק השתית, הכנת תבניות ליסודות, יציקת היסודות מבטון  

האבן צריכה להתאים לדרישות התקן  והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט. 20 -מסוג ב 

פה צריכה להיות ישרה ושלמה, בעלת זוויות שלמות, ללא סדקים, פגמים אבן הש .19הישראלי מס' 

 או בועות אוויר.

 1דיוק ההנחה צריך להיות  יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות. 

מילימטרים בין  2 -מילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ 3 -סנטימטרים במיקום ו

מטר,  -3בקשתות בעלות רדיוס קטן מ ס"מ. 1המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על  ה.אבן אחת לשכנת

 ס"מ בלבד. 50יש להשתמש באבני שפה שאורכן 

ולמלא את  20 -לאחר ההנחה, יש להכין את התבניות לגב הבטון, לצקת את הגב מבטון מסוג ב 

האבנים ולהסיר מהם כל לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את  הרווחים בין האבנים בטיט צמנט.

 לכלוך.

 3יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה תכלול  

יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך לפחות כאשר כל בדיקה  דוגמאות לפחות.

 תכלול שלוש דוגמאות לפחות.

ונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה, בכל מקום בו העבודה כוללת, כמו כן, אבני שפה מ 

 נדרש לבצע זאת, בהתאם לתכניות או לפי דרישת המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

המדידה תהיה לפי אורך, במטרים, של אבני שפה מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות,  

 שהונחו במקומן בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.

ה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם של התשלום יהוו 

 אבני השפה. העבודה תבוצע ותשולם בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי.
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 מים וביוב,עבודות ניקוז - 57פרק 

 תיאור העבודה

 במתחם חכמי מתוכננים מגרשים למבני ציבור

 ותוך המגרשים ביוב וניקוז ברחוב דובדבני,חכמימטרת עבודה זו היא ביצוע מערכת מים 

 ביוב מים וניקוז כוללת: מערכות חיצוניות ופנימיות של העבודה

 העבודה תבוצע לפי כל התקנים הרלוונטים לרבות מיפרט טכני של חברת ה"גיחון". 

 מטלות עיקריות בפרוייקט זה:

וביצוע הזנות למגרשים לבנייה  דובדבנירחוב ,קוי ביוב וניקוז גרביטציוניים עד לכביש התחתון

  .עתידית

לפני ביצוע העבודה עד הקבלן לאמת את הנתונים עם מודד מטעמו ולהתריע על אי התאמות במידה  

 וקיימים.

 

 

 הערות כלליות:

כל העבודות בפרק זה כוללות את עבודות העפר הדרושות, הנחת הצנרת או התאים ומילוי חוזר של  .1

משרדי או בחול ים, הכל -במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט הביןהתעלה או החפירה 

 בהתאם לתוכניות ובהתאם לדרישות המפקח.

 יבוצעו בהתאם לפרטים של חברת "הגיחון". הביוב והמים,פרטי הניקוז .2

 עבודות שאינן מפורטות במפרט מיוחד זה תבוצע בהתאם לדרישות חברת "הגיחון". .3

 מאושר על ידי עירית ירושלים. מטיפוס "כבד",מכסי התאים יהיו  .4

בהתאם לתקן  2דרג  1צינורות הניקוז והביוב בין תאי הקליטה לתאי הביקורת יהיו צינורות מסוג  .5

 העדכני.

 וניקוז גרביטציוניים  קווי ביוב 0.101.2

 הנחת קווי ביוב גרביטציוניים עד למוצא האחרון שבכביש. -

 שבת מצב לקדמותו, כולל גידור, מילוי הידוק וסלילה.תיקון עבודות הפיתוח בשטח, לה -

 

 עבודות צנרת (1)

 

 הכמויות ובהמשך. כמפורט אספקה, התקנה וחיבור של צנרת ניקוז וביוב ומים בקטרים שונים מסוג -

 אספקה והתקנה של ציודים, אביזרים, מחברים, ספחים וכד' במערכות הצנרת. -

 הצנרת והתאים מול חברת הגיחון.לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאשר את סוג  -

 

 העבודות תבוצענה ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות וכן עפ"י הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

כל העבודות תמדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים "במפרט הכללי", ובסעיפים להלן. במסמך 

שאינם מוצאים את ביטויים באופני  זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים
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המדידה המוגדרים במפרטים הכלליים, או הנוגדים אותם. בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים 

 להלן.

כל ההוצאות הנוספות שתגרמנה לקבלן כתוצאה מתאום העבודות ולו"ז עקב מילוי הדרישות של חב' 

לקבלן עקב סיבות כלשהן וכתוצאה  בזק, חב' החשמל, ושאר הרשויות והוצאות נוספות שתגרמנה

מהמתואר בסעיפים השונים של ה"מפרט המיוחד" תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים של 

 העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

המחירים המוצגים בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות המפורטות בחוזה ובפרט, דם אם לא באו 

 ר.לידי ביטוי באחד המסמכים או יות

על הקבלן לספק במסגרת חוזה זה מוצר מושלם הממלא את תפקידו ולכלול את העלויות הדרושות 

 במסגרת מחירי היחידה השונים גם אם זה לא צויין במפורש. 

 תכולת המפרט הכללי 0.102 

 -ו 2, 1כללי, חלקים  -מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי החוזה והמפרט, הוא כרך א' 

לביצוע עבודות מים וביוב ברשויות המקומיות, בהוצאת המינהל לתשתיות ביוב )להלן "המפרט  3

, הכל כאמור באותו במפרט, וכן המפרט הכללי שבהוצאת משרד 2001הכללי"(, מהדורה שלישית 

 המפרט הבין משרדי(.,הביטחון, על כל חלקיו ופרקיו )להלן

בתכניות ובכתבי הכמויות תמצא את ביטויה במפרט על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת 

 זה.

 תכניות 0.103

 תכניות למכרז 0.103.1

 התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד.

 התכניות למכרז הינן תכניות המפרטות את סוגי העבודה ואת היקפה.

 תכניות לבצוע 0.103.2

 

מאושרות לבצוע ולפיהן על הקבלן לקראת תחילת הבצוע וגם במהלכו תימסרנה לקבלן תכניות 

להוציא לפועל את העבודות השונות. התכניות לבצוע תהינה זהות לתכניות למכרז פרט לעדכונים, 

 השלמות, תוספת פרטים ושנויים מקומיים בהתאם לצורך, כפי שיתברר לפני ותוך כדי הבצוע.

 בדיקת תכניות 0.103.3

 

הנמסרות לו לביצוע העבודה, ולהפנות תשומת על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות 

 לב המפקח לכל החסרה/סתירה/ אי התאמה בין התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.

 

אי הפניית תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את שינויים או 

 התיקונים המתבקשים.

 

 תכניות לאחר ביצוע 0.103.4
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מעודכנות לאחר  -סטים של תכניות בדיעבד  5ש הקבלן למזמין ולמפקח לאחר השלמת עבודה יגי

"מפרט הכללי". התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל  -של ה 300.6ביצוע, בהתאם לדרישות סעיף 

העבודות, תוואי קווי המים והביוב כולל מיקום שוחות ורומים סופיים כולל מכסה קרקע וקרקעית 

פרטים, מיקום הכנות לחיבור וכד', כולל קשירה לרשת הרומים צינור, איזומטריות של 

 והקואורדינאטות הארצית ולעצמים אחרים בשטח.

 המדידה תוגש כמדידה ממוחשבת, כולל דיסקט.

 הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.

שבון הקבלן( אורגינלים של ( יספק המפקח לקבלן )על חAS MADEעבור הכנת התכניות בדיעבד )

 התכניות הנדרשות, וכן דיסקט של מדידת רקע ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים כנ"ל.

סטים של העתקים בצורה מסודרת יוגשו למפקח.  5 -הכנת התכניות בדיעבד ומסירת אורגינלים ו

החשבון הסופי של בדיקתן ואישורן כי הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לביקורת ואישור 

 הקבלן ע"י המפקח.

  היקף הצעת הקבלן 0.104

 

קבלן המגיש הצעה לביצוע עבודות לפי מכרז זה חייב להגיש הצעה לבצוע כל העבודה על כל 

 מרכיביה ופרקיה. הצעה שתענה רק על חלק מהעבודות המפורטות להלן לא תיבדק ותיפסל על הסף. 

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י הקבלן 0.105

 

בדק את התנאים, הקרקע, התשתית, והמתקנים  ,הקבלן כאילו ביקר במקום העבודהרואים את 

 הקיימים וביסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ"ל.

 

המזמין לא יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהוא, 

 מסמכי המכרז/חוזה.כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתכניות ובשאר 

 לוח זמנים, סדר העבודה ותקופת הביצוע 0.106

 

הקבלן יגיש למפקח, לא יאוחר מאשר שבועיים מקבלת צו התחלת העבודה, לוח זמנים לביצוע 

 העבודות עפ"י מכרז/חוזה זה.

 

 

 רישיונות ואישורים 0.107

 

ת והאישורים לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהנדס ולמפקח את כל הרישיונו

לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של 

תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות 

 את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות והאישורים כאמור לעיל.

 

 פרוש המילה רשויות בסעיף זה הינם:
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עיריית הרשות המקומית, חברת חשמל, חברת בזק, חב' מקורות, חב' הכבלים, אגף העתיקות, 

 מועצה אזורית, כיבוי אש, משרד הבריאות וכו'.

 

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים 

חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכת הכמות, לא ישלום עבורן יהיו על 

 בנפרד.

 

 אמצעי זהירות 0.108

 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

. הקבלן ינקוט תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חמרים וכו'

בכל אמצעי הזהירות להבטחת ריכוז וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום 

כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות, מדרגות זמניות אורות ושלטי אזהרה 

ות, תעלות, בשל הימצאותם של בור כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם

חמרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  ,ערמות עפר

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 באתר כתוצאה מבצוע העבודה.

 

ה בתוך התעלות באתר העבודה כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובני

בפרט, על קבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות כולל 

דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על 

ס"מ  50לפחות פי השיפוע הטבעי. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של 

משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה 

מירביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי 

 שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'. 

 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימם על הקבלן לבדוק תחילה את במקרה של עבודה, תיקון ו/או 

הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בן היתר 

 את אלו:

 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם  .א

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 

מאווררים מכנים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה 

 הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז. לתא 

 

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של  .ב

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ  -לעבודה בתא בקרה קיים  -

 שלושה מכסים.
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 חבור.המכסים משני צידי נקודת ה -לחבור אל ביב קיים  -

 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן  .ג

 להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא גם  .ד

 האיש הנמצא מחוץ לשוחה. יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .ה

מ' יופעלו מאווררים מכנים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  .ו

 העבודה בשוחה.

ים עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות הנדרש

 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 

כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר יופנו אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו 

א לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נוש

הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רן לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או 

בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או 

תכוסה ע"י הקבלן  ,נפגע באתר העבודהלאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא ש

 באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה. 

בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו 

 חיותיו.את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את הנ

 

בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד, 

והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים במחיר היחידה 

 השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 

 בא כוחו של הקבלן 0.109

 

יה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס מוסמך רשום בפנקס נציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יה

המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של חמש שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המזמין ו/או 

המפקח, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר 

יש להדגיש עם המכרז את שם מהנדס העבודה, כל שעות העבודה, לאורך כל תקופת הביצוע. 

 שלו ותעודת הרישום. .C.Vהאתר, 

 

 בדיקות שדה והתאמה לתקן 0.110

 

מקודמות, של המפרט כללי הקבלן  300 -בפרק  300.8טיב החמורים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף 

יבצע נטילת דגימות, בדיקות שדה ובדיקות מעבדה שיאשר את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה 

 למפריטים ולקנים המחייבים, בתדירות ובכמות כפי שיידרש ע"י מהפקח.
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דות )אחוז וחצי( מסך כל העבו 1.5%דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של  .א

ויחושבו אך ורק מעלות הבדיקות  1.5%שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה. דמי הבדיקות בשיעור 

 המוצלחות.

 ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן: .ב

 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. -

 הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. דמי בדיקות אשר -

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. -

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען  .ג

שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי  מבלי

 החוזה.

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהי רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את  .ד

 חשבון הקבלן.

 

ות על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים שעלולים להיגרם בעבודה ובגמירתה עקב בדיק

 המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן.

 

 תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון.

 כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות שפורטו לעיל תהיינה על חשבון הקבלן.

 סילוק עודפי חומרים ופסולת  0.111

 

 הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו. 

 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. .א

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח. .ב

לן והתארגנותו בשטח, ופסולת פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקב .ג

 אריזות של הצנרת שתסופק לקבלן.

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. .ד

 כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל למחוץ לאתר. .ה

 

כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו 

ת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה תסולק הפסול

יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את 

הרישיונות המתאימים מהרשויות ומבעל השטח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם 
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חלקים מסוימים ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה  דרש המפקח במפורש כי

 .ו/או בקרבתו

 

 קווי צנרת - 57.06תת פרק 

 

 ס"מ  40בקוטר  2דרג  1אספקה והנחה של צינור ניקוז סוג  - 57.06.0005

 ס"מ  50בקוטר  2דרג  1אספקה והנחה של צינור ניקוז סוג  - 57.06.0006

 ס"מ  60בקוטר  2דרג  1והנחה של צינור ניקוז סוג אספקה  - 57.06.0007

  

ס"מ, ו/או צינורות  60 -ו  50, 40תאור העבודה: הספקה והנחת צינורות ניקוז מבטון מזויין בקוטר 

עם אטם גומי מיוחד, מונחים בעומקים כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות, כולל  2דרג  1ביוב סוג 

 חפירה ו/או חציבת תעלות 

 כוללת: העבודה 

 .חפירה ו/או חציבת תעלות . 1

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בעומק, ובשיפועים הנדרשים בתכניות.  

ס"מ. העבודה כוללת כמו כן, חציבה  40רוחב תחתית התעלה יהיה כקוטר החיצוני של הצינור ועוד 

קיימים, ופירוק צינורות ניקוז קיימים. בעת מעבר וחפירה במבני כבישים קיימים וסיתות ופריצת קירות 

במבנים כנ"ל, יש לשמור על שלמות יתרת המבנה. במקרה של כביש יש לנסר במשור מכני את 

 האספלט בגבול התעלה.

ס"מ אולם החפירה העודפת תמולא בבטון.  5-, 0דיוק המפלסים של תחתית החפירה יכול להיות + 

מטר לפחות מקצה  2החומר החפור יונח לאורך התעלה במרחק של )לא תותר סטייה כלפי מעלה(. 

ישמש למילוי חוזר של התעלות. במידה ולא ימצא  -התעלה. במידה וימצא מתאים ע"י המפקח 

הכל בהתאם  -יש להובילו לשטחי המילוי בכביש או לסילוק אל מחוץ לתחום האתר  -מתאים 

 להוראות המפקח.

 

 להיות יציב, למניעת מפולות ובהתאם להנחיות המפקח.שיפוע מדרונות התעלה צריך  

 

 .אספקה והנחה של צינורות ניקוז/ביוב/מים . 2

  2דרג  1ס"מ סוג  50 -ו  40העבודה כוללת אספקת צינור בטון מזוין לניקוז בקוטר    

  והנחתו לעומקים הנדרשים על פי התכנון. אטום לתיעול ,עם אטם גומי מיוחד על הזכר

הקבלן ימציא למפקח תעודת מכון התקנים  .העדכני 27יעמדו בדרישות התקן הישראלי  הצינורות

המאשרת את איכות ותקינות הצינורות. למרות זאת רשאי המפקח לשלוח צינורות נוספים לבדיקה 

 מכמות הצינורות הכללי. 0.5%בכמות של 

 

למלוא רוחב התעלה בעובי  לפני הנחת הצינורות יש לנקות את תחתית התעלה, ולפזר שכבת חול ים

יונחו הצינורות לאורך קוים שלמים,  ,לא יבוצעו תאי ביקורת ס"מ. מאחר ובמכרז זה )שלב א'( 30

בקצה האחד יונח הצינור בפתח חור שהוכן מראש בעת בניית הקיר התומך ובקצהו השני יונח במקום 
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תחום תא הביקורת העתידי בו אמור להיבנות תא הביקורת בשלב ב' כך שיחדור במידה מסוימת ל

וייאטם בקצהו באמצעות פקק מלוח עץ שיוצמד לפתח הצינור או באמצעות מילוי קצה הצינור 

בפוליסטירן מוקצף כך שימנע חדירת עפר לצינור הניקוז. הצינורות יונחו בקווים ישרים ובמפלסים 

 המתוכננים בהתאם לתכניות. 

ם המסופקים ע"י היצרן. לאחר השלמת החיבורים יש חיבור הצינורות יעשה ע"י המחברים המתאימי

 ס"מ מעל גב הצינור תוך כדי הרטבה והידוק. 30למלא את התעלה במצע סוג א' עד לגובה של 

בחיבורים עם תאים יוכנס הצינור עד הדופן הפנימית. עודף הצינור ינוסר בעזרת משור מכני עד 

 לקבלת משטח חלק.

 

בעפר בעל אינדקס  ,לאחר הנחת הצינורות והמצע ,לוי התעלההעבודה כוללת כמו כן, השלמת מ

ס"מ או במצע סוג ב'. העפר יפוזר בשכבות של  10ובעל גרגר מכסימלי בגודל  -10%פלסטיות נמוך מ

לפי "מודיפייד א.א.ש.ו." עד למילוי התעלה. במקומות  95%ס"מ, יורטב ויהודק עד לצפיפות של  20

להדק במכבש, יורשה הקבלן להדק בעזרת מהדקים ידניים עד בהם אין אפשרות, לדעת המפקח, 

 לצפיפות הדרושה.

 

 מדידה ותשלום 

  המדידה תהיה לפי אורך )במטרים( של צינור שהונח בפועל בהתאם לתכניות ולפי 

 הוראות המפקח. 

 התשלום יהווה תמורה מלאה לביצוע כל העבודות ולהספקת כל החומרים הדרושים  

 העבודה.לביצוע שלם של  

 

 

 חיבור צינור ניקוז /ביוב לתא ביקורת קיים - 57.06.0010

 חדש לתא ביקורת קיים לניקוז/ תא ביוב. תאור העבודה: חיבור צינור ניקוז/ביוב

 

העבודה כוללת חפירה זהירה סביב התא הקיים עד לגילויה המלא של הדופן אליה יתחבר הצינור, 

 של הצינור, הכנסת קצה הצינור לדופן ואיטום החיבור.ניסור פתח בדופן התא בקוטר החיצוני 

 העבודה כוללת, כמו כן, תיקון הדופן הפנימית והחיצונית וטיוח איזור העבודה לקבלת דופן חלקה.

העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות בהתאם לדרישות 

 בהתאם לקיים. משרדי ותיקון מבנה המיסעה-המפרט הבין

 העבודה כוללת, כמו כן, פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.

 מדידה ותשלום

 המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל צינור חדש שחובר לתא קיים מהווה יחידה לתשלום.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה 

 ות ולפי הוראות המפקח.בהתאם לתוכני

 

 לצינורות 20 -עטיפת בטון מזויין ב  57.06.0110
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  ויציקת עטיפת בטון (כולל ברזל הזיון)תאור העבודה: אספקת כל החומרים   

 מזויין לצינורות ניקוז וביוב, בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח. 

 

סידור וקשירת ברזל הזיון,יציקת עטיפת הבטון מבטון ב  ,כיפוף ,העבודה כוללת הכנת התבניות, חתוך

  תוך כדי ריטוטו ע"י מרטט מכני ואשפרת הבטון ע"י שמירתו רטוב במשך שבעה ימים לפחות. 20 -

 עטיפת הבטון  

  רק לאחר בשלב הראשון תוצק הרצפה בלבד. יציקת הבטון תתבצע בשני שלבים.  

 תוצק יתרת עטיפת הבטון.גמר הנחת הצינורות והשלמת הזיון    

 

 מדידה ותשלום  

 סעיף זה אינו לתשלום והוא כלול במסגרת העבודות והחומרים הנכללים בסעיפים 

 57.08.0200-57.08.0220 . 

 

 מדידה ותשלום  

  העבודה תימדד לפי נפח במטרים מעוקבים של עטיפת בטון שבוצעה בהתאם לתכניות  

  ה תמורה מלאה עבור ביצוע כל העבודות והספקת כל החומרים.התשלום יהוו ולפי הוראות המפקח. 

 הדרושים לביצוע שלם של עטיפת/תושבת הבטון. 

 

 תאים ומערכות צנרת - 57.08תת פרק 

 

 50ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר  100/120שוחה מרובעת במידות פנים  - 57.08.0026

 מ'. 2.25ועד  מ' 1.75 , בעומק מעלD400טון ממין  40ס"מ, 

 ס"מ עם חור 110בגובה  37/76קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים  - 57.08.0030

כבדה או  מברזל C250של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תקנית  MD-21מבטון דוגמת  40לצינור 

 .489חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

 של MD-22ס"מ כדוגמת  65בגובה  37/76שפה במידות פנים צמוד לאבן  קולטן צדדי - 57.08.0031

בכפוף לדרישות  מברזל כבדה או חומרים מרוכביםC250 כולל מסגרת ורשת תקנית וולפמן או ש"ע

 .489ת"י 

 בגובה 100/120משולב בתא ביקורת לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  קולטן ראשי - 57.08.0032

מסגרת ורשת תקנית  ס"מ מבטון כולל 50או ש"ע עם חור לצינור  של וולפמן MD-8ס"מ כדוגמת  235

C250  489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י. 

 ס"מ כדוגמת 65בגובה  37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  - 57.08.0033

MD-24  תקנית  כולל מסגרת ורשת ס"מ 35של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטרC250 

 .489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 
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 ס"מ כדוגמת 145בגובה  37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  - 57.08.0034

MD-25  תקנית  ס"מ כולל מסגרת ורשת 35של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטרC250 

 .489בדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י מברזל כ

 

 .תאור העבודה: אספקה והנחה של תאי ביקורת וקליטה טרומיים לצנרת הניקוז והביוב, בהתאם לתכניות

 

העבודה כוללת חפירה או חציבה עבור התא כולל מרווחי העבודה הדרושים לקבלן לביצוע העבודה,  

במקרה של חפירת יתר לעומק, ימלא הקבלן את החפירה  והידוק קרקע השתית בהידוק מלא.

 5בעובי  10 -לפני תחילת הבנייה יש לצקת רצפת בטון רזה מסוג ב  .10 -המיותרת בבטון מסוג ב 

 ס"מ.

 

תאי קליטה או תאי ביקורת לניקוז וביוב, התאים יישאו  -העבודה כוללת אספקה של תאים טרומיים  

 .תו תקן ישראלי

תוצרת מאושרת על ידי המזמין, על הקבלן לקבל אישור מן המזמין ומן המתכנן לפני התאים יהיו מ 

 הזמנת התאים מן המפעל. מידות התאים יהיו בהתאם לתוכניות.

  

 כל סטייה ממידות אלה מחייבת אישור מוקדם מן המתכנן.

סלק את יהיה עליו ל -במקרה שהזמין הקבלן תאים לשטח ולא קיבל אישור מוקדם מן המזמין   

 התאים מן השטח וכל ההוצאות בגין כך, כולל תשלום עבור תאים אלה יחול על הקבלן.

הדופן הפנימי של התא יטויח בטיח צמנט  צינורות הניקוז והביוב יוכנסו עד הדופן הפנימי של התא.

 עד לקבלת משטח חלק. 1:2נקי ביחס של 

ל יציקה ומתוצרת שתאושר ע"י מכסה התא ומסגרתו ורשת תא הקליטה ומסגרתה יהיו מברז 

בכל תא  מכסה כביש. -טון  40ויהיו מסוג  489המכסים יתאימו לתקן הישראלי מס'  המפקח.

 או סולם, הכל בהתאם לתכניות ומתוצרת שתאושר ע"י המפקח. תקבענה מדרגות מברזל יציקה

 

התאם לדרישות העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של התעלה במצע סוג א' מהודק בשכבות ב 

 משרדי.-המפרט הבין

 

 מדידה ותשלום 

 המדידה תהיה לפי יחידות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות. 

 

 הקמת תא ניקוז וביוב על קו קיים - 57.08.0100

 על קו ניקוז קיים וכנ"ל ביוב. (תא קליטה/תא ביקורת)תאור העבודה: התקנת תא ניקוז חדש

קיים  הצינור הקיים, ניסור הצינור התא החדש תוך שמירה עלהעבודה כוללת חפירה זהירה עבור  

 מבטון  פירוק צנרת ניקוז/ביוב - 51.01.0280פירוקו ישולם בנפרד במסגרת סעיף " )

 (ס"מ " 100בקוטר עד  
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העבודה כוללת, כמו כן, תיקון הדופן  מיקום התא תוך הכנסת קצה הצינור לדופן ואיטום החיבור.

 טיוח איזור העבודה לקבלת דופן חלקה.הפנימית והחיצונית ו

העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות בהתאם לדרישות 

 משרדי ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים.-המפרט הבין

 העבודה כוללת, כמו כן, פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.

 

 מדידה ותשלום

לפי יחידות, כאשר כל תא שהותקן על קו קיים מהווה יחידה לתשלום. המדידה והתשלום יהיו 

 התשלום אינו כולל את תא הניקוז/ביוב וזה ישולם בסעיף נפרד.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה 

 בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 לום ווידאו של מערכת הניקוז /הביוב והמים הקיימתניקוי, שטיפה וצי 57.08.200

 כללי

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה לכלוך 

 וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.

פי שיקול דעתו, תוך מהלך המהנדס המפקח באתר ידרוש את הצילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת ל

ביצוע העבודה, ולאו דווקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני גמר כל העבודה. הצילום 

 יערך בנוכחות המפקח באתר.

 

 

 ניקוי ושטיפה -שלב א' 

ביוב ומים הקיימת באתר, כולל תאי ביקורת, תאי קליטה, צינורות ,תאור העבודה: ניקוי מערכת הניקוז 

 מוצאים וכל מרכיב אחר בהתאם להוראות המפקח. ,הביוב,זהניקו

 

העבודה כוללת ניקוי מלא ויסודי של מערכת הניקוז הקיימת מכל לכלוך קיים, כולל פסולת בנין, אשפה  

למיניה וכו'', כולל ניקוי תאי הביקורת, תאי הקליטה, צינורות הניקוז, מתקני המוצא וכל מרכיב אחר 

 אותו יורה המפקח.

קוי יבוצע באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד המשלים הני

אותו ולהוראות המפקח. הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי 

 היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זו בנפרד.

 לביצוע מושלם של העבודה, כולל עבודת ידיים. העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים 

 צילום ווידאו -שלב ב' 

לאחר סיום הנחת קו הניקוז /ביובאו  קיימת תאור העבודה: ביצוע צילום וידיאו של מערכת ניקוז/ביוב

 על פי דרישת המפקח.

 אורכה. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל

קה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. פעולת צילום מטרת הבדי

הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע 

 לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
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ומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע עבודת הצילום, שיעמוד בכל הקבלן רשאי להחזיק קבלן משנה מי

 הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת צילום מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר 

 עדות". ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית ,הביצוע

הצנרת ולהוריד עבודה זו במלואה או בחלקה מעבודתו של  המזמין רשאי להזמין בעצמו את "צלם"

הקבלן. כמו כן רשאי המזמין להביא לאתר "צלם" אחר ולבצע בדיקה מדגמית של הצנרת. על בסיס 

בדיקה זו רשאי המזמין להחליט באם לקבל את צילומיו של הקבלן ולשלם עבורם, או לא לקבל 

 צילומים אלה ולא לשלם עבורם.

 

על סגירה מידית של כל תא מיד לאחר גמר העבודה בו, ואין להשאיר באתר תאים יש להקפיד  

 פתוחים.

 

 מהלך הביצוע .1

  הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך 

  המתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן על גבי מסך טלוויזיה 

 במהלך ביצוע הצילום. 

 

 תיעוד .2

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף 

 הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. הסרט, על ידי

 

 תיקון מפגעים. 3

  אם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו 

  לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה שלמפגעים, הקבלן יהיה חייב  

 המפקח. 

  הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון 

  המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה 

 בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

 הצגת ממצאים .4

דה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף, רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, קבלת העבו

שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי 

 ממצאים.

 קלטת וידאו.5

 שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו קלטת הווידאו, 

 סימון זיהוי שוחות, פס הקול של הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדיויכלול  

 ביצוע הצילום. 
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 דו"ח צילום 6

  בנוסף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו

 מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות

 את הפרטים הבאים:

 מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימונים  -

 בתכניות הביצוע וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

 ומיקומו.

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  -

 המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.המפגע, הערות וציון מיקום 

 

 

 מסקנות והמלצות

 הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.

 בעזרת מצלמה מתאימה. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה

 

 אחריות הקבלן .7

י פקיעת בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפנ

 תוקף האחריות של הקבלן.

 הנוסף על הקבלן. אם יתגלו פגמים בצינור לאחר סידרת התיקונים על ידי הקבלן, תחול עלות הצילום

 לגיחון מסירת מערכת הניקוז/ביוב/מים 57.08.300

 

 תאור העבודה: מסירה של מערכת הניקוז /ביוב /מים לחברת "הגיחון".

 

על ידי הקבלן  שבוצעו העבודות הדרושות לתיקונים והשלמות של המערכותהעבודה כוללת ביצוע כל 

 לחברת "הגיחון". שעבד באתר ומסירת מערכת הניקוז/הביוב והמים

 הקבלן יקבל אישור מסירה מן הגיחון ויעביר אותו לנציג המזמין.

 

 מדידה ותשלום

של עבודות הניקוז/ביוב/מים  סעיף זה לא ישולם בנפרד המדידה והתשלום יהיה כלול במחירי היחידה

 .השונות בחוזה זה
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 תוכניות רשימת -ה מסמך

 בחוברת חלק כלליראה 
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 בקרת איכות עצמית של הקבלן. -' ומסמך 

 

 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

 

האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול מערכת בקרת 

האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר 

ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים 

 לפרויקט.

 

ות עצמית, מטיל על הקבלן את ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכ

האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, שהעבודות שעליו 

לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות 

 המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. 

 

 הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.הפעלת מערכת בקרת האיכות 

  

המפורטות בתוכניות,  האיכות כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס

 המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם. הטכני במפרט

 

 הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל את

הבדיקות,  ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות הפרויקט ובאופן שמועדישל 

 של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא התיעוד

 הפרויקט.

 

1.2 

הבטחת איכות 

 כללי -)ה"א(

חברת "מוריה" ותופעל על ידה. הבטחת האיכות תבוצע  הבטחת האיכות הינה באחריות

באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועית 

 נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. 

על  ,תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות

 מנת לוודא את תקינות תפקודה.

עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות 

 בפרויקט. 
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1.3 

תחומי הפעילות 

של מערך בקרת 

 האיכות

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף 

 לתחומי העבודה הנכללים בהסכם.:

  עבודות עפר וסלילהתחום 

 גישור, מבנים ובטון תחום עבודות 

 תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת 

 תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב 

 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 

החברה תהיה בעלת לצורך הבקרה בפרויקט.  ו/או גישור ומבנים, עמה יתקשר הקבלן

בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי  שנים, לכול הפחות, 4של  ניסיון מצטבר מוכח

 והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט. אופי

מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק 

 בביצוע של הפרויקט.

 

"מעבדה מוסמכת" על ידי  האיכות בפרויקט יבוצעו ע"יבדיקות המעבדה במסגרת בקרת 

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה 

במשרד המסחר והתעשייה. ביחד עם הגשת תכנית בקרת האיכות, יציג הקבלן את 

ההסכם שעל פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות הדרושות על פי 

בין היתר גם הזמנים  קרת האיכות. בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינותכנית ב

 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 האיכות.  -(בקרת איכות )מב"אמנהל

 7יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של  מנהל בקרת האיכות

שנים  3נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של  שנים לפחות בתחום עבודות

 לפחות בתחום בקרת האיכות.

 בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי  -(תחומי )מבא"ת ממונה בקרת איכות

העבודה השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת האיכות התחומי 

יהיה מהנדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

בעל וותק וניסיון עליהן הוא ממונה, ו שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם, 5

  שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 2מקצועי מוכח של 
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  בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתחומי הבקרה השונים,  -בקרי איכות

בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת 

בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח 

בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון  ,שנים לפחות בתחום העבודות נשוא ההסכם 3של 

  מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.

 אשר יעבוד בכפוף ,ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות -מודד ראשי

המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה יהיה מודד  למנהל בקרת האיכות.

שנים לכל  5כח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט של מוסמך בעל ניסיון מקצועי מו

 הפחות. 

 בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה, שכמותם  -מודדים

תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. צוותי המדידה יכללו 

 ומות לנשוא ההסכם.שנים לכול הפחות בעבודות ד 2מודדים בעלי ניסיון מקצועי של 

 מעבדה" אשר יעבוד בכפוף  יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של הצוות -מנהל מעבדה

למנהל בקרת האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה עמה התקשר הקבלן 

לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל המעבדה יהיה ממונה על עבודת מעבדת הבדיקות 

, בנושאים הקשורים לפרויקט. מנהל המעבדה יהיה בעל שתופעל באתר ומחוץ לאתר

שנים לכל הפחות, בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות  5ניסיון מקצועי מוכח של 

 שנים לכול הפחות בניהול צוות מעבדה. 3בפרויקט ושל 

 בכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה, אשר יהיו עובדים של  -בודקי מעבדה

לן לביצוע הבדיקות בפרויקט. הבודקים יהיו בעלי הסמכה המעבדה עמה התקשר הקב

מטעם המעבדה לביצוע הבדיקות אותן הם מבצעים ובעלי ניסיון מקצועי של שנה אחת 

 לכול הפחות בביצוע בדיקות אלה.

 

 של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד.  מספרם המזערי

 

המבנה האירגוני ,הנוכחות הנדרשת בפרויקט גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף

פרויקט  והכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת

בקרת  בצוות הנדסיים/האנוש המקצועיים משאבי של הכולל ויוגש לאישור המזמין. ההיקף

ומנהל האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות 

 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.

 

טעון אישור מנהל כל עובד בצוות בקרת האיכות )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( 

הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם 

עומדים בדרישות הסף כמתואר לעייל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, 

 ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.
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 ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת

 .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל של

 

הקבלן והן  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה האיכות בקרת מנהל

 למנהל האיכות הראשי של הקבלן.

 

1.6 

מטלות מערכת 

 בקרת האיכות

מסמכי ההסכם בהיבטי מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות 

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. 

 

האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות מערכת בקרת 

הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית 

 תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 

 

 מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות:

  פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי והבטחת הקמת תכנית ברורה של

עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי 

ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים והספקים הקשורים לפרויקט. תכנית זו 

רשאים לדרוש  חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט, אשר

 ביטול/תוספת/שינויים בנושאים והסעיפים השונים.

 

  בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים

 המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.

 ,בתהליכי העבודה  יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות

ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע 

 מחזרה על אי התאמות.

  שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הפיקוח

 והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

I.  

 בקרת האיכות יכללו בין היתר:מטלות מערכת 

 

 הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה 
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 .קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם 

 בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות 

  אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט

 ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

 .אישור קבלני משנה 

 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי 

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם 

  בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

 .תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן 

 ת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות מעבדה, בקרה שוטפ

 מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר 

 .בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן 

 .ניהול ישיבות איכות שבועיות 

 .ניהול יומן בקרת איכות יומי 

 ד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים.תיעו 

 .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 

התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר תוך פירוט הפעילויות 

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 לרבות  תיאור מבנה

כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות וניהול 

 הפרויקט.

 והכשרתם, תחומי  עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט

 אחריותם וסמכויותיהם.
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 של  והסמכה הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו תהמעבדה/ו נתוני פרוט

 .האחרים והבודקים מעבדה מנהל

 .פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט 

 שלהם האיכות אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים רשימות 

הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן והכשרתם )פרק זה יושלם במהלך  עיסוקם ואישורי

 .לפני שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות( משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

  פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות המבוצעות

 במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

 ת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפרויקט. תוכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורט

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.

 ול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות התוכניות, פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפ

 המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים.

  פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי

אפשר העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה והמדידות על מנת ל

 המחשב בהן יעשה שימוש. הצגת רמות האיכות שהושגו. כמוכן תתואר תוכנות

 .נוהל לביצוע מדידות בקרה 

  נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות פירוט

 הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

 .דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט 

 

 

 

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.

 ופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.כי עם הגשת החשבון הס מודגש בזה

 

 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(.

 כנית למועד החשבון.טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, עד 
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  ,טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות השונות

 .בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'

  מודגש כי הקבלן נדרש להשתמש בתוכנה אינטרנטית לניהול איכות שתסופק על ידי

הזמנת המערכת, תחזוקה, הקבלן לאחר שתאושר על ידי אבטחת האיכות של המזמין, 

 הדרכה וכל הנדרש יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
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 דו"ח קרקע-' טמסמך 
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 הוראות איכות הסביבה-מסמך י'

 אמצעים למזעור פליטות אבק והשפעות שליליות:

העבודות מתחילת  יהיה מירבי ככל הניתן, במטרה לקצר את משך קצב העבודה ומספר הכלים באתר .1

 החפירה ועד המצב בו הכביש סלול.

 תנועת משאיות ורכב כבד אחר אל האתר וממנו תבוצע מכביש הגישה המיועד. .2

 כל העפר מן החפירות ישמש במידת האפשר כמילוי במסגרת הקו הכחול של התוכנית. .3

 עמוסות לאתר יכוסו כך שלא ייפלט מהם אבק בשעת נסיעה.ארגזי המשאיות המגיעות  .4

מטרים לכל כיון נסיעה מן הכניסה לאתר  50דרכי הכניסה לאתר כולל כביש בגין במרחק  .5

וישטפו בתום כל יום עבודה באמצעות רכב טיאוט  וכולל אזור אחר שיושפע מפעולות החפירה. יטוטאו

 כבישים.

ומרי בניין חלקיקיים כגון חול ימוקמו במקום מוגן מרוחות, בצורה ערימות עפר לשינוע וערמות ח .6

 שאינה מאפשרת פיזורו בסביבה. )כיסוי, הרטבה(

 כל חומרי הבניה והכלים יאוחסנו בתוך תחום האתר ולא יונחו בשום אופן בשטח ציבורי בסמוך לאתר. .7

שישארו רטובים במשך כל זמן  שבילי התנועה באתר יורטבו בהתאם למזג האויר ועומס התנועה כך .8

 העבודה.

עבודות הקידוח והנישוף בקידוח כלונסאות ייעשו עם הרטבה רציפה סביב בור הקידוח ועם כיסוי מלא  .9

 של פתח פליטת החומר באמצעות ברזנט )אוהל(.

הקידוח כהכנה לפיצוצים ייעשה רק באמצעות מכונת קידוח בעלת שואב אבק מיוחד המותקן בה  .10

 למניעת פיזור האבק.

 המחלקה לאיכות הסביבה.ובאישור ביצוע פיצוצי סלע באתר יהיה בתאום  .11
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 מסמך י"א

 סקר עצים
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 הנחיות בטיחות בעבודה-מסמך י"ב
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