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  מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

  

  

  כללי   06.00

יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק   נגרות אומן ומסגרות פלדה",   –   06כל עבודות הפלדה  "מוצרי 

 במפרט הכללי. 19001והזרים המפורטים בסעיף למפורט במפרט המיוחד, ולתקנים הישראלים 

הדרושים   חומר  או  אביזר  חלק,  של  סוג  וכל  עבודה  אספקה,  הובלה,  כוללים  הכמויות  בכתב  הרשומים  הפריטים  כל 

הפריט. של  ומושלמת  מלאה  ולהתקנה  החוזה  מסמכי  לדרישות  לענות  כדי  הדרושה  העבודה  וכל  ובהתאמה    להתקנתם, 

 1142ות"י  1918, ת"י 4273 ת"ילתקנים: 

אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, סימני ארגון, שמות מסחריים של 

  המערגלים וכיו"ב. 

  

כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על .  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  

  דרישות המפרט הכללי.   

הנגרים  הראשונה.  מהשורה  מקצוע  בעלי  ידי  ועל  במקצוע  המקובלים,  הנהוגים,  הכללים  מיטב  לפי  תבוצע  עבודה  כל 

יהיה אחראי . הקבלן  19-ו  6.  סיבולות המתכת כמפורט בפרק  127והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י  

  למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדויקות. 

  לאישור האדריכל.  SHOP DRWINGלכל האלמנטים יספק הקבלן 

  

ע"פ פרט ביסוס  ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף,  

בשטחוהנחיות    קונסטרוקטור והרכבה  קיבוע  לפני  המתכנן  עם  מדויקים  מיקומים  לאשר  יש  יעמדו  .  יצרן.  המתקנים  כל 

מנירוסטה  אלמנטים  בתנור.  וצבועה  מגולוונת  תהא  המתכת  והעדכניים.  התקפים  ולנגישות  לבטיחות  ישראליים  בתקנים 

  , באישור בדיקת מעבדה לטיב הנירוסטה שיועבר למנהל הפרויקט.316יהיו מספר 

  

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 דלתות לארונות שירות מפח מחורר  .1

 בקרה יתאשוחות ובריצוף ל מכסה מרובע .2

 

 :   תכולת העבודה והמחיר



המרכיבים   כל  להתקנתם,  הדרושים  חומר  או  אביזר  חלק,  של  סוג  וכל  עבודה  אספקה,  הובלה,  כוללים  הפריטים  כל 

מסגרות לתשתית, תיקונים הנדרשים בשטח לאחר הביצוע וכל העבודות הקשורות הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות  

של  ומושלמת  מלאה  ולהתקנה  החוזה  מסמכי  לדרישות  לענות  כדי  והדרושה  זה,  בפרק  כמתואר  מלאה  התקנה  להבטיח 

והשבת   הנדרש,  יודגש כי העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי  הפריט.

  הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים.  

  

 הנחיות ואופני מדידה מיוחדים  06.01

הנילוות  הפרטים  בחוברת  כמפורט  עיגון  פרט  פי  על  הנדרש  לפי  או בקרקע  בקיר  חלקי המסגרות  ביסוס של  ו/או  עיגון 

בפרט  שימוש  קונסטרוקטור.  אישור  דורשת  עבודה  לכל  והתאמתו  המחיר,  לתכולת  כבסיס  זה  מיוחד  טכני  למפרט 

 . עיגון/ביסוס שאינו סטנדרטי דורש אישור קונסטרוקטור ותמחור נפרד

 . כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.  אין לבצע ריתוכים בשטח

אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, סימני ארגון, שמות מסחריים של 

 היצרן וכיו"ב.  

פנימיים, לפי בחירת היצרן, אלא אם צוין   יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך אינסרט או ריתוך עם מחברים 

או צלב, יש לעבד את קצות האלמנטים המתחברים על מנת שיתאימו לתוצרת הצינור אליו הם מתחברים   Tאחרת בחיבורי  

 ולרתך סביב.  

ת על  יש לבצע שינויים במעקות על ידי כיפוף. יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף הצינור במכונות מיוחדו

ללא  הכיפוף,  כל  לאורך  הצינור  של  גלילי  חתך  על  לשמור  יש  נדרשת.  תצורה  כל  עבור  אחידה  עקמומיות  לייצר  מנת 

 קריסה, עיוות, פיתוח, סדיקה או כל פגיעה אחרת בפני המעקה החשופים. 

 מ' אלא אם צוין אחרת בתכניות.  12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על 

מ"מ מכל צד של המישק, יש למקם את המישקים   50ק מישקי החלקה עם שרוולים פנימיים הנמשכים לפחות  הקבלן יספ

מ"מ מעמודים, כפי שמצוין בתכניות. אם יש צורך להקל על התפשטות ההתכווצות, יש לספק    150במרחק שלא יעלה על  

 פתחי שחרור בקצוות תחתונים של הצינור במקומות סמויים.  

במקום או על ידי מחברים מתועשים. מ"מ    5.0ות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות פלדה בעובי  יש לסגור קצו

חיבורים, אוגנים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קיר, סורגי קצוות אוגנים ומתאמים שונים ועוגנים הנדרשים לחיבור בין 

 לחיבור למאחזי היד לבטון. אביזרי עיגון לספק  בודות אחרות. ישחלקי הצינורות וחיבורי המעקות ומאחזי יד לע

 הערות כלליות   06.02

  איכות הפריטים והחיבורים



מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אלו חיבורים הנכונים מבחינה מקצועית 

שהיא   סיבה  מכל  ניתן  ולא  במידה  התקנים.  לדרישות  הקבלן ומתאימים  על  יהיה  הנדרש,  לפרט  בהתאם  מוצרים  לספק 

 להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן. הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.

מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו  

  ר המתכנן והמפקח באתר.את אישו

ביותר.   וממין משובח  יהיו תקניים  וכו'  עיגון לבטון  חיזוק  ווי  כגון ברגים, חומרי הלחמה,  חומרי העזר  כל החיבורים  כל 

  ייצבעו בגוון תואם למוצר. 

  

  דרישות עבודה  כלליות 

  כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע 

במפרט הכללי. המתכנן רשאי לדרוש החלפת   19.032ה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף  מדרג

  רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.

  

 עבודות ריתוך 

וצביעה. גילוון  לפני  במפעל,  ורק  אך  יבוצעו  הריתוך  עבודות  בשטח.  ריתוך  יבוצע    לא 

קטע  תוספת  ע"י  מקרה  בשום  אלמנטים  להאריך  אין  בתכניות.   לכך  המיועדים  במקומות  אלא  ריתוך  עבודות  לבצע  אין 

נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות.  ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון 

  החלקים. 

ובדיקת רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף   11.9.61סעיף    1225"י  בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת

  כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.  11.9.6.2

הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך מלא, ללא שלקה (סיגים) הריתוך יעשה 

  ירוגים. בכל הכיוונים לס

והגיאומטריה של האלמנטים  והגלוון הצורה  גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך  יבוצעו ברמה מקצועית  עבודות הריתוך 

  יישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים  או שינוי מידות. 

  עבודות חיבור באמצעות ברגים

יסומנו מיקום החורים, קוטרם המדויק של החירור   וע"ג פחי    -בכל מחבר באמצעות הברגה  ע"ג האלמנטים המתחברים 

נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב.   בו  כל החורים יבוצעו במפעל, טרם הקשר.  אין להשתמש באלמנט 

  הבאת האלמנט לאתר. 

יהיו מתאימים   אין לערבב הברגים שבשימוש  בת"י.  ובכוח הדריכה לנדרש  בפרטי ההברגה  בחוזקם,  באורכם,  בקוטרם, 

  מספר סוגי ברגים באותו המחבר.

  באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג.  

  דים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של מנהל העבודה. הרכבת ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עוב



  

  מידות 

על    .א המידות  יתר  כל  את  וגדרות.  עמודים  מוטות,  פרופילים,  של  מידות  לגבי  במיוחד  מחייבות,  בתכניות  המידות  כל 

הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור האדריכל בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם ביומן 

התאמות  ו/ באתר  המבצע  יבדוק  הביצוע  התחלת  לפני  והמפקח.  האדריכל  של  ידם  בחתימת  ותאושר  תכניות  גבי  על  או 

  שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. 

הקונסט  .ב מידות  דיוק  את  במקום  לבדוק  כדי  מתאים  אופטי  ציוד  עם  מודד  בשטח  יעסיק  התאמתה הקבלן  ואת  רוקציה 

  לחלקי המבנה הקיימים. 

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת המידות המדויקות של    .ג

  קונסטרוקציית הפלדה.

  הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:   .ד

  מ"מ.  2.0±עמודים וקורות פלדה  -

  מ"מ.  1.5עבור החיבורים למיניהם  -י ברגים  הדיוק במידות בין חור -

    



 תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות       06.03

יצור האדריכל שרטוטי  לאישור  יגיש  קנ"מ    1:1בקנ"מ   SHOP DRAWING הקבלן  ,  לכל אלמנט מסגרות  1:50עד 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים  

אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות  

בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם    המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם 

 הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 יחי' מכל סוג.  2הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמנט, לפחות 

דמי   דגם  יספק  כל    (Mock- ups)הקבלן  של  מייצג  וחומר מחבר  צבע  גילוון,  כולל  הפרט,  פי  על  האלמנטים  מרכיבי 

תנאים   לדמות  כדי  יורכבו  האלה  הדמי  דגמי  האדריכל/מפקח.  ידי   על  שיונחה  במקום  הפרויקט  באתר  שיוקם  הכיסוי, 

מחוזקת  מתאימה,  בצורה  יוקמו  אלה  דמי  דגמי  הסופית.  העבודה  של  המאפיינים  וכל  חיבור  תנאי  הצגת  תוך  סופיים, 

  קת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.ומחוב

והאדריכל     המפקח  של  אישוריהם  את  להשיג  כדי  והמפקח  האדריכל  דרישת  עפ"י  יבוצעו  הנחוצים  השינויים  כל 

  עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו  אישור דגמי הדמי אינו מהווה  

  באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

  דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. 

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא 

  הזזתם. פירוקם או 

  כאשר נתנה הוראה על ידי האדריכל/המפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.   

  

  חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

  מ"א דוגמא  2 -דלתות לארונות שירות מפח מחורר  .1

 יחי' קומפלט  1 –מכסה מרובע בריצוף לשוחות ותאי בקרה  .2

  

  וגילוון חם עבודות צבע   06.04

  

  תהליך הגילוון 

  .918תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

עיוותים  פריטים,  בין  מגע  נקודות  פלקס,  שאריות  אפר,  קוצים,  חספוסים,  האפשר:  ככל  שימנע  באופן  יעשה  הגילוון 

  ושטחים בלתי מצופים. 

פלדה   ומוטות  פרופילים  הכוללים  החיצוניים  האלמנטים  הרדיוסים  כל  עפ"י  יבוצעו  והכיפוף  הגילוון  מגולוונים,  יהיו 

  שבפרטי האדריכלות.

  

  טיפול לאחר גילוון 



חספוסים   יהיו  ולא  פציעות  תיגרמנה  לא  אדם  יד  שבמגע  כך  הפריטים  את  הצורך,  במידת  להחליק,  יש  הגילוון  לאחר 

  העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אין להשתמש בדיסקת השחזה.

  

  ן צביעה על גילוו 

  הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.

  צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת המגולוונת. 

  

  צביעת הפלדה

ובעל הסמכה ל ידי המפקח  גוון צבע ISO  9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על  בלבד.  תיקונים  מותרים  , באתר 

  .RALון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג עלי

  הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור. 

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת על ידי המפקח. המיכלים יהיו מסומנים 

  בתאריך פג תוקף.

  לחות.אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו 

. אין לצבוע כאשר רוח 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל  

  עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע.

  הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות. 

  כנו לצביעה.שעות מאז שנוקו והו 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 

  

  טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול    06.05

  

  הובלת הקונסטרוקציה

 יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.
  מנילה.  או היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזל

  או כל דבר רך.יש להניח בין החלקים השונים סמרטוטים, יוטה 
מתוכננים  בלתי  מאמצים,  ייווצרו  שלא  כך  כאלו,  בנקודות  האלמנטים  את  לתפוס  יש  העגורן,  ע"י  ההרמה  בעת 

  בקונסטרוקציות. 

  על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. 

  יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר.
  

  אחסון הקונסטרוקציה

 ת נקי ומסודר. האחסון בשטח העבודה חייב להיו  

  .אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם  

  

  שמירה על אלמנטי הפרזול 



לאחר הרכבת אלמנטי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח, על הקבלן לשמור על כל האלמנטים עד למסירת הפרויקט. כל 

  פגיעה באלמנטי הפרזול בזמן העבודה תוחלף על חשבון הקבלן.

 המסגרות עבודות פירוט 06.06

  

  א. דלתות לארונות שירות מפח מחורר 

  יש לתאם מול גורמי התשתית הרלבנטיים 

  מידות: לפי פרישות 

  גמר: פח מחורר מבולוון וצבוע בתנור בגוון לפי אדריכל כדוגמת הקיים. 

  אופן מדידה: מ"ר 

  

   מכסה מרובע לתא בקרהב. 

  יש לתאם מול גורמי התשתית הרלבנטיים 

  תשתית לפי מידות: 

  . לדשא סינטטיאבן משתלבת או  גמר: ברזל יצוק לריצוף

  אופן מדידה: יח' 

  

   



  עבודות טיח  – 9פרק 

  כללי  09.00

טיח   לעבודות  מתייחס  זה  הוראותפרק  נקבעו  שלא  מקרה  בכל  קובעות  חוץ.   , המיוחד  במפרט  או  בתכניות,  מפורשות 

הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות של המפרט הכללי של הוועדה    09הוראות פרק  

  הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיב החומרים וכו 

  ב'. -מלא א' ו 1920תקן 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 טיח חוץ. -

  

 תכולת העבודה : 

הפילוס   אלמנטי  כל  לרבות  החומרים,  והובלת  ופילוס,   אספקת  יישור  (במידת הצורך),  פיגומים  הכנה,  והיישור, 

כולל   השטח,  גודל  לכל  יהיה  הטיח  מחיר  העבודה.  של  מושלם  לביצוע  הנדרש  וכל  הצורך)  (במידת  תיקונים 

  בשטחים קטנים וכן בחללים גבוהים, ללא תוספת עבור גובה החלל.

  

 תכולת המחיר : 

למעט שליכט  (פינות גרמניות  ,  מלט שליכט רגיל,  טיט,  מסמרים,  אספקת כל החומר השחור כולל רשתות -

  ).צבעוני

צמנטית - הרבצה  כולל  חוץ  וקורות,  טיח  עמודים  בקירות,  בטונים  על  צמנט  חלב  של  תיקוני  ,  התזה  כולל 

  .בניה

  .ניקיון האתר בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר -

  ). על פי הצורך( סגירה צינורות ניקוז ברשת רביץ -

  . השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות -

  . כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית -

  

 הכנת השטחים  

לבצע   הקבלן  על  הברזלים),  גילוי  ללא  (אך  קיר שקועים  קטעי  יושארו  בניה  ו/או  יציקות  ביצוע  ואחרי  במקרה 

עד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה המפקח. ב על ידי טיט מלט עם ערב משפר הדבקה שיאושרו ע"י יישור הקיר

  כשכבת טיח נוספת. 

  

   סרגלי פילוס ופינות  

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי בעובי אחיד של כל 

  השטח. 

  

  אופני מדידה מיוחדים 



בתכניות ובפרטיהן, כלולים במחירי הטיח השונים  החיתוך, החריצים, אפי המים, עיגול הפינות וכיו"ב, כמסומן  

  ולא ימדדו בנפרד. 

  

  דוגמאות   09.01

מ"ר לפחות מכל סוג טיח לאישור המפקח והאדריכל. את   2.0  –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ בשטח של כ  

  . הבנייהע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר  הדוגמא המאושרת

  

  טיח חוץ  .0209

: אספקת והובלת החומרים כנ"ל, פיגומים, הכנה, שטיפה, ביצוע הטיח על שטחים מישוריים  תכולת עבודה ומחיר

מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן, בגוון ע"פ אדריכל, עיבוד לרבות הרבצה תחתונה, שכבת טיח  

  וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.

  : מ"ר אופן מדידה

  

 הנחיות ביצוע  

  . שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים -

ראשונה   - ביחס  )  הרבצה(ביצוע שכבה  גם  וחול  צמנט  מים  1:3במלט  דוחה  סנטטי  מוסף  תכולת  ,  ובתוספת 

במינון לפי הוראות היצרן או "  413סולן  " מוסף יהיה דוגמת  ,  ק מלט מוכן"ג למ"ק  400-לא פחות מהצמנט  

הרבצה תבוצע על הקיר בכף טייחים ותכסה באופן  .  סומך התערובת יהיה ממין השמנה הסמיכה.  שווה ערך

  . מ" מ 4שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

   .מ לפחות"מ 15ביצוע שכבה שנייה בעובי של  -

סולן ,  מלפלסט:  כגון (ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה מים  "ג צמנט למ"ק  200) :  טיט(הרכב המלט  

מדולל    474 ערך  שווה  של,  3:1או    בכמות 

  ).מהתערובת 5% 

  . או סדקים/פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו, עיבוד השכבה בשפשפת עץ -

  '.פינות וכו, קנטים, עיבוד גליפים -

במשך   - הטיח  אשפרת  לבצע  מוחלט  3יש  לייבוש  עד  כך  אחר  ולהמתין  עבודות,  ימים  התחלת  שכבת   לפני 

  .הציפוי העליונה

שרפים   או תמיסות,  מחוספס מורכב משרפים אקרילים  יביבמידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורט -

מתאים אחר   מוסף,  כמפורט לעיל תכיל, במקום הסיד)  המיישרת(השכבה השנייה  ,  סינטטיים עם אגרגטים

והוראות  הכל בהתאם להנחיות,  את הציפוי העליון"  כימית"אשר יאפשר את העבודות, ולא יתקוף מבחינה  

 . ובתיאום עמו. כל זה ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויותשל יצרן הציפוי העליון 

  

  

  



  עבודות אבן    -14פרק 

  

 .14פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה "מפרט הזה הינו השלמה לדרישות 

  כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי. 

  

  כללי   14.00

למפרט    14פרק   בצרוף  יקרא  הכללי  האתר במפרט  פיתוח  לעבודות  בהתייחס  העבודות  של  הרחבה  המהווה  זה  מיוחד 

  וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

הכללי,   המפרט  של  הרלוונטיים  הפרקים  כל  את  ויכללו,  יכילו,  זה  ספציפי  פירוט  ע"י  הנדרשים  והחומרים  העבודה 

  . הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים

הדרושים   חומר  או  אביזר  חלק,  של  סוג  וכל  עבודה  אספקה,  הובלה,  כוללים  הכמויות  בכתב  הרשומים  הפריטים  כל 

וטיט חול  שכבת  כוללות  ריצוף  עבודות  וכדומה.  כוחלה  קשירה,  כאביזרי  כל -להתקנתם  בעבודה  כלולה  כן  כמו  צמנט. 

  ושלמת של הפריט. עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומ

בקירות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של  

  גמר האבן הסופי. 

  

  במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות: 

 בגמר מבוקעת דגם "מודול" תוצרת אקרשטיין או שו"ע. חיפוי קירות באבן כורכרית מתועשת 

 

  הגשות    .0114

 בגדלים שונים  אבנים  5יוגשו  - מאבני החיפוי

  

במדף   כאמור  חיבור  ופרטי  אביזרים  חומרים,  של  דוגמאות  יספק  כן 35בסעיף    3210הקבלן  כמו  אותם  יזמין  בטרם    .

זהים   יהיו  באתר  המותקנים  הרכיבים  באתר,  התקנתם  לפני  האדריכל  לאישור  הבאות  הדוגמאות  את  יגיש  ברמת  הקבלן 

  ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל.

כדי  יורכבו  האלה  הדמי  דגמי  האדריכל/מפקח.  ידי  על  שיונחה  במקום  הפרויקט  באתר  שיוקמו  דמי,  דגמי  יספק  הקבלן 

לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, 

 ת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים. מחוזק

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל 

  דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

דג  אושרו אישור  סטיות כאלה  אם  הדמי, אלא  בדגמי  ממסמכי החוזה שכוללים  סטיות  עבור  אישור  מהווה  אינו  הדמי  מי 

 באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא 

  פירוקם או הזזתם. 



  יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. דגמי הדמי לא 

 כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט. 

  

  דגמי הדמי הנדרשים: 

 מ"ר דוגמא.  2 - חיפוי 

 

  קירות בחיפוי אבן 214.0

 תכולת העבודה והמחיר 

אספקת והובלת החומרים, כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות, כולל מוט קשירה מגולוון לרשת מתכת, רשת 

בבטון    מ"מ אופקי ואנכי, קוצים מנירוסטה, עיבוד סביב נקזים  150מ"מ מרותכים במרחק    4.8מגולוונת ממוטות בקוטר  

ומושפעות, פינות אבן, חריצים על משטחי אבן, גמר הקיר מעל קו וביג'יבונד כמפורט, מילוי גב בניה בתצורות מעוגלות  

מלאה   להתקנה  הנדרשת  עבודה  וכל  נדרשים  וגימורים  האבן  לקיר  ביסוס  קצה,  פרטי  שונים,  בגבהים  בניה  משופע, 

  .2378ומושלמת של החיפוי, הקופינג ואבני הפינה. כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י 

  

 הנחיות כלליות 

  ציפוי אבן. מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם פרק זה 

פרטי   לפי  יבוצע  לקיר  האבן  קיבוע  בלבד.  האבן  חיפוי  את  יתאר  זה  פרק  קונסטרוקטור.  מפרט  פי  על  יבנו  הקירות 

  קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, לתקנות ולבטיחות. 

  . תב מהמפקחלאחר אישור בכהקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות, 

ברוחב   יהיו  לניקוז  המוצא  שקוע    2-3פתחי  הניקוז  וצינור  האבן,  שורת  גובה  לכל     5ס"מ 

באמצעות   תבוצע  לחיפוי  הצינור  בין  הרווח  אטימת  הקיר.  בחזית  האבן  מפני  לפחות    ס"מ 

הצינורו האבן.  קיר  חזית  אל  מהנקז  מים  הוצאת  שיאפשר  מגלש  לקבלת  ידנית,  בעבודה  וביג'יבונד  בבטון  בטון  יעוגנו  ת 

הצינור  וריתוך  הבטון,  אל  האבן  חיפוי  דרך  מבחוץ  קידוחים  פלדה,  קוצי  באמצעות  עיגון  יותר  לא  האבן.  לחיפוי  מתחת 

  לקוצים.

הפינות  כל  ובפרטים.  בתכניות  למצוין  בהתאם  ודרוגים  קפיצות  יותרו  תכנית.  לפי  בשיפוע  או  ישר  יבנה  הקיר  ראש 

ט. נדבכי הקיר יבנו אופקית והשורה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והקפיצות יעובדו בפינות לפי פר

  ס"מ בין אבן לאבן. 1והחיתוכים. התקנת האבנים תעשה במרווח ("פוגה") מקסימלי של 

  

  ביצוע העבודה

  הוראות כלליות לציפויים באריחי כורכרית ושנהב

  
  בגימורים: מנוסר, תלתיש, מבוקע.להלן שתי שיטות לציפוי כורכרית ושנהב 

  ).378(עפ"י מפמ"כ 

  שיטת ההדבקה.  .1



  שיטת ההרכבה. –חיפוי בקבוע רטוב  .2

  

  בחירת השיטה תעשה ע"י הקונסטרוקטור והמפקח. 

  

הוראות כלליות אלו מהוות אמצעי עזר וחומר מידע ראשוני לעיון בלבד. כל הכלול במידע ובאמצעים הנ"ל בכל הקשור 

לביצוע או לאופן השימוש במוצרים הינו בגדר אינפורמציה כללית ורעיונות לשימוש במוצרים בלבד ואינו מהווה  לתכנון , 

הצעה ו/או המלצה ו/או הנחיה ו/או פרטים סופיים ובדוקים לתכנון ו/או לביצוע. חב' אקרשטיין תעשיות בע"מ לא תהיה  

אה ו/או בקשר לתכנון ו/או ביצוע ו/או אופן השימוש במוצרים  אחראית לכל נזק ותוצאה העלולים להגרם למאן דהו , כתוצ

  תוך הסתמכות על האמור באמצעי העזר הנ"ל , והאחריות הבלעדית והמלאה לכך תחול על המשתמש בלבד. 

  והמפקח. על המשתמש בשיטה / במוצרים לקבל , טרם השימוש והביצוע , ייעוץ והנחיות סופיות מהקונסטרוקטור 

  

  הדבקה  שיטת - 1שיטה 

  כללי

שיטת ההדבקה מתאימה לחיפוי קירות בטון ישרים בשני הכיוונים או קירות בעלי חוזק דומה כמו קירות בנויים ומטויחים,  

וזאת בתנאי שהטיח (שכבת ההרבצה והטיח המיישר) יהיה מסוג המתאים לשימוש כתשתית לחיפוי באריחים לפי התקנים 

  .2וחלק  1חלק  1920הישראלים 

  מגפ"ס). 0.5 –יום  28(חוזק הדבקות לאחר 

  מנוסרים, מבוקעים ומתולתשים.   –ס"מ  3.5 -ס"מ ו  2.5שיטה זו מתאימה לציפוי עם אריחים בעובי 

  

 התשתית .1

  

הקיר חייב להיות יבש, נקי מאבק, ללא עקבות שמן תבניות, חומרי אשפרה, גריז, צבע, מלחים, ללא חלקים רופפים וללא 

  אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.כל גורם אחר 

  

יישור הקיר (באם נדרש), תיקון חללים או קיני חצץ ושכבות האיטום, יעשו במוספים דומים (מבחינה כימית) לאלו 

בחירת חומרי היישור, הנחיות השימוש וביצוע שבדבק על מנת להבטיח רצף בחוזק ובגמישות הדבקת החיפויים. 

  ים והמוספים וחייבים לקבל אישור מהנדס הפרוייקט.העבודה הינם באחריות יצרן החומר

  

בחירת חומרי האיטום הנחיות לפני החיפוי וללא קשר לאריחים מעליו. מושלם איטום הקיר (באם נדרש) יעשה באופן 

  השימוש וביצוע העבודה הינם באחריות יצרן המוספים והחומרים וחייבים לקבל אישור המהנדס האחראי. 

  

  אריחי הציפוי  .2

  

בן המיועדת להדבקה חייבת להיות יבשה, נקיה מאבק, ללא עקבות שמן, חמרי אשפרה, גריז, צבע, מלחים, ללא חלקים הא

  רופפים וללא כל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.



  

תכן ההדבקה (חוזק הדבק, גמישות הדבק, התאמת הדבק לרקע, לרבות לטיח, הצורך במישקים גמישים, חומרי הכיחול  

התאמת הדבק לאריחי הציפוי ולמשקלם) ויישום ההדבקה ייעשו לפי הוראות יצרן הדבק ובאחריותו. נושאים שלא יפורטו  (

כל זאת בתנאים  SEC    ,11 PART  8000 BS 11.2 – 1990בהוראות היצרן ייושמו בהתאם להוראות התקן הבריטי 

  הבאים: 

  

  כל זאת בתנאים הבאים: 

  

  והמעקב במהלך היישום יקבעו על ידי מעבדה מאושרת.תוכנית הבדיקות  .1

  המעבדה שלעיל תאשר את החיפוי בהדבקה כחיפוי שווה ערך לחיפויים הנעשים בשיטות האחרות המפורטות במפרט.  .2

  

  דגשים נוספים לביצוע .3

  

  .עבודת החיפוי תעשה ע"י בעלי מקצוע, בעלי ידע ונסיון בעבודת חיפוי בהדבקה  

  המקסימלי של הקיר שעליו מותר ליישם חיפוי בהדבקה יקבע על ידי יצרן הדבקים ובאחריותו. הגובה  

  .גודל האבן לחיפוי ועוביה המקסימלי יקבע על ידי יצרן הדבקים ובאחריותו  

  376ולדרישות המפמ"כ  1998תכונות האבן יתאימו למפורט בחוו"ד של המכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון משנת.  

 יון התשתית, יש למרוח את הדבק בעזרת מרית משוננת, גודל שיני המרית יקבע על ידי יצרן הדבקים. לאחר נק  

  .(שיטת רטוב על רטוב) חובה למרוח גם את גב האבן בשכבה דקה של דבק  

  לאחר הצמדת האבן ולחיצתה לרקע כאשר הדבק טרי, יש לטלטלה לצדדים מספר פעמים על מנת לשטח את הדבק

  את החללים שבו. בגמר הטלטול יש לקבע את האבן במקומה הסופי.  המסורק ולבטל

  ה"זמן החופשי" (ה"זמן הפתוח") של הדבק משתנה בהתאם לתשתית, אם סופגת מאוד ו/או תנאי אקלים קשים (שמש

  חזקה, רוח יבשה או טמפרטורות גבוהות). 

  ובאחריותו.  במידה ומבחינים בהתייבשות יש , לטפל ברקע על פי הוראות יצרן הדבקים

   אסור להדביק אבן בתחתית משטחים אופקיים ללא חיזוק מכני כמו זוית מברזל מגולוון או שן בטון בהתאם להנחיות

  מפורטות של המתכנן ובהתייחס למשקל וגובה החיפוי. 

 ם ו/או  בדיקות רקע ותשתית, אבן, מידת כיסוי הדבק, חוזק הדבקות, מישקים וכו' יבוצעו על פי דרישות יצרן הדבקי

  מתכנן המבנה.

  

  משקי התפשטות:  .4

  

  מילוי מישקים (פוגות): 

  

  באבני כורכרית ושנהב יש למלא את המישקים תוך ביצוע ההדבקה. דהינו, העבודה מבוצעת עם שני סוגי חומר. 

  



  בדלי ראשון דבק, המשמש להדבקת אריח החיפוי ונמרח על הקיר ועל האבן (כמפורט בסעיפים דלעיל).  .א

מכמות   10% -ובתוספת פולימר  1:3השני מכיל טיט צימנט לפוגות (תערובת חול/זיפזיף מסונן עם מלט ביחס הדלי   .ב

  המלט).

  "טיט צבעוני" יבוצע עם מלט לבן ומים עם אבקת צבע (מים צבעוניים).       

             לאחר הנחת האבן הראשונה על הקיר ולפני הנחת האבן בסמוך אליה מורחים טיט על המישק        

  (קצה המפגש) ותוך הדבקת גב האבן מנקים את עודף הטיט מבין האבנים.       

  לאחר יבוש חלקי של הטיט בפוגה, עושים כיחול המהדק את הטיט ויוצר צורה נאה ואטומה      

  במפגש.       

  (כנהוג בשיש או קרמיקה).  אין כל אפשרות למלאות פוגות לאחר הדבקת האריחים        

  מילוי פוגות לאחר ההדבקה גורם ללכלוך שלא ניתן לניקוי על שולי האבן.      

   

  ע"י הקונסטרוקטור והמפקח. למרות האמור לעיל, קביעת המישקים , תקבע 

  

  

  מגולוון ליצירת תפר בין הקומות או לחלק את הקיר לקטעים של כ  מטר גובה יש להתקין זויתן מברזל 3במבנים מעל-  

  מטר גובה. מידות הזויתן וחיבורו לקיר יקבע על ידי מתכנן המבנה. 3

  מטר ועל פי   6במרווחים של עד  –מטר יש לבצע, בהתאם לתכנון מקדים, תפרי התפשטות  6בקירות שאורכם מעל

  דרישת המתכנן.

  גם דרך החיפוי בקו ישר וברוחב מתאים. כל המישקים במבנה יעברו  

   :מישקים אופקיים ואנכיים העוברים דרך מערכת החיפוי בלבד ייקבע במקומות אלה  

  מישקים אופקיים לכל גובה הקומה ובתחתית התקרה.

  מישקים מתחת לבליטות ובפינות חיצוניות ופנימיות. 

  מ"מ.  6הרוחב המזערי של המישק יהיה 

  או שו"ע כדי לקבל את התזוזות במישק. 2המשיקים בחומר איטום גמיש סיקה פלקס פרו יש לאטום את 

  יש למנוע הצטברות מים וזיהומים במשיקים לפני איטומם. 

  

  משקי הפרדה .5

  קביעת המישקים , למרות האמור לעיל , תקבע ע"י מתכנן המבנה ובאחריותו. 

  הרקע ובפרטי מבנה (חלונות, שלטי תאורה וכד')יש לבצע משיקי הפרדה במקומות שבהם משתנה חומר  

  מ"מ.  5הרוחב המזערי של המישק יהיה  

  .יש לאטום את המשיקים בחומר איטום גמיש כדי לקבל את התזוזות במישק  

  .יש למנוע הצטברות מים וזיהומים במישקים לפני איטומם  

  

  ניקוז .6

  יש לוודא ניקוז מבוקר כדי למנוע הרטבת התשתית.  



  תשתית ההדבקה אסורה בהחלט. כניסת מים ב

  פרטי הניקוז יקבעו ע"י המתכנן ובאחריותו. 

  רך קבלת עיצוב "פס צבע " אנכי יש הערה : במידה ונוצר מישק אנכי כתוצאה משילוב אריחים בצבעים שונים לצו

  להיועץ עם נציג חב' אקרשטיין למנוע הינתקות (למנוע מישק לא רצוי)

  

 פרטים טכניים לדבק  .7

  חוזק הדבקות במתיחה , זמן חופשי לעבודה , טמפ' ליישום , גמישות הדבק , חוזק הדבקות  

  יועברו ע"י יצרן הדבקים ובאחריותו.  –בגזירה 

  התזת חומר דוחה רטיבות 

  בתום ביצוע החיפוי מומלץ להתיז חומר דוחה רטיבות על פי מפרט. 

  שיטת ההרכבה הרטובה  –חיפוי בקיבוע רטוב  - 2שיטה 

  

  השיטה מבוססת על חיבור (עיגון) מכני בין קיר הרקע לאבן החיפוי והצמדת האבן לקיר באמצעות מלט. .1

. (טיח הידראולי אוטם, שכבת הרבצה  1414לפני ביצוע החיפוי אם נדרש אוטמים את קיר הרקע כמפורט בת"י  .2

  ממברנה אלסטומרית או ביטומנית אוטמת).

ס"מ מקסימום, מגולוונת ,מצופה   15מ"מ (לפחות), מידות משבצת   5ר רשת פלדה עם מוטות קוטר על הקיר יש לחב .3

  צבע אפוקסי או עשויה פלב"ם (פלדה בלתי מחלידה) בהתאם לתנאי הסביבה בהם מבוצעת העבודה.

ו יוצרים  כל שלושה מטר גובה יש לעגן בקיר זויתן אופקי או חגורת בטון המשמשים תושבת יציבה לאבן, ומתחתי .4

  מישק גמיש. 

  מ"מ המוכנסים בתוך קדחים שנעשו באבן חיפוי.  3.5חיבור האבנים לרשת נעשה עם ווים או חוט מגולוון בקוטר   .5

 ). B.Gבגב האבן מורחים שכבת טיט שהוכן מתערובת חול צמנט וערב מתאים (או ש"ס  .6

וחיבורם לקיר, מישקים רגילים וגמישים, ניקוז,  קיר הרקע והטיפול בו, המלט בין קיר הרקע והחיפוי, רשתות הפלדה  .7

 .201חלק ב' סעיף  378זוויתנים ועוגנים לאחיזת הרשת יבוצעו על פי מפמ"כ 

חלק ב'   378חיפוי בשיטת ההרכבה באמצעות רשת פלדה, מוטות פלדה יחידים ואביזרי פלב"ם יבוצעו על פי מפמ"כ  .8

 .202סעיף 

  .204חלק ב' סעיף  378על פי מפמ"כ המלצות מיוחדות לחיפוי בקבוע ברטוב  .9

 

  :  מישקים

 

  מישק בניה (מישק רגיל)

מרווח אופקי או אנכי בין שתי יחידות בניה סמוכות בעובי שנקבע ע"פ הוראת יצרן הדבק ו/או האדריכל. (מילוי  

  ראה בפרק שיטת הדבקה). –מישקים 

  מישק התפשטות:       



הקונסטרוקטיבי. מקומו של המישק יקבע במקומות שבהם יש מישקי  מישק המתוכנן לקבל תזוזות בקיר או בשלד 

  6התפשטות בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין ויעבור דרך שכבת ההדבקה והאריחים. (רוחב מישק הביניים יהיה 

  מ"מ לפחות). 

  רכיבי המישק : 

יהיו חומרים חד רכיביים בעלי כושר התארכות ומודול אלסטיות ע"פ הגדרת התקן (לדוגמא :   – חומרי איטום 

  פוליאוריטן חד רכיבי ) 

  יהיו עשויים מחומר פלסטי מוקצף עגול (לדוגמא : ספוג פוליאתילן ).  – רכיבי גיבוי לחומרי איטום

  וקצף ).יהיו חומרים מוקצפים גמישים (לדוגמא : פוליסטירן מ  – חומרי הפרדה

תהיה עשויה מחומר נוזלי ובעל כושר הדבקות גבוה ליחידות הבניה ולחומר האיטום ותתאים לחומר   – שכבה מקשרת

  האיטום ( התאמה זו תקבע לפי הוראות היצרן ).

  

  מישקים במקומות מיוחדים / מישק הפרדה 

  ות כגון: על המתכנן לתת את הדעת למקומות המיוחדים שבהם עלולים להיווצר סדקים בקיר

  מקומות שבהם יש שינוי בעובי הקירות או בגובהם. 

  יהיו במקום שבו קיים הבדל בין שני מישורים ו/או בליטות.  מישקים אופקיים :

  יהיו במפגש בין מישורים (כגון : פינות פנימיות וחיצוניות).  מישקים אנכיים :

  ים , פתחים וכו'. מקומות בהם משתנה רכיב הבניה , חומר הרקע , חומרי חיפוי שונ 

  הקונסטרוקטור והמפקח. החיפוי בשיטה הנ"ל יעשה לפי הנחיות 

  בסיום העבודה מומלץ לנקות היטב את המשטח ולבצע טיפול נגד רטיבות וצבירת לכלוך. 

  

  



  פיתוח נופי  - 40פרק 

  

  כללי   40.00

), או פרקים  2009דצמבר    –(מהדורה חמישית  במפרט הכללי    40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  

  רלוונטיים אחרים שלו ,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי הקשורים 

  לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.  

כ  של  אספקה  תכלול  למסמכי  העבודה  בהתאם  העבודה  ביצוע  לשם  הדרושים  והאביזרים  הציוד  והחומרים,  החלקים  ל 

  החוזה, וביצוע העבודה.

קונסטרוקטיבי   לבטון  התייחסות  מופיעה  בו  ובמפרטים,  בפרטים  בתכניות  מקום  ואישור   -בכל  הנחיות  לקבל  יש 

  קונסטרוקטור לבטון. 

יותר   כולל  הכמויות  בכתב  והסעיף  יגבר במקרה  מסויים,  מוצר  לגבי  זה  מיוחד  טכני  המפורטת במפרט  העבודה  מתכולת 

  הסעיף.

כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה   .2009דצמבר    -, מהדורה חמישית  40המפרט המיוחד מסתמך על פרק  

  על דרישות המפרט הכללי.   

  התקנה של ריהוט רחוב.  הכנה לפיתוח וודות כוללות עבודות העבעבודות פיתוח, פרק זה כולל הנחיות לביצוע 

  

  המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות: 

 תוצרת אקרשטיין או שו"ע מלבן ויתד  אבנים משתלבות מסוג  ריצוף 

  אבני גן מסוגים שונים 

  תוצרת אקרשטיין או שו"ענדבכי ראש (קופינג) מאריחי בטון מסוג כורכרית תלתיש 

 דוגמאות  40.01

יח' מכל סוג, הצבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות   2-לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מהקבלן יגיש  

   גימור טובה.

  

 ובדיקות  (Mock- ups)דגמי דמי   40.02

  דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

  משתלבות מסוג יתד ומלבן מ"ר ריצוף  2

  מכל סוג  - קופינג, גן מ"א אבני 3

 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה ביותר על 

  מנת לדמות תנאים סופיים.  

  דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 



  פירוקם או הזזתם.   דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים 

  והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

  למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה. 

  

  בודות ריצוף ע  40.03

 תכולת מחיר לריצוף

הנחת   ים,  חול  שכבת  מהודק,  מצע  שכבת  שתית,  הידוק  חפירה,  התכניות,  ע"פ  בשטח  פיזור  החומרים,  והובלת  אספקת 

  האבנים והידוק סופי, חיתוך. 

  

  ביצוע הריצוף 

  כללי 

בהתאם   א'  סוג  ומצעים  קרקע  החלפת  מילוי  חפירה,  עפר:  עבודות  כוללת  הקבלן  הקרקע, עבודת  יועץ  ודו"ח   להנחיות 

פני   ותקינות  יציבות  הפיתוח,  גבהי  של  סופית  תוצאה  לקבל  מנת  על  הפיתוח  ותכניות  והקונסטרוקציה  הביסוס  תכניות 

הפיתוח ללא שקיעות. כמו כן כל הנחיות יועץ הקרקע ותכניות הפיתוח לעניין הסדרת הניקוזים והפניית מיי הנגר העיליים  

  בתחום המגרש או זליגה של מיי נגר לכיוון המבנה. למניעת הצטברות מים

  

  הנחת הריצוף  

האדריכל. ע"י  הביצוע  ואופן  הריצוף  כיוון  ואישור  הדמי  דגמי  הצגת  לאחר  רק  יעשה  הריצוף  לרצף   ביצוע  להתחיל  יש 

מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה (למניעת זחילה של האבנים). במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך  

. יש להקפיד שהאבן החתוכה בלבדמסור חשמלי  משולש, אלא רק טרפזי. חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות  

  תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה. 

  ס"מ.  5בעובי ים נקי אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול 

מישקים עוברים (רצופים) בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו   –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר  

מודיפייד א.א.ש.ה.ו לפי   98%מהודק לצפיפות מינימלית    ס"מ כל אחת. המצע יהיה מסוג א'  20שכבות מצעים בעובי של  

  יועץ קרקע. 

  

 סימון גאומטריה לריצוף

  יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. 

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות   2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  

  האדריכל בשטח טרם ביצועם. קשתיות יאושרו ע"י 

 סטיות אפשריות 

  מ"מ.  2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

  מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 



  ס"מ. 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

גדולים יותר  מ' ופלס מים. לבדיקת אורכים    3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו    10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  

  יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי. 

שינוי"   מדרגות,   –"קווי  כגון  אלמנטים  בין  ומפגש  לגוון  גוון  בין  מעבר  בריצוף,  כיוון  שינוי  ריצוף,  דוגמת  כיוון  עיבוד 

ריהוט, מתקנים, אלמנטים  סביב פתחי עצים,  מיוחדות  יחידות  בזווית, התאמת  ניסור  ריצוף בקשתות,    קירות, אבן שפה, 

יפחת מ יהיו כנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה  ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף. השלמת   3-סביבתיים וכדומה 

היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים.  תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון 

יצרן האבנים המשתלבות.   . כמות הפיגמנט 20ב  - חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מהריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת 

(משקל פיגמנט), מסך כל משקל הצמנט בתערובת. גוון בטון ההשלמה יהיה גוון הריצוף    4%ביחס לצמנט לא תעלה על  

ע"י  מאושר  טובה  באיכות  לצבע  הכוונה  גוון  או  פיגמנט  מצוין  בו  מקום  בכל  במסמכים.  אחרת  יצוין  אם  אלא  ידו,  על 

 המפקח. השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק. /המתכנן

במישקים   מנוסרות  מרצפות  חלקי  או  שלמות  מרצפות  החיבור  במקומות  להניח  יש  קיים  לריצוף  להתחבר  ויש  במידה 

 קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות. 

 מ"מ בין אריח לאריח, לצורך מילוי בחול. 3-2ר מרווחים של באריחי ריצוף ללא  מרווחונים ("ספייסרים") יש להשאי

  5השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על 

שגודלו חלקים אגרגט  2חלקים חול ו  1.5צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק 

  מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון הריצוף והבטון יהיה על בסיס צמנט לבן.  6.5המקסימלי 

  

  פירוט עבודות הריצוף   40.04

 משתלבות מסוג יתד ומלבן  אבניםריצוף   .א

  ס"מ  6ס"מ, עובי  15/30 : מלבן ,7.5/22.5 :יתד מידות:  

  תוצרת אקרשטיין או ש"עעל בסיס מלט לבן  117גוון סהרון גמר:    

  אופן מדידה: מ"ר 

  

 נדבכי ראש (קופינג)   .ב

  ס"מ  30/60/7מידות:   

  גמר: כורכרית תלתיש על בסיס מלט לבן תוצרת אקרשטיין או שו"ע  

  אופן מדידה: מא' 

  

  

  

  



  אבני גן    .0540

 תכולת מחיר לאבני גן  

חיתוכי גרונג ברדיוסים,    פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,אספקת והובלת החומרים,  

  יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה (לפי צורך)

  

  ביצוע אבן גן  

גב  ופילוס האבן יש לצקת  גבי מצעים מיושרים והדוקים. לאחר הנחת  ועל  ביסוד בטון במידות לפי הפרטים  האבן תונח 

  בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן. 

  

  בערוגות  פאזה-אבן גן חד  .א

  ס"מ  10/20/100מידות:   

  גמר: מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע  

  לפי אדריכל על בסיס מלט לבןגוון:   

  אופן מדידה: מ"א   

  

  דשא סינטטי בין ריצוף למשטח אבן גן ללא פאזה   .ב

  ס"מ  10/20/100מידות:   

  גמר: מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע  

  גוון: אפור  

  אופן מדידה: מ"א   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  גינון והשקיה  – 41פרק 

  כללי  41.00

במפרט הכללי, והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת   41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק  

פרק   איכות 41.5גנים,  בקרת  מדידה,  אופני  וסלילה,  האתר  פיתוח  לעבודות  בהתייחס  העבודות  של  הרחבה  ומהווה   ,

 ל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכוכמפורט בכתב הכמויות. 

וההשקיה. כולל, עבודות הכשרת הקרקע,   הגינון  בכדי להשלים את עבודת  העבודה כוללת את הכל העבודות הנדרשות 

   אדמה גננית, הדברה ויישור קרקע, מערכות ההשקיה, צמחייה ועצים, אחזקה שותפת עד למסירה למזמין.

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד.  

על הקבלן יהיה לתחזק את השטחים המגוננים לרבות ערוגות עצים בריצופים מיום השלמתם המלאה לאחר קבלה סופית  

ומחירה כלול במחיר   ולאחר שתילת שתיל האחרון לתקופה של תשעה חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד

  הביצוע.

  

 בטיחות ורישוי

 מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד.  

ודשנים   קרקע  חיטוי  חומרי  הדברה,  חומרי  כימים,  בחומרים  עבודות    -עבודות  לביצוע  מורשים  אנשים  ע"י  יבוצעו 

 בחומרים אלו.  

מרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי  השימוש יעשה רק בחו

  הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות. 

  

 סימון 

בשתי  עצים  לנטיעת  המיועד  המקום  את  יסמן  הקבלן  ונטיעות:  שתילה  ולפני  הקרקע  והכנת  הגן  אדמת  פיזור  גמר  עם 

התאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח.  יתדות ולקבוצת צמחים ב

יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט   יחייב אישור האדריכל. כמו כן  כל שינוי מסיבה כל שהיא 

ומדידה   תיעוד  השקיה.  מערכת  העבודות  –לביצוע  שלבי  כל  עבור  מוסמך  מודד  ע"י  צנרת    יתבצע  לרבות  המתוכננות 

  ההשקייה, הנ"ל ללא תוספת מחיר למחיר. 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

 לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי.  

סדירה של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא  מנת להבטיח אספקה  להזמין הצמחייה על  עם קבלת תכניות לביצוע 

מקדי סיורים  לרבות  מראש.  ונרכשו  הוכנו  אשר  העצים  והפיקוח, לאספקת  הרשות  המזמין,  נציג  המתכנן,  עם  יחד  מים 

  לאישור המשתלות, ולאחר מכן אישור השתילים והעצים המיועדים לאספקה לאתר.

יוכל  לא  לכל שלב,  בכתב  אישור  ללא  הבאים.  בשלבים  גינון  מהמפקח  אישורים  ולקבלת  לתאום  אחראי  המבצע  הקבלן 

 הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:



 הדברת עשבים 

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן. 

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.

יותר  לא  עבודות הכשרת הקרקע.  ביצוע  ומועד  לאתר  הבאתם  לפני  הריסוס  ושטחי  הריסוס  חומרי  הדשנים,  סוג  תאום  

 ו בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח. שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב א

 גמר הכנת קרקע. 

לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון, לפי המיקום, קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי 

ה, לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקי

 והדברת עשבים. 

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. 

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.

 גמר שתילה. 

התחשבות בצרכי העבודה  על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך  

  בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.

עם סיום העבודה תיקבע מסירה ראשונה אשר לאחריה (באם תתקבל העבודה) יתחזק הקבלן על חשבונו (באישור המפקח  

המזמין/הרשות.   של  האחזקה  מפרט  ע"פ  הגינון  שטחי  כל  את  שנציגי באתר)  ולאחר  החודשים  שלושת  תום  עם 

זו, יקבע מועד למסירה שניה אשר לאחריה (באם  המזמין/הרשות יאשר כי אכן בוצעה אחזקה לשביעות רצונם בתקופה 

תתקבל העבודה) יתחזק הקבלן בתשלום, את כל שטחי הגינון, למשך תשעה חודשים נוספים,  בהתאם למפרט האחזקה של  

תום   המזמין/הרשות. רצונם עם  לשביעות  אחזקה  בוצעה  אכן  כי  יאשר  המזמין/הרשות  שנציגי  ולאחר  החודשים  תשעת 

  בתקופה זו, יקבע מועד למסירה סופית אשר לאחריה (באם תתקבל ההעבודה) תועבר האחזקה לידי המזמין/הרשות

עשבים ולביצוע שתילה לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת  

של  היחידה  במחירי  כלול  התשלום  השניה.  המסירה  במסגרת  העבודה  לקבלת  ועד  בפועל  השתילה  ממועד  החל  ואחזקה 

  הסעיפים השונים. 

  

  

  דוגמאות  41.01

 במיכלים  שתילה/לנטיעה צוינו אשר  הצמחים וזני מיני לכל  הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן  על

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו

 לפני שבועיים לפחות האדריכל עם מראש שיתואם  בסיור האדריכל  בפני יוצגו  במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו.

 ומטופלים  מגודרים המפקח משרד ליד  למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל

 .הקבלן ובאחריות בידי

 .מאושרים דוגמא  כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר,   30מעל במיכלים צמחים



 הצמחים שכל אחראי הקבלן לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י "ע שסופקו הדוגמאות אישור

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי  לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו

  

  הכשרת הקרקע לגינון  41.02

  תכולת העבודה:

ניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כיסוח עשבייה, הדברת עשבייה, תיחוח, מילוי אדמת גן, יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי  

  קרקע ויישור סופי.  

 :תכולת המחיר

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח,  

העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט, אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים וכל  

גינון פרק    9למשך   .  41.5חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות 

  .40אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק 

 

 כללי 

מערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף יבוצעו עפ"י תכנית ההשקיה בצמוד או  קווים מוליכים ל

 לאחר עבודות הנטיעה. 

חודשים. בתקופת האחזקה   9  -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל  9אחריות לצמחיה למשך  

  זקה לפי דונם.נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר אח

מאות   של  (בהפרשים  וכמויות  גזע  קוטר  העצים,  בסוג  השתילים  בסוג  שינויים  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  היזם 

 אחוזים) או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם. 

של כל כמויות השתילים, כולל    עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה

 תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש. 

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה למפקח, לצורך מדידת כמויות המים  

דות ישלם הקבלן תמורת  בגמר העבו חודשי האחזקה.  9לביצוע ואחזקה. עלות המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך  

  ע"פ החלטת המפקח.  –המים ע"פ הנמדד במונה 

  

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה  41.03

בכל שטחי הגינון המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן לחשוף את השטח  

 מכל עשביה קיימת.  

 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.  



ע והמאושר  המקום  בתנאי  ובטיחותי  תקין  ביצוע  המאפשר  מהסוג  יהיה  המכני  תבוצענה  הכלי  כן,  כמו  המפקח.  ידי  ל 

העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה  

לכל הכמות הנדרשת, יישור השטח מהמצב שלאחר הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת כל 

האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת  פסולת אל מחוץ לגבולות  

  תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל ההוצאות.

 עיבודי קרקע   41.04

ס"מ באמצעות   50חריש לעומק  לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע  

 משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  

יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת או מגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו  

 בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

 על חשבון הקבלן.   -לו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה מאושר ס"מ אשר יתג  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ

  לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות. 

  

 הדברת עשביה   41.05

  לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא: 

שבועות, עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית    3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך    15השקיית הקרקע בכמות של  

אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה. לאחר הופעת העשבים 

  ל עשביה.וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת ש

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות  

שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל  

  עפ"י הוראות המפקח. 

אין   העשבייה  תמותת  מלאה  לאחר  לתמותה  אישורו  וקבלת  במקום  המפקח  לאחר  רק  אלא  תמותתה,  למרות  לסלקה 

והנחיות   לשתילה  הצמחים  סוגי  ההדברה,  יעילות  העשבים,  סוגי  העונה,  הצורך,  לפי  הבא.  השלב  לביצוע  והוראותיו 

  ה על כך המפקח.המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיור

יבוצעו תוך התחשבות  כימיים  בחומרים  היצרן. העבודות  והוראות  בדרישות משרד החקלאות  יעמדו  תכשירי ההדברה 

  מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור.  

  עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.  

ריסוס   טיפולי  כלומר  לעיל,  ההנחיות  עפ"י  ההשקיה  לאחר  נוסף.  ריסוס  לבצע  יש  הגן  באדמת  השטח  מילוי  לאחר 

  פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.   1-2העשבייה יבוצעו 

  

 



 תיחוח  41.06

רן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע  לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישו

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע   40תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה לעומק מינימלי של  

ות שלא  כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודד-תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום. כמו

זה  במועד  כלי אחר.   מיוחדים או כל  "קילשונים"  ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת  מכני בעבודת  ציוד  ניתן לבצע בעזרת 

  יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה. התיחוח יבוצע כחלק מעבודת הזיבול והדישון לפי הסעיף מטה. 

  

 זיבול ודישון שטחי גינון  41.07

  ס"מ  70-30: עומק מידות

החומרתכ הישראלי  ונות  התקן  דרישות  ע"פ  יהיה  לאספקה  הקומפוסט  שיוצגו    801:  מעבדה  בדיקת  סמך  על  ויאושר 

  למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט. 

במ"ק בשטחי הגינון   -במ"ק בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה, דישון    -: זיבול  אופן מדידה

  המתואר בסעיף זה. ולכל עץ לפי יחידה, וכל 

והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים והשקייה וכל המתואר  המחיר כולל : הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון 

  בסעיף זה.  

  :  זיבול

  מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

  ליטר הומוס.   0.5תוספת  -ק"ג   1שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר הומוס.   1.5תוספת  -ק"ג   3שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  -עצי דקל 

  ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים 

  דישון 41.07

  ק"ג לעץ.   5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

  ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 001 – לשטחי גינון

וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה   ליטר למ"ק מים בכל   0.5בכמות של    3אזי מומלץ לדשן בשפר    -במידה 

  השקיה.

ת.  את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י כלים ידניים או במתחח

  זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו (וכן סילוק הזבל הקודם).

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות.    1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  

ה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה  הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתיל

והזיבול עם   30והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי   קוב לדונם. בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון 

  אדמת הגן לפני מילוי הבור. 



ה בהתאם לתנאי מזג תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון משתנ 

  האוויר.

  

 אדמת גן 41.08

  תאור ותכולת המחיר: 

אספקה, הובלה, פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תוכנית או למקום שיורה המפקח בשטח, בעובי השכבה הדרוש ולפי  

ידרשו לפי הרומים הדרושים, תוספות כימיות (דשנים), תוספות אורגניות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים אשר  

פיזור  המפקח,  ע"י  מאשור  ופינוי לשטח  וכד'  מצעים  כורכר  פסולת,  מכל  וחפירת השטח  ניקוי  בדיקת הקרקע,  תוצאות 

  אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת. 

בעואופן מדידה גודל השטח  בחישוב מכפלת  נטו,  מדידות  : מ"ק  ממוצע  לפי  יקבע  (עומק המילוי  בי שכבת המילוי 

  שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח), או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי. 

 

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה 

דה אחרת שתאושר ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע של משרד החקלאות או בכל מעב

  כמפורט. 

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים או  

מעבדה). האדמה לא תכלול    חול לפחות בבדיקת  85%שרידי קרקע נזזית. בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה חולית (

  .5%ס"מ, ושיעור האבן נפחית לא יעלה על   3אבנים שגודלן מעל 

  יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי. 

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו במתחם. במקרה זה התשלום  

  וצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה. יב

  

 בדיקות קרקע  41.09

תוצאות  סמך  על  יינתן  האדמה  לאספקת  האישור  המפקח,  של  בכתב  אישור  טעונה  לשטח  גננית  אדמה  של  אספקה  כל 

  בדיקות הקרקע.

וזאת הפיזור,  ולאחר  המוערם  בשטח  עצמו  ובאתר  המיועד,  האדמה  מקור  נמצא  בו  מהאתר  תלקחנה  לבדיקת    הבדיקות 

  התאמת האדמה למקור. במקרה של חוסר התאמה, יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה. 

אחרת,   מורשית  מעבדה  או  החקלאות  משרד  של  השדה  ממעבדות  אחת  באמצעות  המזמין   חשבון  על  יבוצעו  הבדיקות 

  המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה (אם תהיה), לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי   במקרה של פסילת

  שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו.

של   תוספות  ו/או  אורגני  דישון  ו/או  כימי  דישון  כמו  שיפור  חומרי  אליה  שיוסיפו  בתנאי  המאושרת  אדמה  של  במקרה 

חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו 

 ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.



  הערכים לבדיקות קרקע 

  כל ערך וערך: להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור 

  ערך נדרש   יחידת מידה   ערך   סעיף

1  
  הרכב מכני

  חרסית , סילט, חול 
%  

  60%עד  –חרסית 

  80%עד  –חרסית +סילט 

  6-8בין   PH  חומציות בסיסיות בקרקע  2

   2עד   EC  Ds/mמוליכות חשמלית   3

  80%עד   %  SPרוויה   4

   5עד   יחס   SARנתרן חליף   5

  15עד   מאק/ליטר   mg+caתכולת סידן + מגנזיום    6

  6עד   מאק/ליטר  Naנתרן   7

  20%עד    %  גיר כללי   8

  3000  יחס  Fדלתא   9

10  PAR   1עד   יחס   

  15-20  מג'/ק"ג   N\NO3חנקן חנקתי   11

12  K  1  מאק/ליטר   במיצוי  

13  P 15-20  מג'/ק"ג   אולסן  

  6עד   מאק/ליטר  CIכלוריד   14

  

  

  נטיעה 41.10

      

כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט :  העבודה והמחיר כוללים

פרקים   גינון  לעבודות  פסולת    41,41.5הכללי  סילוק  סימון,  גן,  באדמת  בורות  מילוי  ונטיעתו,  העץ  הצבת  זה:  ובכלל 

מסירה סופית), אחזקה ואחריות עד המסירה וכל העבודות הנוספות  למקום שיורה המפקח, השקיה (מים ע"ח הקבלן עד  

שתילה טרום  הנדרשים  הטיפולים  כל  כולל  המחיר  העבודה.  ביצוע  לשם  ראש   -הדרושות  דשני  קרקע,  מזיקי  הדברת 

ת כלולו הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון. חפירת הבור והתמיכה לעץ    -לקומפוסט, וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

    במחיר העץ

  יח' (עץ) : אופן מדידה

  

  

  

  

  



  כללי  41.10.01

שתילה,  העברה,  במשתלות,  העצים  גידול  על  אגרונום  ידי  על  איכות  בקרת  עצים,  להזמנת  מוקדמת  התארגנות 

  קליטה וגידול עד למסירה לעיריה.  

ע"י   מאושרים  כנדרש,  עצים  להשגת  מוקדמת  בהתארגנות  לצורך  מופנית  הקבלן  לב  (הזמנה תשומת  המזמין/הרשות 

[ועל  הקבלן  מטעם  מוסמך  אגרונום  ע"י  במשתלות  וביקורת  ליווי  המזמין/הרשות,  ע"י  מאושרות  ממשתלות  מוקדמת 

ומבחינת  גדלם  גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחינת  ומאושר ע"י המזמין/הרשות במהלך  חשבונו] 

  בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים).

כהכנה כנ" לעצים  ההכנה  טיפולי  להבטחת  הקבלן,  מטעם  הנ"ל  האגרונום  ע"י  ובאתר,  במשתלות  וביקורת  ליווי  גם  ל 

להעברתם, אריזתם ושינועם  תוך  הגנה על העצים בעת העברתם, ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטת והגידול 

  עד למסירה. 

  ארגן את עבודתו בהתאמה. על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ול

  הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.

  אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות, וכן אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. 

 תהיה המפקח. לא של הכרעתו לפי גשם,  לאחר ימים  5 ועד גשמים  בימי  מקצתן או הנטיעה כולן עבודות לביצוע איסור חל

  .כלשהן ותאקלימי הפרעות או/ו  גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל

  

  מקור חומר הריבוי וטיב השתילים  41.10.02

דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים,  

  שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'.  

  אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש. 

ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא, יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים  כולל בתקופת    הקבלן 

  האחזקה.

ומפותחים  בריאים  יהיו  הצמחים  גינון.  מחלקת  ע"י  המאושרת  ממשתלה  יהיה  וטיבם  לקריטריונים  יתאימו  השתילים 

בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים, ובעלי נוף מסועף, כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל, מעוצבים (כאשר 

ות, מזיקים, נמטודות, או אחרים), ללא שיבוש בעשבים. טיב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש נדרש עיצוב), נקיים מפגעים (מחל

  בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. 

  השורשים מקוצצים, והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.

  שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן למיכל גדול יותר. 

  הביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח. יש ל

  יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.

נוספת  ופעם  לשטח,  הבאתם  לפני  והאדריכל  המפקח  ע"י  יאושרו  השתילים    כל 

  לפני השתילה.

  ות. המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמוי

  לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.



  שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

  לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח.

  

  

  הזמנת שתילים  1.10.034

ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות    10תוך  

  דשא במידת הצורך. ההזמנה תבוצע רק לאחר אישור פרטי ההזמנה ע"י המתכנן. 

העבו לביצוע  הדרושים  אחרים  שתילים  ההזמנה  על  אישור  למפקח  יראה  להבטחה  הקבלן  מתאים  במועד  יוזמנו  דה, 

 אספקתם במועד הנדרש. 

  

   שתילת חשופי שורש 41.10.04

וזאת  מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסון או מהאריזה  ניתוקם מקרקע המשתלה או  מיד לאחר  יינטעו בעונה המתאימה, 

  במינים שניתן לאחסנם (לפי ההמלצות המקצועיות לכל מין ומין).

נסורת כדי למנוע   התייבשות שורשי השתילים, יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת, לחה כגון קרקע לחה, 

  לחה וכו'.

שהשורשים יהיו בריאים, בעלי קליפה   -לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים  

לשתילי נוי. יש לסלק במזמרה שורשים צולבים, מסולסלים ופגועים  שלמה, ללא גידולים ועפצים. השתיל, ע"פ הדרישות  

  ולחדש חתכים בקצוות של שורשים קרועים ולקצר שורשים בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ. 

  בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים, כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי נוי.

  ובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע במשתלה.יש לשתול את הצמח כך שג

בעת השתילה יוחזק השתיל, כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים, מילוי האדמה ייעשה בהדרגה עם הידוק בין השורשים, כך 

  שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.

השתיל את  להביא  (כדי  להנחתה  גדושה  השקיה  להשקות  יש  השתילה  יש   לאחר  השתיל  לקליטת  עד  הסופי).  למקומו 

  להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשים אך לא בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע. 

(במים)   ברטוב"  שתילה   -"שתילה  תבוצע  צמחים,  ולשאר  בזמנם  לא  שמועברים  שתילים  או  לקליטה  קשים  לצמחים 

  ברטוב אם לא צוין במפרט. 

מים או מזרימים מים לבור, במשך כל זמן השתילה ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת    2/3  - ם את הבור בבשיטה זו ממלאי

  עיסת בוץ דלילה. 

  השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה, עד להתקשות העיסה ועמידה עצמית של הצמח. 

ים (גזע וזרועות) בלובן, למניעת פגיעת קרינה עד לקליטת בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופ

  העץ ולבלובו המלא.

  

  

  

  



  שתילה בגוש אדמה 41.10.05

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר 

  את הגוש.

דה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה ח

  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). לאחר השקיה גדושה 

  יה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.ונחיתת השתיל למקומו הסופי יה

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים, כדי למנוע מכות שמש  

  כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח. 

  

  תהליך שתילה  41.10.05

יהיה   הגוש  שגובה  כך  הבור,  במרכז  יונח  בשלבים,  העץ  מוסיפים  המשופרת  הקרקע  את  מסביבתו.  הקרקע  פני  כגובה 

  ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור. 

העץ   -שיטת ההשקיה   סביב  גומה  להכין  יש  אפשרי  ולא  במידה  לגזע,  קרובות  טפטפות שתהיינה  העץ  סביב  להניח  יש 

  ולמלא אותה במים. 

  בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה 

לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיוון שנושא המים הוא החשוב 

  ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

  לושה חודשים עם גוש אדמה חשוף שורש. עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, יועבר תוך ש

  

  בורות לעצים 41.10.06

   100/100/100מידות: 

  לפי יחי'.  :אופן מדידה

  תכולת עבודה ומחיר: 

: המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי  חפירה לעצים בשטחים מגוננים

של   בכמות  לשנה  מבוקר  בשחרור  בדשן  החפור,  החומר  פינוי  ב  5הכמויות,  הגן  אדמת  זיבול  לעץ,  ליטר    100-ק"ג 

בעומק   קרקע  בשכבת  והזבל  הדשן  הצנעת  לעץ,  ה  30-70קומפוסט  השתילה,  בעת  הבור  מילוי  הנחתה,  ס"מ,  שקית 

השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה  

 בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

פירוק    -: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף לעיל בתוספת הבאה  חפירה לעצים בשטחים מרוצפים

ל בהתאם  בפרט, ריצוף  ומופיע  במידה  שורשים  מגביל  הצנעת  ותשתיות,  שתית  והידוק  מילוי  כולל  ריצוף  תיקון  צורך, 

 והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל (נמדד בכמות נפרדת).

עפ"י   הבור  למיקום  ובהתאם  נטיעה  לבורות  האדריכל  פרט  עפ"י  לעצים תעשה  הנטיעה  בורות  הסדרת  כי  בזאת  מובהר 

  כנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקומם. הת



באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות  

הגור כל  עם  לתאם  באחריותו  להינזק.  עלולות  אשר  קרקעיות  תת  ו/או  בזק,  עיליות  חשמל,  חברת  כגון:  הנוגעים,  מים 

כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר 

 היחידה. 

לפחות   מוכן  יהיה  הנטיעה  למילוי   24בור  גננית  אדמה  של  הכנה  לרבות  הנטיעה,  לשטחי  העצים  אספקת  לפני  שעות 

 הבורות.  

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.  

 הגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור ו

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן ולערמה בסמוך 

 לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור 

לפי  מהאתר  להרחיק  הקבלן  על  יהיה  שלהלן  למידות  בהתאם  חמרה  לאדמת  מתחת  אשר  העפר  כל  מפורטות.  במידות 

  .הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה

בעומק   בקרקע  ייטמנו  ידי הקבלן  על  שיסופקו  מושחלת    3  -מ'    0.5הסמוכות  עליהן  עץ.  לכל  צינורית שקופה סמוכות 

 ס"מ.  25אלסטית (שטיכמוס) באורך 

הרוח, במרחק   לכיוון  בניצב  יועמדו  בצורת    15הסמוכות  תהיה  העץ. הקשירה  לצידי  בנקודת  8ס"מ  לפחות  נק'  בשתי   ,

  .הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח

    



  עבודות השקיה   41.2תת פרק  

  

  והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי מפרט מיוחד לעבודות גינון 

  מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי,  

  ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.

   

  

  מתקנים קיימים בשטח 

או תת עיליים  למתקנים  בסמוך  וכדומ-עבודה  גן  ריהוט  וטלפון,  תאורה, חשמל  עמוד  כגון  בשטח  המצויים   –ה  קרקעיים 

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע 

  עבודתו בסמוך למתקנים. 

-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת -מערכות תת

של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של    קרקעי טעון אישורו המוקדם

  קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. -הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת - נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת

  אות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו. הור

  

  מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ לפי התוכניות. לפני 

רשת  את  בשטח  הקבלן  יסמן  כן  כמו  בור.  לכל  נקודות  בשתי  לנטיעה  המדויק  המקום  יסומן  עץ  לנטיעת  בור  חפירת 

  שקיה. כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.הה

  

  חיבור למקור מים  

 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים.  

 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. 

תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד למסירת הפרוייקט  

  לאחזקת הרשות .  

בון הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות  למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חש

  המקומית. 

 בדיקת לחץ 

  התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  

  חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים. 

מק"ש עד  0יקות שייבדק ויהיה בין הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספ

. בדיקת הלחץ בפועל ע"י השקייה כלשהן לפני ביצוע עבודותהספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, 

  הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.



  במידה ולחץ המים נמוך מהמתוכנן, תישקל הרכבת משאבה להגברת לחץ. 

  

  תקנים

ההשקיה   אבזרי  ארופאי  כל  ו/או  אמריקאי  ישראלי,  תקן  כל  עפ"י  ומאושרים  תקינים  ההשקיה  אבזרי  יהיו  והצינורות 

  ובהתאם להנחיות העירייה. 

  

  מדידה וסימון למערכת ההשקיה 

  . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.1

במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס . להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח  2

  לפריסת המערכת. 

. מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד. על כל 3

  י על ידי המתכנן.סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינו

  

  ניקוי השטח

על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת וכו' באופן שיימנע כל 

ע"י  המאושר  פסולת  סילוק  אתר  אל  לאתר.  מחוץ  הפסולת  את  ירחיק  ובסביבתו.הקבלן  באתר  התנועה  למהלך  הפרעה 

בחירת   המוסמכות.  אחריותו הרשויות  על  הינם  בו  להשתמש  הזכות  וקבלת  אליו,  המובילות  הדרכים  לסילוק,  המקום 

  הבלעדית של הקבלן. 

קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י 

  . י בחוזה ע"י הקבלןחוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסוד

  

  

  חסכון במים 

השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות המותרות להשקיה בהתאם  

לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, 

  וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר. התקנות 

    על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 

  המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. 

  

  ) AS –MADE( הכנת תוכנית עדות 

  עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית (עיריה) על הקבלן  

  ) בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית (

  תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה. 

(או מדיה ופורמט אחרים  כפי שיקבע  DXFבנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט 

  בכתב ע"י המפקח). 



  מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת חשמל.  

  ישראל חדשה. –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

לפי  גנני,   טיפול  מחוצה לה, אשר קיבלו  מיוחדים  וכן למרכיבים  רוחבה של רצועת הדרך  המפה המצבית תתייחס לכל 

  דרישות הפיקוח. 

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק הטמנת הצנרת, פירוט 

ו ,נק' חשמל ומיקום האביזרים, פרוט  ומיקום מקור מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל  פירוט  מיקום  ראש ההשקיה, 

  כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד, ציוד אלחוט. 

כ   התכנית  את  לפיקוח  לדאוג להעביר  כך שלמתכנן ההשקיה   14על הקבלן  מועד  מבעוד  אחרון  חשבון  הגשת  לפני  יום 

  כנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית. תהיה אפשרות לעדכן את תו

הגינון  עבודות  לביצוע  היחידה  במחירי  כלולה  תהיה  והיא  כנ"ל  עדות  תוכנית  הכנת  עבור  לקבלן  תוספת  כל  תשולם  לא 

  וההשקיה.

  

  

 צנרת ומחברים 

לי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת את . צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישרא1

התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש 

 למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

ם עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה . המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיי   2

  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.  4,

מחברי  3 נעץ).  תחילת  ו/או  שן  במחברי   להשתמש  (אין  קבועה.  טבעת  אטמי  עם  הברגה  מחברי  יהיו  המחברים  כל    .

  "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.

  

  חפירה חפירה ועומקי 

  חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. 

  בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.

                          עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

  עומק חפירה בס"מ                   קוטר הצינור

  ס"מ מכסימום.  60                      מ"מ ולמעלה  75

  ס"מ      50                      מ"מ  63-40

  ס"מ  30מ"מ ומטה                                                       32-25

  

  טפטוף

זה להוסיף  גם כאן. מטרתו של סעיף  נכונות  ואביזריה, כולל ראש המערכת  צנרת  א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת 

 פטוף.להוראות את האופייני לט



טפטפות    10יוטמנו צינורות מובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוףכאמור שתכלול    –ב. לעצים  

-5יתדות ותוטמן בקרקע בעומק    3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק    20  -לעץ, ו

 צים ע"י מתכנן הצמחיה. ס"מ. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום הע 10

  ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך   –ד. בשטחים מדרוניים  

  המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 

  

  חפירה והנחת שרוולים

  לחפירה כנות ה

קווי  כגון:  קרקעיות  תת  תשתית  ומערכות  מטרדים  של  הימצאותם  מקום  לוודא  העבודה  מבצע  על  החפירה  ביצוע  לפני 

חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו 

העלולו על תקלות  להתגבר  מנת  על  הדרוש  את  והשוחות  להכין  התעלות  ברור של  סימון  כולל  החפירה.  בזמן  לקרות  ת 

 כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות. 

  

  שרוולים למעבר צנרת

שביל,   הצינור  חוצה  בו  מקום  כל  התכנית.   לפי  מקומות  במספר  לחפור  יש  קיימים.  שרוולים  לחפש  יש  ראשון  בשלב 

ם, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, (ע"י מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיי

מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד). עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש 

ול יהיה מחומר קשיח אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרו

מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו   8. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית

בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות 

  המתכנן. 

יבלטו  שרוולים המוטמנים   במפה את המקום המדויק של   20באדמה  מונחים. יש לסמן  ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם 

השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר  

  התעלה עדיין פתוחה. 

  / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V .Pעומקי חפירה לשרוולי 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול החוצה כביש יונח בעומק 

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו   100של  

  ס"מ .  40בעומק של 

  

  

  

  

  

  



  בריכת הגנה

הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת. המכסה בגובה הריצוף/ כל   

ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי    20אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  

בריכת בטון   -. בריכה במדרכה20-לרבות זיון. הבטון מסוג בס"מ,   20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך    10

במידות    80בקוטר   ברזל  יצקת  ומכסה  טבעת  עם  וכתובת   60/60ס"מ  המקומית  הרשות  סמל  יוטבה  המכסה  על  ס"מ. 

  "השקיה". המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.

  

  בקרה (ראש מערכת)  ראש

  . חיבור לראש מערכת קיים עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל הוספת מגוף.  1

כל  . אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה.  2

  ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, האביזרים יהיו אחידים באתר 

 יו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק. המגופים יה

לפני 3 כדוגמא:  בעתיד  המצויים בראש המערכת  האביזרים  כל  ומהיר של  נוח  פרוק  במקום שיאפשר  יותקנו  רקורדים   .

 ואחרי מד מים ו/או מסנן.

  ההשקיה. הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב .4

  כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

  ס"מ.  10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8

  ס"מ לפחות מפני החצץ.   20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

 

  על קרקעי–ארון הגנה 

  ן הקיים. יש להרכיב ארון הגנה.א. במידה ואין מקום בארו

  0660ובתקן עמידות        IP  –  65שנים  ברמת אטימות    10-ב.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 

.VDE    נעילה כפול + מכסה ומוט  יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר  הארון 

  למנעול. 

  ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון .   20תקן על גבי סוקל מוכן בגובה של ג.   הארון יו

 ד.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.

תואם,   מפתח  מדגם מסטר הרשות עם  יהיה  יישאר אצל הקבלן עד לסיום    2ה. המנעול  ואחד  ימסרו למפקח  ממפתחות 

  בתום כל העבודות.העבודה ויימסר למפקח  

  ס"מ מדופן הארון. 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 

 

  טיפול ואחזקת מערכות השקיה 

  במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו

  מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה. 

  הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו  



הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה אחראי, בתקופת עבודתו,  

תוך   לתקן  עליו  ההשקיה.  מערכת  של  המתמדת  ותקינותה  דליפות    12לתחזוקתה  נזילות,  התקלה,  גילוי  משעת  שעות 

  ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות    

  צת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  הכרוכות בפרי 

  על התקלה. חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו 

  . כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  חשבון הקבלן 

  פקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל תקן יקבלו את אישור המ 

          קוטר נדרש. 

  הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים מפני    

  גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר  

  למניעת נזק למערכת. 

  השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  

  המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית  

  סכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים  לחי

  ושאר הרשויות הנוגעות בדבר. 

    על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 

  המקסימליים. מחיר עלות המים במחירי המים  המפקח, יקוזז מחשבון הקבלן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ומתקני משחק ריהוט רחוב  – 42פרק 

 כללי  42.00

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות מתקנים וריהוט    42פרק  

  האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.  

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי הקשורים 

  לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.  

  

  במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות: 

 י מתכת ספסל 

  אשפתון 

  סריג לעץ 

 מתקני משחק מעץ 

  דשא סינטטי משטח 

  מפרשי הצללה מבד  

 
  דוגמאות  42.01

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם ("אב טיפוס") של כל אחד מהמוצרים המפורטים  

 להלן לאישור האדריכל והמפקח.

  אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. 

  .יספק את כל הדגמים על חשבונוהרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן 

  

  על הקבלן להציג את הדוגמאות הבאות: 

 מכל סוג.  יח' 1 -ספסלי מתכת  .1

 יח' 1 -אשפתון  .2

 יח'  1 -סריג לעץ  .3

   לדוגמה 30X30יריעת בד . ע ותעודת בדיקה לאיכות האריג"רשת הצללה מיריעות של חברת "פטוריז" או ש .4

  האדריכל לבחירתדוגמאות בגוונים שונים  3 –משטח דשא סינטטי  .5

  

  

 כללי  42.02

: אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם תכולת העבודה והמחיר

  ריצוף למצב קיים.  \חיפוי\למסמכי החוזה, וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

, מוצרים  מגולוונת וצבועה בתנור: כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תהא  תכונות החומר

  . 316מנירוסטה יהיו ממספר 



: ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, ע"פ ביצוע העבודה

  פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם האדריכל לפני קיבוע והרכבה בשטח. 

  מחסומי רכב יבוטנו לפי הנחיות קונסטרוקטור ומפקח. 

  

  פירוט ריהוט הרחוב  42.03

  

 ספסלי מתכת    .א

  תוצרת אי.אם.שגב תעשיות בע"מ או שו"ע. 1074, 1071, 1061דגם: "נח" (חד, דו ותלת), מק"ט 

  מידות: לפי יצרן 

  גמר: מגולוון וצבוע בתנור בגוון לפי אדריכל

  אופן מדידה: יח' 

  

  מתכת אשפתון   .ב

  תוצרת אי.אם.שגב תעשיות בע"מ או שו"ע. 2047, מק"ט גןדגם: 

  ליטר  45כולל: מכסה ומיכל פנימי בנפח 

  לפי אדריכל.בגוון וצבוע בתנור מגולוון גמר:  

  אופן מדידה: יח' 

  

  סריג לעץ . ג

  תוצרת אי.אם.שגב תעשיות בע"מ או שו"ע. 9016מק"ט  "כהנא"דגם: 

    ס"מ  5ס"מ בעובי   150ס"מ, קוטר חיצוני   64פנימי קוטר מידות: 

  מגולוון וצבוע בתנור בגוון לפי אדריכל.גמר:  

  אופן מדידה: יח' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מתקני משחק ילדים –  42.04

  מחיר המתקנים כולל הסדרת כל האישורים במכון התקנים הישראלי לפני ואחרי ביצוע ההתקנה.      

כל המתקנים עשויים עץ בשילוב מתכת   החיבור וההתקנה יבוצעו על פי מפרטי והנחיות היצרן .המתקנים וכל אביזרי 

  יש להציג מתקנים מעץ.  –בגוון לפי אדריכל. במידה והקבלן יבחר להציג שו"ע 

  

  פירוט המתקנים: 

דו  .א במידות  -סככה  חול  ארגז  עם  עץ  3X3שיפועית  מסגרת  עם  ברזנט,  מ'  כיסוי  וחול  /כולל  מפוקח ניילון  נקי  ים 

 .ע"או שו  5430ט "מק תוצרת גנית פארק, י תקנות משרד הבריאות"ומאושר מכון התקנים ועפ

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ע"או שו 5365ט "מק תוצרת גנית פארק הגאים 4מתקן   .ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .ע" או שו 5320ט "מתקן אוהל אינדיאני תוצרת גנית פארק מק  .ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ע"או שו  5350ט "ההפתעות תוצרת גנית פארק מקמתקן רכבת   .ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ע"או שו 5335ט "מתקן בית בובות מפואר עם מרפסת תוצרת גנית פארק מק  .ה

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ע"או שו 5300ט "תוצרת גנית פארק מק) מסדרת פנדה(מתקן מיני במבינו   .ו
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דשא סינטטימשטח  –  42.05

", תוצרת "דשא  PLAY  SMARTעליון דשא סינטטי כתחליף למשטחי גומי במתקני משחקים מסוג "משטח גמיש בציפוי  

 U.Vעוז" או ש"ע כולל התקנה על תשתית שכבת מצעים עפ"י הנחיות יועץ הקרקע. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרינת .

מ"מ   20האדריכל. אורך שערות    גווני צבע לבחירת  8שנים.     5-ובשחיקת צבע. כולל אישור מכון התקנים  ואחריות ל

  תפרים למטר. כולל אישור מכון התקנים להתאמת המשטחים במתקני המשחקים.   35000בצפיפות 

 5יבוצע על פי הפרטים והתכניות כולל באזורים משופעים באזור מתקני המשחקים. העבודה כוללת פיזור חול ים בעובי  

  חול על גבי הדשא בכמות עפ"י הנחיות היצרן.  ס"מ מתחת לדשא על גבי מצע מהודק ובנוסף פיזור

  כולל כל החיתוכים והתפירות הנדרשות למראה מושלם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מפרשי הצללה מבד –  42.06

מ"מ, כבלי   6עובי דופן    6"-8עשוייה ממתכת מגולוונת וצבוע בתנור בגוון לפי אדריכל, עמודים "  קונסטרוקצית המפרשים

ורך מניעת חיכוך והוספת חיזור בנקודות החיבור.  לצ C.V.Pמ"מ. תפירת רצועות או כבלי פלדה במעטפת   6ה בעובי יחמת

טון המקשרות בין עמוד מרכזי,   2  סמדות בעומ רצועות חיזוק העו  .V.Uהעומד בפני    E .P.D.Hתפירה בחוט מוניפילמנט  ה

  לעמודים היקפיים (כתוספת חיזוק). חישוק מצינור פלדה המושחל בחלק העליון של האריג.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  גידור– 44פרק 

  

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות גידור, אופני   44פרק 

  מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.  

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלונטים של המפרט הכללי הקשורים  

  פרקים הסטנדרטים.  לביצוע העבודה לפי ה

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי  

  החוזה. 

  כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.   

  

נקודתית, סימני תפרים, סימני ארגון, שמות מסחריים של אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה 

  המערגלים וכיו"ב. 

  כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה.  

  הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדויקות. 

  לאישור האדריכל.  SHOP DRWINGלמנטים יספק הקבלן לכל הא 

  

ע"פ פרט ביסוס  ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף,  

בשטח  קונסטרוקטור והרכבה  קיבוע  לפני  המתכנן  עם  מדויקים  מיקומים  לאשר  יש  יצרן.  יעמדו  .  והנחיות  המתקנים  כל 

שראליים לבטיחות ולנגישות התקפים והעדכניים. המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור.באישור בדיקת מעבדה בתקנים י

  לטיב הנירוסטה שיועבר למנהל הפרויקט.

  

  בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

   ס"מ 200 -ס"מ ו  110רשת מרותכת בגובה גדר  .1

  פשפש ישער .2
  

 :   תכולת העבודה והמחיר

הפריטים   המרכיבים  כל  כל  להתקנתם,  הדרושים  חומר  או  אביזר  חלק,  של  סוג  וכל  עבודה  אספקה,  הובלה,  כוללים 

הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית, תיקונים הנדרשים בשטח לאחר הביצוע וכל העבודות הקשורות 

החו מסמכי  לדרישות  לענות  כדי  והדרושה  זה,  בפרק  כמתואר  מלאה  התקנה  של להבטיח  ומושלמת  מלאה  ולהתקנה  זה 

והשבת   יודגש כי העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש,  הפריט.

  הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים.  

  

  

  



 הנחיות ואופני מדידה מיוחדים  0144.

עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש על פי פרט עיגון כמפורט בחוברת הפרטים הסטנדרטיים 

הנילוות למפרט טכני מיוחד זה כבסיס לתכולת המחיר, והתאמתו לכל עבודה דורשת אישור קונסטרוקטור. שימוש בפרט  

 ותמחור נפרד. עיגון/ביסוס שאינו סטנדרטי דורש אישור קונסטרוקטור 

 . כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.  אין לבצע ריתוכים בשטח

אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, סימני ארגון, שמות מסחריים של 

 היצרן.פקק תואם ע"י על ידי  מוטותהיצרן וכיו"ב. יש לסגור קצוות פתוחים של 

 הערות כלליות   0244.

  איכות הפריטים והחיבורים

יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אלו חיבורים הנכונים מבחינה מקצועית   הגידורמוצרי  

הקבלן  על  יהיה  הנדרש,  לפרט  בהתאם  מוצרים  לספק  שהיא  סיבה  מכל  ניתן  ולא  במידה  התקנים.  לדרישות  ומתאימים 

 הגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן. הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.ל

מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו  

  את אישור המתכנן והמפקח באתר.

כגון ברגי חומרי העזר  וממין משובח ביותר.  כל  יהיו תקניים  וכו'  עיגון לבטון  חיזוק  ווי  כל החיבורים  ם, חומרי הלחמה, 

  ייצבעו בגוון תואם למוצר. 

  דרישות עבודה  כלליות 

  כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע 

במפרט הכללי. המתכנן רשאי לדרוש החלפת   19.032ויתאימו לנדרש בסעיף  מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות  

  רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.

  

 עבודות ריתוך 

וצביעה. גילוון  לפני  במפעל,  ורק  אך  יבוצעו  הריתוך  עבודות  בשטח.  ריתוך  יבוצע    לא 

קטע  תוספת  ע"י  מקרה  בשום  אלמנטים  להאריך  אין  בתכניות.   לכך  המיועדים  במקומות  אלא  ריתוך  עבודות  לבצע  אין 

נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות.  ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון 

  החלקים. 

ובדיקת רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף   11.9.61סעיף    1225י  בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת" 

  כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.  11.9.6.2

הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך מלא, ללא שלקה (סיגים) הריתוך יעשה 

  רוגים. בכל הכיוונים לסי



והגיאומטריה של האלמנטים  והגלוון הצורה  גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך  יבוצעו ברמה מקצועית  עבודות הריתוך 

  יישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים  או שינוי מידות. 

  

  עבודות חיבור באמצעות ברגים

יסומנו מיקום החורים, קוטרם המדויק של החירור   וע"ג פחי    -בכל מחבר באמצעות הברגה  ע"ג האלמנטים המתחברים 

נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב.   בו  כל החורים יבוצעו במפעל, טרם הקשר.  אין להשתמש באלמנט 

  הבאת האלמנט לאתר. 

אין לערבב  בת"י.  ובכוח הדריכה לנדרש  בפרטי ההברגה  בחוזקם,  באורכם,  יהיו מתאימים בקוטרם,  הברגים שבשימוש 

  גי ברגים באותו המחבר.מספר סו

  באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג.  

  הרכבת ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של מנהל העבודה. 

  

  מידות 

על    .ה המידות  יתר  כל  את  וגדרות.  עמודים  מוטות,  פרופילים,  של  מידות  לגבי  במיוחד  מחייבות,  בתכניות  המידות  כל 

ל בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם ביומן הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור האדריכ

התאמות   באתר  המבצע  יבדוק  הביצוע  התחלת  לפני  והמפקח.  האדריכל  של  ידם  בחתימת  ותאושר  תכניות  גבי  על  ו/או 

  שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. 

אופ  .ו ציוד  עם  מודד  בשטח  יעסיק  התאמתה הקבלן  ואת  הקונסטרוקציה  מידות  דיוק  את  במקום  לבדוק  כדי  מתאים  טי 

  לחלקי המבנה הקיימים. 

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת המידות המדויקות של    .ז

  קונסטרוקציית הפלדה.

  הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:   .ח

  מ"מ.  2.0±עמודים וקורות פלדה  -

  מ"מ.  1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים   -

  

  עבודות צבע וגילוון חם   03.44

  

  תהליך הגילוון 

  .918תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

פ שאריות  אפר,  קוצים,  חספוסים,  האפשר:  ככל  שימנע  באופן  יעשה  עיוותים הגילוון  פריטים,  בין  מגע  נקודות  לקס, 

  ושטחים בלתי מצופים. 

הרדיוסים   עפ"י  יבוצעו  והכיפוף  הגילוון  מגולוונים,  יהיו  פלדה  ומוטות  פרופילים  הכוללים  החיצוניים  האלמנטים  כל 

  שבפרטי האדריכלות.

  



  טיפול לאחר גילוון 

כך   הפריטים  את  הצורך,  במידת  להחליק,  יש  הגילוון  חספוסים  לאחר  יהיו  ולא  פציעות  תיגרמנה  לא  אדם  יד  שבמגע 

  העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אין להשתמש בדיסקת השחזה.

  

  צביעה על גילוון 

  הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.

  צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת המגולוונת. 

  

  צביעת הפלדה

ובעל הסמכה ל ידי המפקח  גוון צבע ISO  9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על  בלבד.  תיקונים  מותרים  , באתר 

  .RALעליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

  הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור. 

רן ומתוצרת מאושרת על ידי המפקח. המיכלים יהיו מסומנים כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצ

  בתאריך פג תוקף.

  אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.

. אין לצבוע כאשר רוח 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל  

  משטח הנצבע.עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על ה

  הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות. 

  שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה. 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 

  

  גידור טיפול באלמנטי    04.44

  

  הובלת הקונסטרוקציה

 יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.
  מנילה.  או להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזלהיכן שניתן ואפשרי יש 

  יש להניח בין החלקים השונים סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך.
מתוכננים  בלתי  מאמצים,  ייווצרו  שלא  כך  כאלו,  בנקודות  האלמנטים  את  לתפוס  יש  העגורן,  ע"י  ההרמה  בעת 

  בקונסטרוקציות. 

  ות כולל המזלג. על כל חגורות החיבור להיות מרופד

  יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר.
  

  אחסון הקונסטרוקציה

  .האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר  

  .אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם  

  



  בגידורשמירה על אלמנטי 

האלמנטים עד למסירת הפרויקט. כל לאחר הרכבת אלמנטי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח, על הקבלן לשמור על כל  

  פגיעה באלמנטי הפרזול בזמן העבודה תוחלף על חשבון הקבלן.

  

  פירוט עבודות הגידור  44.05

  הוראות ביצוע לגדר:

  התקנה על פי הנחיות היצרן והפרטים. כל קצות העמודים יאטמו עם פקק תואם. 

  אין למקם סמלי יצרן על גבי הגדר. 

  

 ס"מ.  200 -ס"מ ו 110רשת מרותכת בגובה גדר   .א

  ס"מ.  110 –ס"מ, גובה גדר בין גנים  200 -גובה גדר היקפיתמידות:    

  תוצרת "גדרות אורלי" או ש"ע דגם "תחום חלקה"גמר: מגולוון,   

  לפי אדריכל גוון:   

  אופן מדידה: מ"א   

  

  הוראות ביצוע לשער:

  התקנה על פי הנחיות היצרן והפרטים. כל קצות העמודים יאטמו עם פקק תואם. 

  אין למקם סמלי יצרן על גבי הגדר. 

  

 שער פשפש    .ב

  מידות: לפי תכניות ופרישות   

  תוצרת "גדרות אורלי" או ש"עמגולוון, דגם "חיפה" גמר:    

  לפי אדריכל גוון:   

  אופן מדידה: יח'   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סלילת כבישים ורחבות, עבודות פירוק והריסה  – 51פרק 

  כללי   51.00

האתר   51פרק   פיתוח  לעבודות  בהתייחס  העבודות  של  הרחבה  המהווה  זה  מיוחד  למפרט  בצרוף  יקרא  הכללי  במפרט 

  בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. וסלילה, אופני מדידה,  

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי הקשורים 

מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם  ואינם  לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. סעיפים המופיעים בכתב הכמויות 

  מויות. עפ"י האמור בכתב הכ

  כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.   

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי  

  החוזה. 

 עבודות עפר. 01כל העבודות בפרק זה יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק 

  עבודות פיתוח. - 40בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 

  

  במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות: 

  ריצוף, אבני שפה וגדר. פירוק 1

  ערמות עפר/מצעים קיימים באתר /. עבודות פינוי פסולת2

 , שתית ומצעים. שור השטח י –עבודות עפר . 3 

  שטחים בחומר הדברהריסוס . 4 

  

  פירוק ריצוף, אבני שפה וגדר .0151

  

הקיימים באתר לרבות יסודות/חגורות בטון, שכבות מצע וחול ופינוי לאתר   ריצוף, אבני שפה וגדרפירוק  העבודה כוללת  

  מורשה. 

  

  . ר:  מ"לפירוק ריצוף המדידה לתשלום

  .מ"א:  לפירוק אבן שפה המדידה לתשלום

  .מ"א:  לפירוק גדר  לתשלוםהמדידה 

  

  פינוי וסילוק פסולת עבודות  .0251

  בשטחי העבודה תסולק ע"י הקבלן, לאחר קבלת אישור המפקח למקום שפיכה מאושר.   ערמות עפר/פסולת הקיימת

  סעיף זה מתייחס לפסולת שהצטברה בשטחי העבודה, לפני חתימת חוזה זה. 

  סמך מדידות. המפקח יאשר את הכמות לפני הפינוי, על 

  הקבלן חייב להמציא למפקח אישור רשות מוניציפאלית למיקום  

  השפיכה המאושר. לא יינתן לקבלן כל אישור מאת המפקח לשפוך את הפסולת ללא   

  אישור הנ"ל. 



  העבודה כוללת: חפירת הפסולת והעמסתה, הובלת הפסולת וסילוקה לאתר מאושר. 

  המדידה לתשלום:  מ"ק.

  

  שתית ומצעיםישור השטח,  –עפר  עבודות   .0351

תיעשה לפי המידות ,הגבהים ,והשיפועים המסומנים ס"מ,    50ישור השטח ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה עד    -עפר  עבודת  

יועץ קרקע. על גבי השתית יבוצעו  לפי הנחיות    הנחיות המפרט הכללי או  בתוכניות. השתית יהודק לצפיפות נדרשת לפי

מודיפייד א.א.ש.ה.ו    98%מצע יהיה מסוג א' מהודק לצפיפות מינימלית    ס"מ כל אחת. ה 20בעובי של שכבות מצעים 

  המצע יסופק ממחצה מאושרת.  ובאישור המפקח בשטח. יועץ קרקעלפי הנחיות  או

החציבה,  החפירה,  עבודות  את  יכללו  העפר  העודפים,    עבודות  סילוק  ההידוק,  והמילוי,  פיזור  כולל  מובא  הכנת וחומר 

ובפרקים  חלא)  AS MADE(תכנית המדידה   זה  כפי שפורטו במפרט  של המפרט   40-ו  01ר הביצוע. כל עבודות העפר 

המידות  לפי  ייחשבו  בשטח  חפירה  נפחי  הכמויות.  בכתב  בנפרד  פורטו  אם  אלא  היחידה,  במחירי  כלולות  הכללי 

  התיאורטיות הנתונות בתוכנית. 

  ר : מ"ישור השטחאופן מדידה 

  אופן מדידה הידוק שתית: מ"ר 

  אופן מדידה מצעים: מ"ק

  

  ריסוס שטחי הריצוף בחומר הדברה   .0451

  +   Xאו מסוג הייבר  101ריסוס בחומר קוטל שורשים ועשבים מסוג דיורון + טורדון  

  או שווה ערך בהתאם לסוג הצמחיה במקום, ייעשה בשטחים שמתחת לשכבת    101טורדון 

  המצע, ובכל מקום אחר, לפי החתך הטיפוסי ולפי הוראה מפורשת בכתב של המפקח.  

  במפרט הכללי. 51.03.03החומר יובא לאישור המפקח לפני הריסוס. הביצוע ע"פ דרישות סעיף 

  

  מ"ר מדידה:  אופן 

  


