
 

               
 הנחיות כלליות 

 
רכות, עבודות גינון  פת מדהחל, העובדה כוללת: שליםרחוב ירו שדרות,.תיאור העבודה:  1

 ו'.והשקייה, הסדרי תנועה מעודכנים, הצבת ריהוט רחוב וכ 

 
קרקעיים מכל סוג  -. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה, כי באתר העבודה מצויים קוים תת2 

הידרנטים, תשתיות תקשורת וכד'.   ,שהוא בעומקים שונים, עמודים שונים, בריכות מים, ביוב 

האלמנטים הנ"ל סומנו בתכניות לפי מיטב האינפורמציה שברשות המתכננים. אין המזמין אחראי  

בתכניות מדויק ו/או מלא ואין הוא אחראי לכל הנזק שעלול להיגרם לאלמנטים  לכך שהמידע ש

קוח בזמן העבודה.  יהנ"ל, והקבלן יהיה אחראי לתאם עם הרשויות השונות את סידורי הגלוי והפ

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמור על האלמנטים הנ"ל לבל ייפגעו. כל נזק שייגרם,  

דחוי ועל חשבונו הבלעדי, והוא לא יוכל לבוא בכל תביעות או טענות בקשר   יתוקן ע"י הקבלן ללא

 לכך.

 
.מודגש בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הקבלן כוללים את כל הכתוב במסמך זה וגם את  3 

משרדיים, במסמכי   -נקיטת כל  האמצעים לבצוע העבודה המתוארים במפרטים הכללים הבין

י כתב הכמויות. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות בגין הפרעות  החוזה ובדפי ההשלמה לסעיפ

 כתוצאה מהצפה ו/או בוץ ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים ולמנוע הפרעות אלו.  

 

 לעיל         2-3. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוען של כל העבודות שפורטו בסעיפים   4 

 הקבלן במכרז ולא תכלול תוספת מצד המזמין  ותמורתן  תיחשב כאילו נכללה בהצעת המחיר של 

 

פירושו: הוצאה אל מחוץ לשטח   -. בכל מקום שצוין "פינוי החומר למקום שיורה המפקח" 5 

למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית לכל מרחק שיידרש בגבולות הרשות  

 המקומית, כולל פזור החומר בשכבות לפי הוראת המפקח. 

 

 ת את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה לסעיפי כתב הכמויות ולתכניות העבודה  . יש לראו 6 

 

 . כמויות הבצוע למערכות תשתית ו/או מתקני ניקוז יחושבו בהתאם למדידה בפועל של             7 

 המערכות לאחר ביצוע  שאושרה על ידי המפקח.      

 
על חשבונו, על גבי תכניות ומדיה   להכיןיהיה על הקבלן    -. תכניות לאחר ביצוע ומדידת הכמויות8 

תכניות אלו יסופקו  (AS-MADE). מגנטית )להלן "התכניות"( תוכניות עדות לאחר ביצוע  

למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הבצוע. הגשת תוכניות אלו הינה  

המדודים לאחר   תנאי לקבלת העבודה על ידי המפקח. התוכניות תראינה את המיקום והמפלסים

ביצוע בכל אותן הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח.  

כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם של כל המערכות, הצינורות  וכו' , הכל לשביעות  

שבו  על פי תכניות אלו יחומודד מוסמך. רצון המפקח. תכניות אלו תהיינה חתומות על ידי 



 הכמויות לעבודות שבוצעו על ידי הקבלן. בתכניות יופיעו גם כל התמרורים, כולל כינויים וסמלם. 

ישולם   ולא כל העבודות המתוארות בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן, מחירן כלול בסעיפי החוזה 

 עבורן בנפרד.  

 

יכלול המונח חפירה גם  . לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך  9

כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים   .חציבה בכל סוגי עפר וסלע

  .)שונים לחפירה או לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים . ( אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות

כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק ויתאם  

את מפלסי הקרקע   –ת מודד מוסמך) מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מחיר (באמצעו

 .ויבצע את החפירה בהתאם

 

פני הקרקע כפי שהם  פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו  .10

 מסומנים

 שיסופקו לקבלן. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים בתוכניות המדידה

גובה  ו/או ל ו/או קווי  ע"י אינטרפולציה בין גבהים  קווי הגובה המסומנים בתוכניות אלו או 

 הסמוכים 

הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו לאחר    .לנקודה

 .אישורה ע"י המפקח תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר

 

אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה מחדש משך שבועיים  . מדידה זו תעשה על חשבון הקבלן.  11

המדידה   בתוכניות  כמסומן  הטבעיים  הקרקע  פני  יהיו  העבודה  התחלת  צו  קבלת  מיום 

 .שנמסרו לקבלן

. מסירת עבודות לגורמי חוץ כגון תאגיד המים מי שבע וכדומה, כלולות במחירי היחידה,  12

צילומי הקווים, העתקות אור,  הכנת תיקי המתקן    ,ההכנות  ,הבדיקות  את כל  כוללהמחיר  

 וכל מה שידרש מעת לעת על ידי תאגיד המים על מנת למסור את התשתיות. 

 . הסעיף הנ"ל נכון גם לגבי כל סוג תשתית אחרת. 13

 במחירי היחידה כלול גם טיפול במסירת הפרויקט לכלל גומרי הפנים והחוץ וכל הנחוץ.

 

 הסדרי תנועה זמניים  - ות קיימותותשתי מוסדותעבודה לצד 

 על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא יהיה אחראי לביצוע       .א

ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים  

ח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר,  תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפק

הסדרי התנועה כוללים מענה לרכבים והולכי רגל, יש לשמור על תנועה רציפה ותפקוד של השכונה, על  

 כל חליקה ומרכיבה. 

ב. הכנת תכניות הסדרי התנועה , אישורן ברשויות ובמשטרת ישראל תבוצע ע"י הקבלן והכנת התכניות   

 ואישורן הן חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן.   

במכרז  יכללו  ג. הכנת התכניות, ביצוע הסדרי תנועה, אחזקתם במצב תקין ופרוקם עם השלמת העבודה,  

 ישולם עבורם בנפרד .במחירי היחידה ולא 



ד. הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור והצביעה  ואביזרי    

השונים,   השוניםבטיחות  לסוגיהם  הבטיחות  מעקות  התנועה  כולל  הסדרי  תכנית  פי  על   כנדרש   ,

ביום ובלילה. הצבתם בשטח   -הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים  

של   ביוזמתו באחריותו הבלעדית  ייעשו  רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות  וקבלת  מהרשויות 

וג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד  הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל ס

על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל  ביצוע  

מדוייק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או  

 שנמסרו לו באמצעות המפקח המקצועי מטעם המזמין. 

כן נכללים במסגרת  הסדרי תנועה, הפעלת צוות אבטחה )שוטרים( כולל עגלות חץ תקניות, צבע זמני,  כמו  

 מחיקת סימונים בכבישים, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות וכו'.

רת  סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאוש  :הערה חשובה

 משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתו המעודכנת. -על ידי הועדה הבין 

ה. אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים  

להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט  

 ,)כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכד'(  ובהנחיות המפקח

רשאי     רצונו,  ולשביעות  לנדרש  בהתאם  התנועה  הסדרי  את  מפעיל  לא  הקבלן  המזמין,  לדעת  אם  ו. 

המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות ערעור של  

ישי ישולמו  התשלומים  כזה  במקרה  הקבלן  הקבלן.  מחשבונות  וינוכו  החדש  האביזרים  לקבלן  רות 

 דמי ניהול.  12%הראשי בתוספת 

מאבטחים מורשים בשכר ע"ח הקבלן במסגרת הסדרי  מכווני תנועה מוסמכים ו/או  ז. הפעלת שוטרים ו/או  

 התנועה. 

ביצוע,    למען הסר כל ספק, כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות.  ח

השמירה על תנאים  ד דה השונים ולא ישולם עבורם בנפריבוצעו ע"י הקבלן ומחירם כלול במחירי היחי

 אלו ואחרים באחריות הקבלן.

ט. הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים מהרשויות   

ייעשו ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן ועל    - העבודה מהרשויות המתאימות    תוקבלת רישיונו 

 חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא. 

שיקבל    הבטיחות  הנחיות  כל  על  וכן  הזמניים,  התנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הקבלן  י. 

דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו  מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל  

 לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות משטרת ישראל ו/או נציג המועצה האזורית. 

יא. במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה העבודות, בחציה לרוחב, בשלבים.  במקום בו לא תתאפשר               

דות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה, כל פעולה של עבודות  תשתית,  עבודה בשלבים, תבוצענה עבו

אישור   לקבלת  האחריות  מוטלת  הקבלן,  על  השוטפת.  התנועה  תופרע  שלא  כך  כזה  באופן  תעשה 

הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוען של כל העבודות הנ"ל, ותמורתן    המשטרה והרשות המקומית,  

 עת המחיר של הקבלן במכרז ולא תכלול תוספת מצד המזמין.תיחשב כאילו נכללה בהצ 

 



יב. אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה   

יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם    -מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

 יעות מכל סוג או לדחייה במועד סיום העבודות. כדי להוות עילה לקבלן לתב 

יג. המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים   

הרשויות   עם  הביצוע  את  מראש  תאם  לא  הקבלן  אם  או  לעיל,  כאמור  המתאימים  הבטיחותיים 

 המוסמכות. 

ייעשה הדבר   -ייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  יד. באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מח 

ו/או   הישירות  ההוצאות  כל  בשכר,  שוטרים  הפעלת  הרשויות  ע"י  ותידרש  במידה  הרישיון.  עפ"י 

העקיפות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י הקבלן .  לא תוכר כל תביעה לתשלום בגין תשלום זה  

 דה השונים. ורואים את הקבלן כמי שחישב עלות זו במחירי היחי

  

 עבודה על פי המפרט הכללי:   
 

   רואים אותו כמוסבר במפרט הכללי זה(,  )מסמך  מפורט במפרט המיוחד  נושא שאינו מובהר או  כל 

 לעבודות עפר ויש לבצעו על פי הנחיות המפרטים הנ"ל.  

   ההנחיות הכלליות הנ"ל לא  צורפו למכרז ואם אינן ברשותו של הקבלן ניתן לצפות בהן/להורידן  מאתר

 .  online.mod.gov.ilמשרד הביטחון באינטרנט  

   אופני המדידה המיוחדים, במידה ולא צוין אחרת, הם כמופיע בסוף כל פרק במפרט הכללי  לעבודות

 בנין ו/או במפרט טכני כללי לפרקיו.  

   במפרט שמופיע  כפי  המתכננים,  להנחיות  ובהתאם  הכללי  למפרט  בהתאם  תבוצע  הבדיקות  מערכת 

ביחס   תשלום  תוספת  ללא  המיוחד,  כל  הטכני  את  כולל  היחידה  ומחיר  היחידה,  במחיר  לאמור 

 הבדיקות. 

   במידה וקיימת אי  ולא לגרוע ממנו.   על הרשום במפרט הכללי    להוסיףכל המופיע מפרט מיוחד זה בא

     בהירות לגבי הנוסח, קובע הנוסח המוצהר ע"י המתכנן. 

   לנציג הרשות המקומית   בכל מקום בו רשום במפרט זה ו/או בשאר מסמכי המרכז "מפקח" הכוונה

 ו/או בא כוחו. 
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 המפרט הכללי לעבודות פיתוח, גינון והשקיה  – מסמך ב' 

 

 

 מוקדמות   -  00פרק  

 כללי   00.1

 תאור העבודה 00.2

 . ברחוב ירושלים בשדרותמכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות פיתוח 

  ובטון, ריהוט רחוב , אספלט, עבודות הנחת ריצופים  עבודת עפר, ,עבודת פרוקהעבודה כוללת: 

 .גינון צמחיה והשקיה מסגרות חרש, 

ויש להבטיח כי לא תהיה חריגה מגבולות אזור   למבני מגוריםהסמוך העבודה מתבצעת באזור  

. כמו כן לא  לתושבי הבתים הסמוכים או לעוברים ושבים ברחובות הסמוכיםאו הפרעה  הביצוע

 תותר אחסנת חומרים אלא במקומות מאושרים ע"י המפקח באתר. 

קרקעיים ולהמנע  -הקבלן חייב לברר עם הרשויות המתאימות את מיקומם של המכשולים התת

 מלפגוע בהם.

 

 היקף המפרט 00.3 

הכמויות ועל כן אין מן  -יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב

  מיוחד. הכמויות תמצא את ביטויה במפרט ה-ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב

בכל מקרה של סתירה כלשהיא בין התכניות או למפרט הבין משרדי  יש לפעול על פי ההנחיה  

 המתכנן. \המחמירה ובהתאם לקביעת המפקח

 הכמויות -התאמת התכניות, המפרטים וכתב 00.4

  ה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמצי

-הם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתבהמובאים ב

 הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.

המפקח   לידיעת  הקבלן  ע"י  מיד  יובאו  בתכניות  שמסומנים  המידות  ועל  הגבהים  על  ערעורים 

א תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית: ל

 ההתאמות. -סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי
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 עבודה, ציוד וחומרים  00.5

לפני   המפקח   אישור  טעון  העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר  הציוד  כל   א. 

או       כולו  ציוד,  אותו  של  ואישורו  בדיקתו  על  המפקח  ויתר  כן  אם  )אלא  הביצוע   התחלת 

 בחלקו(.    

  ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות 

 התקנים הנ"ל,  לשביעות  רצונו של המפקח.     

ו     תקנות   , דרישות  קיימות   לגביהן  אשר  שהקבלן עבודות   לדרוש  רשאי  המפקח   כו'.. 

אותה           של  וכו'   תקנות    , לדרישות  עבודות   התאמת   על  בכתב   אישור   לידו    ימציא 

 רשות, והקבלן  מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.    

על  מסיים,  בחומר  השימוש  לפני  ימים  שבוע  מאשר  יאוחר  ולא  העבודה,  התחלת  עם   ג. 

לקבל     ויחד   הקבלן  בהם  להשתמש  בדעתו  אשר  החומרים  מקור  על  אישור  המפקח   מאת 

         עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכיי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה    

חוזה      בביצוע  לשימוש  התאמתם  מידת  את  יקבעו  ותוצאותיה  המפקח  להוראות   בהתאם 

המ      הדגימה  מן  החומר  בטיב  סטייה  כל  ולסילוקו זה.  העבודה  להפסקת  תגרום   אושרת 

 המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.    

  הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות     

מוסמכת      במעבדה  הקבלן  חשבון  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  דעת  על   המתקבלת 

 אות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ידי המפקח ותוצ-שתיקבע על    

 קרקעיים-צינורות ומתקנים תת 00.6

קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל  -בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת

 מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.-הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על

הצינורות,   לגילוי  לבדיקת חפירות  מיוחדים  במכשירים  השימוש  למיניהן,  והשוחות  הכבלים 

כל הוצאה אחרת  וכן  הגורמים המוסמכים  עם  ותיאום  אינפורמציה  וגילויים, איסוף  מיקומם 

 הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עו באישור מוקדם ובפיקוח תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצ-עבודה בקרבת קווי

 צמוד של מהנדס הרשת  בחב'  "בזק". כל התשלומים  בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

מתקני בקרבת  עבודות  ביצוע  עבור  גם  קיים  דין  העבודות  -אותו  "למקורות".  השייכים  מים 

 תבוצענה  באישור מוקדם ובפיקוח חברת  "מקורות". התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 
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קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע  עבודות בקרבת המערכות הנ"ל,  

 הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 הכרת תנאי כל שהוא.-לא תחול הכרה בכל תביעות הנובעות מאי

 

 אחריות הקבלן 00.7

הפרטים, רשימת  רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות,  

וכי הוא בקיא בהם בתנאי   זו,  יתר הדרישות למיניהן של עבודה  הכמויות, סוגי החומרים וכל 

 העבודה מיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

ידו -לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על

התאמה במידות  -תכניות, טעות בתכנון, איועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט ב

וכו'.. אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי 

 בלעדי ועליו לשאת  בכל  האחריות   הכספית  והאחרת.

 

 מניעת  הפרעות  00.8

הס והתנועה  החיים  בצרכי  מרבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  דירה  הקבלן 

סוג   מכל  והפרעות  תקלות  למנוע  יכולתו  כמיטב  ולעשות  העבודה  כל  במשך  באתר  המתנהלים 

 שהוא.

פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  -כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על-כמו

  בה כדי להפריע לתנועתם החופשית כל כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים 

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים,  פנסים, הצבת עובדים  וכו' 

 לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה. 

בכל  רגלית  ולתנועה  לתנועה ממונעת  הביצוע אפשרות  בכל שלב של  להבטיח  באחריות הקבלן 

הקבל על  המפקח.  של  ובאישורו  הקבלן  באחריות  הנ"ל  לקבלת האתר.  האחריות  גם  מוטלת  ן 

המשטרה,   התחבורה,  משרד  כגון:  השונים,  מהגורמים  התנועה  הסדרי  לשינוי  כחוק  אישורים 

 וכו'.או הרשות המקומית עירייה 

 הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום  כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי  

 השונים ולא ישולם עבורו בנפרד.

כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת  -כמו

 הפרעות.
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 תנאי השטח 00.9

האוויר והמשתמע -מזגמובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל תנאי  

 מהם.

על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או חומרים 

 האוויר והצפות. -שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג

 

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.10

רכב  -יכל תנועה לצרכיי העברת ציוד וחומרים לכל מטרה אחרת, יבוצע אך ורק באמצעות כל

. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי  םמצוידים בגלגלים פניאומאטיי

לא תבוצע נסיעה של כלים הנדסיים בעלי זחל שרשראות על  הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

גבי תשתיות ודרכים מחוץ לאתר, הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק שיגרם כתוצאה מנסיעה  

 זו.

 

 בטיחות   00.11

 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת אמצעי הזהירות הדרושים 

צינורות, הובלת  - למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי

אדם -חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות  להבטחת רכוש וחיי

באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות 

ות בעניינים אלו. הקבלן יתקין  פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות  העירוניות והממשלתי

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של 

בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה  

את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר  בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא

 ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה  מהעבודה.

נקיטת -חיים עקב אי-אדם ובעלי-הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי

  אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג שהוא אשר תופנינה אליו. לעומת

זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין 

התובע או תובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין לתובע רק לאחר יישוב 

סמכא. כל -הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר

עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר או תביעת פיצויים תביעה לפיצויים עקב תאונת 

בטוח מתאימה -לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת 

 והמזמין לא ישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה. 
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 על העבודה וסידורי ניקוז זמניים הגנה  00.12

כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים 

הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש 

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים 

תעלות זמניות   הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת

להרחקת המים, החזקת האתר במצב  תקין ובמשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

 העבודה.

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן  אם  הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא  

 יתוקן ע"י הקבלן בלי  דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. עשה כן,

 

 סמכויות המפקח   00.13 

 . והחוזה א.  האמור להלן בא להוסיף אך, לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט

 ב. המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני 

 בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה -התאמה ביניהם ו/או אי- הכמויות וכל אי-וכתב    

 המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.     

 דות שבוצעו או ג. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבו

 צריכות להתבצע.     

 -ד. הקבלן חייב באישור המפקח אם  בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני

 משנה.   

  המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת ה.

   ומזמן לזמן על החלטתו לקבועמחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת     

       על איזו עבודה או חלק  ממנה לגבי  עבודות  אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע  עדיפות    

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע  ע"י  המפקח. את העבודה    

  ו. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג 

 ה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי מדרישות החוז   

 למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.  מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן  אינו משחרר    

 את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כל שהוא, הכל לפי תנאי החוזה.    
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 תקים של תכניות מאושרות לביצוע ז. המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני הע

  ושל המפרט הטכני. לצרכיי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י   

  המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא    

 תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.    

 

 

 ת כ נ י ו ת  00.14

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

אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס   בסימון לביצועהביצוע יימסרו תכניות 

לתכניות למכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי  

במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות  מאלה   

 אשר הוצגו במכרז. 

 

 תכניות "לאחר ביצוע"  00.15  

 על הקבלן להכין על חשבונו  על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר  

ידו והן תוכנה לאחר  -( תכניות אלה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על As Madeביצוע" ) 

השלמת הביצוע. הגשת תכניות אלה היינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תיראנה  

סים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן  את המיקום והמפל

כן, יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם -וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו

הסופי של כל המערכות, הצינורות וכו'. הכל לשביעות רצון המפקח. תכניות אלה תהיינה 

 ידי מודד מוסמך. -חתומות ומאושרות על

אורגינלים וכו', יהיו על חשבון  הקבלן   -המדידה, הכנת התכניות והסמי -ל העבודה בסעיף זה כ  

 ולא  ישולם עבורן בנפרד. 

 

 רשיונות  ואישורים   00.16

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות 

והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה, מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו  

מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל  בכל הדרוש להשגת  הרשיונות הנ"ל. הקבלן 

את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת  הרשיונות . מתחייב לשלם לרשויות 

 תשלומים  אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.
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ת בסעיף זה היינה: עירייה, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד ויוכוונת המלה רש  

התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, 

 , רשויות הניקוז וכו'.מקורות

 

 לוח זמנים ותקופת הביצוע  00.17

יום מתן צו התחלת העבודה, לוח זמנים מחייב לביצוע העבודה.   15הקבלן יגיש למפקח תוך    

לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של 

שהוא, שילוב העבודות עם קבלנים אחרים    הביצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג

בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון  

וכו', יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט" או  שיטה  אחרת   

 שתאושר ע"י המפקח. 

 בלן. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הק  

 סדרי עדיפויות   00.18 

את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים   ושומר לעצמ המזמין

 בהם יבוצעו וכו'.  כל  האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא. 

 אחריות  00.19

 בנוסף לאמור בחוזה, יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או 

  ספקים, כגון: תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל תעודה נוספת. 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לחברה. 

 מדידות  00.20

 עם רשימת קואורדינטות  .I.P  לקשירת הרומים, נקודות   .B.Mא. לקבלן ימסרו נקודות 

  של נקודות אלה.     

 כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.   

  ב. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והחתכים.

  בהתאם לתכניות כן יסמן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זאת יבוצע-כמו  

  ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון   

 המפקח. כל העבודות הנ"ל הן  על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של   

 הקבלן.  

  ג. המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית 

 הקבלן  תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה  ידי-שנערכה על  

 בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.  
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 ד. על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, 

  אופטי "דיסטומט". המודד יאשר דיוק-באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו  

  את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הסימון התואם   

 הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.  

 קבלת העבודה   00.21

  העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל 

 שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע". 

בזאת   מובא  העבודה.  של  הביצוע  לגמר  אסמכתא  תהווה  לא  העבודה  למסירת  המפקח  חתימת 

לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של החשמל, חב' "בזק",  והעירייה.  

אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם  

מחייבות את הקבלן. למען הסר כל    הקבלןקובלים. רק הוראות המפקח מטעם  בנהלים המ  הקבלן

ע"י   העבודה  קבלת  בעת  סיום/גמר  תעודת  שמתן  בזאת,  מוצהר  בקבלת  הקבלןספק,  מותנית   ,

 זק", חב' החשמל וכו'. בהעבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  עירייה, חב' "

 משנה -קבלני  00.22    

ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב, אולם גם אם  -עלמשנה  -העסקת קבלני

- משנה, גם אז יאשר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני-יאשר המפקח העסקת קבלני

משנה, או  -המשנה והתיאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן

אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באתר למען    כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו

 ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 כמויות  00.23

ביחס  הביצוע  לאחר  הסופית  במידה  שתתקבל  בכמות  שינוי  כל  באומדנה.  ניתנות  הכמויות  כל 

 .לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה

 דגימות ובדיקות -טיב החומרים   00.24

היחידות   במחירי  ונכללות  נוספת  תמורה  ללא  הקבלן  על  החלות  דגימות  בדיקת  דמי   א. 
 מסך העבודות שתבוצענה לפי  חוזה זה. 1.5%היינן בשיעור   

 ב. ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל:

 . דמי בדיקות מוקדמות של חומרים.1    

 . דמי בדיקות אשר הקבלן מזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון  וכו'..( 2    

 . דמי בדיקות של מלאכות וחומרים אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות  החוזה.3    

 . הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.4    
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 ב ל ו תה ו  00.25

כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים  

בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה  

 חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. 

 סילוק פסולת ועודפי עפר   00.26

ח כל  וכן  פסולת  יועבר  חומר  המפקח,  ע"י  שיקבע  מחפירה/חציבה  עודף  חומר  לרבות  אחר,  ומר 

לשטח   מחוץ  אל  יסולק  המפקח,  עליו  שיורה  עודף  המפקח.  הוראות  לפי  באתר  למילוי/שפיכה 

השגת  בכך.  הקשורים  השונים  והגורמים  הרשויות  ע"י  מאושרים  שפיכה  מקומות  אל  האתר, 

אה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור ההיתרים וסילוק חומר זה היינו באחריותו המל

עפ"י תנאי  ולפעול  לפני תחילת העבודה  העירייה  מן  לקבל אישור מוקדם  על הקבלן  זו.   עבודה 

 .הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה

 דוגמאות לאישור לפני ביצוע 00.27

ואביזרים לאישור המפקח לפני  מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה  

אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. דוגמאות  

מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום העבודה. עלות הדוגמאות  10ריצוף יבוצעו בשטח של 

 בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות:  לתיכל

 

 מ"ר 10 – מכל סוגכולל אבן גן רצוף משתלבות  

 יח' 1 – , פתח לעץ ממתכתאשפתון,ספסל  

 סגמנט דוגמא . –גדר מתכת  

 שרוול השקיה ואוורור לנטיעת עצים. 
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 פיתוח האתר – 40פרק 

 

 במפרט הכללי 40הפרק מהווה השלמה לנאמר בפרק  

אינם    אלו  ופרטים  שתוכניות  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  הכנת הערה:  בזמן  שינויים  ויתכנו  סופיים 
 התוכניות לביצוע. 

 פיתוח האתר וסלילה:  40.00

המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי לעבודות בנין.    

אותם בהוצאה לאור של משרד מפרטים אלה אינם מצורפים לתיק המכרז ועל הקבלן לרכוש 

 הביטחון, הקריה ת"א. 

הכמויות ועל כן אין -יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב 

ובכתב  בתכניות  המתוארת  עבודה  שכל  ההכרח  במפרט -מן  ביטויה  את  תמצא  הכמויות 

 המיוחד. 

 עבודות הכנה ופירוק:  40.01

 :ריסוס   140.01. 

בנוסף למצוין במפרט הכללי, ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או מרוצפים 

"ראונד אפ" בכמות של לפי הוראה מיוחדת מאת המפקח באתר.  חומר לריסוס יהיה מסוג 

רסס ריסוסים ויאחראי להשמדת עלווה וקני שורש  הקבלןליטר מים.    100 -ליטר ל 3

לקחת בחשבון  הקבלןעל  –חוזרים עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות 

 שימוש בחומר ריסוס אחר במקרים מסוימים וזאת לפי הנחיות האדריכל והמפקח באתר.

 

 

 : אדמת גן  40.02.5

שנתיים, תהיה נקיה מכל -בנוסף לאמור במפרט הכללי לא תכיל אדמת גן עשבים רב

מחלות ומזיקי שורש.  האדמה תלקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד לעומק 

 מטר לכל היותר.  1של 

 קוב קומפוסט לכל דונם אחד של שטח פיזור.  2האדמה תהיה בתערובת של 

ס"מ לפחות.  פיזור האדמה ייעשה בהתאם לגבהים  40עובי השכבה המפוזרת תהיה 

 הסופיים המופיעים בתכנית טופוגרפיה )פיתוח כללית(.

ס"מ כל   15מודיפייד אאשו בשכבות בעובי  92%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק 

וע המילוי. ס"מ במשך שנה ממועד ביצ  2-אחת לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ

 פיזור האדמה ייעשה בהתאם לגבהים הסופיים המופיעים בתכנית פיתוח כללית.

 בהמשך מפרט זה.  41באשר להנחיות מפורטות לגבי אדמת הגן ראה פרק  
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 :פיתוח קירות 40.03

 :כללי  40.03.1 

הקונסטרוקציה ו עפ"י תכניות מתכנן יבנ מגוניותעל סוגיהם השונים ומבני קירות 

מפורט במפרט הבין משרדי והנחיות יועץ הביסוס.  כמו כן, תבוצע העבודה בהתאם ל

פיתוח האתר.  העבודה כוללת: מדידה וסימון, עבודת חפירה לתחתית  – 40פרק 

המצעים, מרחב עבודת חפירה ליסודות, יסודות ומצעים, בניית הקיר, החזרת העפר 

 לתכניות הטופוגרפיה. החפור כולל הידוק מבוקר ובהתאם

 במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע כל קטע. בטון הקירות יושקה

במקומות בהם צוין גמר בטון חשוף תבוצע יציקה בתבניות חלקות מתאימות , גמר 

 יציקת הבטון החשוף יהיה חלק  ופני הבטון אחידים ללא נזילות ודירוגים . סופי של

 

 : טיח עם קופינג מבטון בחיפוי קירות   .240.03

 : . חיפוי טיח א

 התחלת עבודות הריצוף ובטרם  חיפוי טיח על דפנות קירות ישיבה יושלם בטרם     

 הדבקת אבני הקופינג . 

חוטי   וחיתוך  שירי בטון בולטים, להקפיד טרם ישום שכבות הטיח על הסרת יש     

 קשירה ומוטות קשירה ממתכת. 

  בתערובת טיט ומלט  חיפוי טיח יעשה בשתי שכבות: שכבת טיח "שחור" מישר

 שכבת טיח עליונה מסוג טיח אקרילי  כולל פרימר לפי הוראות היצרן . ו

ס"מ מתחת  20הטיח יבוצע  עד לגובה ראש המצעים בשטחים מרוצפים ועד לגובה 

ן יקפיד של שמירה על נקיון הטיח  במשך העבודה לאחר הקבל  לפני קרקע סופיים. 

 עבודת הריצוף והדבקת הקופינג .  –ישומו 

 

 : אבני הקופינג ב. 

לפני תחילת עבודות החיפוי באבן, יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות     

וכל הליקויים ו/או הסטיות יתוקנו לפי הוראות המפקח, כגון סיתות בטונים  

 ½ ס"מ וכדומה. -שחרגו מקו/מישור הבניין/אלמנטים ביותר מ

  השטח המיועד לחיפוי, ינוקה היטב מכל לכלכוך ויירטב, כתמי זפת ו/או

חומרים שמנוניים יסולקו מהקיר/האלמנט, בצורה מכנית ו/או אחרת, מבלי  

אבני הקפינג יודבקו ע"י דבק אקרילי המותאם   לפגוע בשלמות האלמנטים.

להדבקה עבה. לא תותר הדבקה בטיט. במהלך העבודה יש להקפיד על הדבקה  

 נקיה  ולהימנע מלכלוך דופן הקיר או ריצוף סמוך. 
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 ריצופים: 40.05

 :כללי  40.05.1 

,   כולל טיח וקופינג  לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן: קירות

בסיסי בטון לעמודי תאורה, בסיסים לריהוט הרחוב מבטון וכו', כל עבודות החשמל, 

 הניקוז, המים, הביוב, ההשקיה וכד'.

 על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל 

 מקרה ללא פגמים. 

 5 -השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות.  באם רוחב השלמה פחות מ

 ס"מ להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.

 בדוגמת הריצוף(. )במידה ונמצא תא בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול 

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות 

 שבורות ולקבל משטח חלק ישר ואחיד. 

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון, הכוונה לצבע תוצרת חוץ. 

 הקבלןגם אם לא צוין במפרט, ולא מופיעות בתכניות ובפרטים דוגמאות ריצוף, על 

 לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

 

 : שבילים ומדרכות  –ביצוע הריצוף   40.05.2 

 אספקת אבנים לאתר העבודהא. 

עזרת סרטי פלדה או כל סידור האבנים יסופקו לאתר העבודה בחבילות ארוזות ב

 אחר אשר יוסכם עליו. 

הפריקה תעשה קרוב ככל האפשר לאזור העבודה ובצורה מסודרת, ובזהירות  

מרבית )בעזרת מנוף ומכשיר מתאים( שיבטיח עבודה שוטפת ובמינימום טלטולים 

 של האבנים.

 יש להימנע מיצירת מאגרי חבילות אשר יצריכו טלטול נוסף באתר. 

אבנים אשר נפגעו כתוצאה מהובלה, ו/או הפריקה ירוכזו על גבי משטחים וישמשו 

לצורכי חיתוכים, והשלמות.  לא יורשה הריצוף באבנים פגועות או שצבען דהוי 

 משאר האבנים. 

 

 ביצוע הריצוף ב. 

הריצוף יעשה בהתאם להנחיות היצרן כולל הנחיותיו לגבי שכבות התשתית לריצוף.  

יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות )לא חתוכות( הכל לפי  ביצוע הריצוף

 הדוגמא הנדרשת מהריצוף.

במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות שהגמר יהיה ע"י אבנים שלמות.  יש 

 להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם גופן ניצבת וישרה. 
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.  ההידוק יבוצע ע"י פלטה לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח

הרץ,  75-100ק"ג ותדירות של  1500-2000ויברציונית בעלת כוח צנטריפוגלי של 

 מעברים לפחות. 3מ"ר.  הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5ושטח של 

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח ולפזרו בעזרת מטאטא 

האבנים.  עם גמר הפיזור יש להמשיך   תוך הקפדה על מילוי כל המרווחים בין

מעברים נוספים.  לאחר ההידוק יש לבדוק ולוודא שכל  3  -בהידוק בעזרת הפלטה ב

המרווחים בין האבנים מולאו בחול.  יש להשאיר את החול על גבי המשטח עד לגמר 

 העבודה.

 הערותג. 

יש לוודא כי גובה המשטח אבני גן \תוחמי גומות עצים\במפגשי ריצוף עם אבן שפה

אבני גן  או \תוחמי גומות עצים\בגובה ראש אבן שפהלאחר ההידוק יהיה המרוצף 

 מ"מ מעל.  5 -לכל היותר

בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים 

 בכחול הנדרש. 

ל.  ההידוק  אין להעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחו

מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע שקיעה מקומית  1ייעשה עד למרחק של 

 של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת חול מתחת לאבן.

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת ע"י 

 ניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת ע"י אבנים שלמות.

ה: כאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה הער

או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר תהיינה שלמות וחיתוכים ייעשו באבנים בתוך 

 שטח הריצוף.

 סטיות בביצוע ד. 

 מ"מ.  10±סטייה מותרת בביצוע מהגובה המתוכנן תהיה  .1

"י סרגל סטנדרטי מפרופיל  מ"מ )המדידה ע 7 –הסטייה המותרת במישוריות  .2

 מ'(.  5.0אלומיניום באורך 

 מ"מ.  1הפרשי גובה בין אבנים סמוכות, לא יעלה על  .3

 

 ריצוף באבנים משתלבות:  .340.05

ס"מ, מבטון מחוספס.  הריצוף יהיה בגוונים  6-8הריצוף יהיה ממרצפות בטון בעובי 

 בתכניות ובפרטים. הנדרשים ומהסוג המצוין בתכניות, אלא אם צוין אחרת 

מ"ר.  המפקח רשאי לבצע שינויים ברוחב ואורך  2 -של כ לאישור כין דוגמא י הקבלן

לא תהיה זכאית לתוספת מחיר בגין שינויים אלו.  העבודה   הקבלןובדוגמת הריצוף.  

.  השלמת הריצוף צמנט מעורב בצורה הומוגנית 20%ס"מ עם  5כוללת מצע חול בעובי 

 ע"י אבן שפה, קירות, שוחות וכו', כבישים, מילוי וסתימת המישקים. 

 מ"ר יש לקבל אישור המפקח למירקם. 2  -עם גמר ריצוף שטח של כ

 מ"מ. 1בין אבן ריצוף אחת לסמוכה לא יעלה על  הפרש הגובה
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השלמות לאורך אבני שפה וכו' תבוצענה באמצעות חיתוך אבנים בעזרת מכשיר חיתוך 

 מיכני.

 בחיתוך אבנים להשלמות יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה.

גמנט ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פי 5 -במידה והחלק הדרוש להשלמת קטן מ

לצמנט ובאישור המפקח.  הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על  3%-5%מוסף "באייר" של 

 ידו.

 השלמות בריצוף כנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק. 

 

 אבני שפה לסוגיהן:  .540.05 

 א. כל אבני השפה לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים.

על גבי יסוד וגב בטון )שיוצק על גבי התשתית  הנחת אבני שפה לסוגיהן תהיה 

 המהודקת(.

 . 1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט ביחס של 

 מ"מ. 3רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של 

ס"מ.  כמו כן כל חיבורי אבן השפה  15-30בקשתות יש להשתמש באבנים באורך 

 בזויות יהיו על ידי ניסור "גרונג".

.  יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק 1:3המשיקים יהיה על בסיס החיבור בין 

 לאחר החדרת הטיט. 

ימים, כולל מילוי והידוק אדמה בצידי  7השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך 

 האבן.

 

 עבודות שונות: 640.0

לדרישות  פרק זה מתייחס לאספקה והתקנת פריטים שונים המפורטים להלן.  הל הפריטים יענו 

 והתקנים ויהיו בהתאם לתכניות והפרטים השונים ובהתאם לדוגמאות מאושרות.

 : מוצרי מסגרות  1640.0.  

 :כלליא. 

כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן הישראלי העדכני המתאים לאותו 

נושא.  כל העבודות תיעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים ובביצוע בעלי מקצוע 

 מומחים.

המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות ועמודים.  כל 

לקחת באתר ולוודא התאמתן לתכניות.  לא תורשה  הקבלןאת כל יתר המידות על 

סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד בנוכחות המפקח.  כל סטייה  

האדריכל והמפקח.    תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו' ויוודא שמצויים 

 בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.
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כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהיו ממין 

מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר משובח ביותר.  בכל מקום שיש לעגן ברזל )

 יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות.

כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, 

מחתיכה אחת, ישרים נקיים מחלודה מתקפלת ובעלי חתך שווה לכל אורכם.  הכל 

ת והחליק בפינות.  לפי מידות הרשומות בתכניות ובפרטים.  את המוטות יש לנקו

חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(.  הברגים יהיו מגולוונים  

באורך מתאים ובקורט לפי הנדרש. הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה 

 בשני סיבובים לפחות. 

 :גילווןב. 

י גילוון והצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה  נלפ

פתית או כל חלודה אחרת, גבשושית וכד', הניקוי ייעשה במברשת פלדה או  קלי

בשיטת "סנדלבסט", בכל שיטה מכנית או כימית לפי דרישות המפקח, ניקוי זה 

 יעשה בכל מקרה לפני גילוון וצביעה של מתכת. 

לאחר ביצוע כל האמור, יגולוונו כל חלקי המתכת בגילוון מלא אשר יענה לת"י  

 חרונה. במהדורתו הא

 : צביעת מתכת מגולוונתג. 

 יש לבצע מעט חספוס בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד. .1

 ". NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2

 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(.  48לאחר ייבוש של  .3

לאחר התייבשות מוחלטת של צבעי היסוד, יבוצע הצבע הסופי, שמן סינטטי,   .4

שכבות לפחות(   2בגוון לפי בחירת האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )

מיקרון.                                                                                   60בעובי כולל של 

.  עבודות 27, חלק 785" לפי ת"י 1" או "0צבע תהיה ברמה "עמידות הידבקות ה

הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או צביעה  

אחרת בהתאם למצוין במפרט הבין משרדי אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד 

 או בתכניות.

 : צביעת מתכתד. 

סינטטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינול   שכבה אחת של מיניום .1

 מיקרון.  30או אחר בעובי כולל של 

 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(.  48לאחר ייבוש של  .2

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יבוצע הצבע הסופי, שמן סינטטי, בגוון   .3

שכבות לפחות בעובי  2י המתכת לפי בחירת האדר' עד לכיסוי מלא של כל חלק

מיקרון.                                                                                            60כולל של 

 .27חלק  785" לפי ת"י 1" או "0עמידות הידבקות הצבע תהיה ברמה "
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  עבודות הצביעה תיעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, המפקח יחליט האם .4

 הצביעה תיעשה במברשת או ריסוס או צביעה אחרת.

 

 

 : הביצוע בבית המלאכהה. 

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת 

קביעתם במקום לא תהיינה סטיות.  כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל צידיהם, 

ו וינוקו היטב.  חיבורים כל הגבשושיות אשר בברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפ

יעשו בריתוך חשמל מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או 

חדים, הכל לפי דרישת המתכנן.  כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך 

 מ"מ לפחות. 3כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של  

 במידת חום מוגזמת. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש

הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים.  כל החלקים  

המרותכים יהיו במישור אחד.  לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י 

 מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מאתים. 

 

 
 ומתקני כושר משחק מתקני  40.06.02

 למצוין בתוכנית . התקנת המתקנים תעשה בהתאם 

טרם הכנת משטחי הגומי למתקני המשחק את העובי הסופי  אלוודבאחריות הקבלן 

 הנדרש בהתאם לתקנים ולהנחיות ספק מתקני במשחק .

התקנת מתקני המשחק כוללת בדיקה ואישור ע"י מכון התקנים או גורם מוסמך 

תם לת"י התקף . מטעמו, הקבלן יציג אישור בכתב על בדיקת התקנת המתקנים והתאמ

 מחיר המתקנים כולל בדיקה , לא תשולם תוספת על בדיקה זו.

 

 

 מפרשי הצללה    40.06.03

 .הקבלן יגיש תוכנית סופית לאישור  אלמנטי ההצללה   

קונסטרוקטור. יש להביא בחשבון את אופן ביסוס העמודים  חתום ע"י התוכנית תכלול  

 אביזרים לגופי תאורה שיתלו בראש העמוד . כי חלק מהעמודים יכללו תא 

 גוון הרשתות יהיה לפי בחירת האדריכל .  

ארוג בצפיפות גבוהה   HDPEרשתות ההצללה יעמדו בתקן אש .  הרשת מבד פוליאטילן  

 .  U.Vל קריננת בעל עמידות 
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 גינון והשקיה  – 41פרק  

 

 כללי: 41.0

המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון מהדורה מעודכנת  המפרט הטכני להלן מתבסס על  .1

, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד 41.02 -ו 41.01, תת פרקים 41)אוגדן כחול( פרק 

 להלן.

עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון, נטיעות וביצוע עבודות השקיה.  עבודות   .2

בודה בשלבים, בהתאם להשלמת הפיתוח לא בהכרח ייעשו ברצף, ועל הקבלן להערך לע

אזורים שונים לפי התקדמות העבודות האחרות בשטח.  עם קבלת הוראה להתחלת עבודות 

הגינון, על הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת, מיושר בהתאם לתכנית היישור ואינו 

מהודק.  באם לדעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה בשעת הפיזור והיישור, 

ס"מ ע"י עידור ביד או חריש  25 -ל הקבלן להפוך את האדמה לעומק של לא פחות מיהיה ע

ופי ותיחוח של האדמה יעשה ללא תשלום נפרד.  כל  מכני שיאושר למטרה זו.  יישור ס בכלי

 המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא תשולם תוספת.

ל בנטיעות.  הקבלן יבצע את עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפו .3

העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שהם חברים בתא קבלנים של ארגון הגננים 

ובעלי ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות בהיקף ובמהות.  יש מראש אישור מאדריכל 

 הנוף לקבלן שיבצע עבודה זו.

 המפרט הנ"ל כולל:  .4

 מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקיה. .א

 ט טכני לעבודות השקיה.מפר .ב

 מפרט לעבודות גינון.  .ג

 

 עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה 41.1

 חישוף הקרקע   .0141.1

ר תס"מ כולל העמסה ופיזור לא 10החישוף, ניקוי הפסולת והורדת צמחיה, שכבה בעומק 

 שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש.

 באזורים שהם לא במצע מנותק.חישוף זה יתבצע רק 

 פירוט מצעי גידול, מיקום סוגי אדמה בהתאם לתכנית מצעים ופרט מצעי גידול. 

 

 

 בדיקות קרקע מקומית   41.1.02
 

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 המפקח.  הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, 

 (.C.E, מליחות )PHזרחן ואשלגן(, 
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שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות 

תוצאות בדיקת הקרקע יכללו הנחיות  המעבדה ובאישורו של המפקח בצרוף התוצאות.

 והמלצות לטיוב הקרקע בהתאם לתוצאות הבדיקה. 

פיזור על הקבלן לבצע סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת קרקע ו/או הבאה ו

 אדמת גן.

מ', אשר יאפשרו לסוקר קרקע מקצועי  1.2על הקבלן לבצע חפירת/חציבת בורות לעומק עד 

 לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה. 

סוקר קרקע מקצועי )בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח( יקבע את סוג הקרקע / 

כלליות לגבי מגבלות, אם צפויות,  סלע המקומי, קיומן של שכבות אטומות, אבניות והערכה

 לגידול צמחי נוי לרבות עצים ודקלים.

ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של קרקע / סלע  60הבורות ימולאו במים לגובה 

 אטום.

לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מהבורות אשר ממלאים  -דגימות הקרקע/סלע 

 בהם מים.

וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י הסוקר / המפקח.   זמן חלחול, מחצית הגובה

הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או מעבדה 

מורשית אחרת. הבדיקות יעשו במעבדת שרות שדה או מעבדה מורשית אחרת. בכל נקודה 

ס"מ. יש לבצע  60-90ס"מ,  30-60ס"מ,  0-30דגימות, בנפרד, לעומק  3שתקבע תילקחנה 

נקודות לאתר.  -3דונם שטחי גינון, אך לא פחות מ 7בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל 

בשטח בחפירה/חציבה. הפרמטרים הנדרשים   -1הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטחי מילוי ל

ים לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת גן" במפרט טכני מיוחד זה ובמפרטים כללי

 אחרים אחר נכללו בכלל מסמכי מכרז/חוזה זה. 

תעודות מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות היינו ברור  

וקריא. בתוצאות הבדיקות יציינו הערכים  של הפרמטרים השונים ביחידות המצינות 

תקבל אישור המפקח גן ו/או זיבול או דישון לפני שה-במפרט זה. אין לבצע כל תוספת אדמת

לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל. מדידה ותשלום ביצוע הבורות   -)בכתב( 

ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל בור )בשכבות( בנקודה )מקום( אחד מהווה  

 סט למדידה והתשלום לפי מספר הבורות )על כל הבדיקות( שיבוצעו בפועל. 

 

 ר צמחיה קיימתשימו  .3.0141 
 

פעולות לשימור צמחייה קיימת יבוצעו כמפורט במפרט לגבי פירוט המינים ומיקומם. אם יש 

העברת צמחייה בתחום האתר, יהיו מועד העברה, מקום העברה, מפרט העברה והטיפול עד  

 לקליטת העץ או השיח  המועברים, כמפורט במפרט.

העבודה כוללת: טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ, הסרת  -שימור צמחייה קיימת  

ענפיים וזיזים יבשים, דילול והגנה מפני רוחות, כוויות שמש ופגעי טבע אחרים. הגיזום יעשה 

בכלים מכניים וידניים מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים 

 חת עצים שתאושר ע"י המפקח, ימרחו החתכים שקוטרם בהם נדרשת מריחה במש
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ס"מ, יום לאחר הגיזום. במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה, יש  3עולה על 

 להימנע מפגיעה בצמחייה קיימת )עצים ושיחים( , אלא אם יינתנו הנחיות אחרות.

במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים בוגרים יש לפעול ע"פ  

קק"ל, -פקיד היערות התקנות ולקבל אישור בכתב מהגורמים המוסמכים )כגון העירייה, 

 משרד החקלאות האזורי, רשות שמורות הטבע וכו'(. 

 

 עקירת עץ  .04.141 
 

 צוין במפורש בתוכניות במפורש.  לא תבוצע עקירת עצים או העתקה אלא אם  

במקרה וסומנו בתוכניות עצים לעקירה או העתקה יש לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל ובכפוף    

 לאישור פקיד היערות של קק"ל .

 

 מ' לפחות. 1.00מ' מהגזע ולעומק של  2.00עקירת עץ בוגר על כל שורשיו ברדיוס של 

חשש לפגיעה במערכות תשתית עירוניות העוברות מפרט זה בא לענות על מקרים בהם קיים 

דרך מערכת השורשים של העץ. בכל מקרה הקבלן לוודא ככל האפשר במדויק תוואי וגובה  

 של קווים ותשתיות שבהם מדובר.

 שלבי ביצוע כדלהלן: 

 . גיזום נוף העץ וניסור הגזע הראשי:1

ית על בטיחותם של גיזום ענפי העץ ייעשה בשלבים מלמעלה למטה תוך שמירה קפדנ

 מ'. 1.60העוברים ושבים, קווי חשמל ומתקנים קיימים. הגיזום והניסור ייעשה עד לגובה 

 

ס"מ. בתום החפירה  50ס"מ ובעומק  80. הוצאת הגדם יש לחפור תעלה מסביב לעץ ברוחב 2

יש להטות את העץ לכוונים השונים ולחתוך את כל תחילת התפצלויות השורשים המתגלים 

 לגוש האדמה ע"י ניסור בלבד ולא ע"י עקירה.  מתחת

ס"מ מתחת לגובה המצעים המתוכנן. אחרי החיתוך יש לסלק  10בכל מקרה החיתוך יהיה 

 את הגדם מהבור ואת הפסולת הגיזום ולפנותם לנקודת איסוף גזם מורשת. 

 

רקע . ניקוי וחישוף גדמי השורשים ותחילתם לאחר פינוי הגזם יש לפנות את שאריות הק3

 ולחשוף את האזורים בהם נוסרו השורשים ונחשף שטח הפנים של מערכת השורשים.

 

 . עיקור השורשים: 4

  10יש לקדוח חורים בקוטר  1.5א. בחתכי השורש שקוטרם עולה על " 

 .10%ס"מ ולשפוך לתוכם תמיסת גרלון בריכוז  5ועומק                    מ"מ               

גר' אבקת אורבוטן ולהשקות את שטח פני                            -300נות הבור כיש לפזר על דפ ב. 

 בהתזת מבוקרת מבלי לגרום לסחיפת קרקע. דפנות הבור  

אורבוטן בלבד אך בתנאי -הערה: במקרים של אשל הפרקים יש להסתפק בטיפול ב

ים ס"מ מתחת לתשתיות הכביש החדש. שימוש בחומר   10שהגדם הוא בגובה של 

 קיימים יעשה לפי הנחיות שלב המפעל המייצר ו/או המשווק.
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 הסרת צמחייה וניקוי האתר    5.0141.0 

הסרת צמחייה וניקוי האתר כולל חישופו בגבולות העבודה. העבודה כוללת: השמדת דשא קיים,   

אלמנט עקירת שיחים קיימים, סילוק פסולות, אשפה, חומרי בנין ישנים וחדשים וכן כל 

בלתי נראה בשטח המפריע לעבודה מתוכננת. המחיר כולל: את כל האמור לעיל וכן העברת 

 הפסולת לאתר מאושר. 

 

שימור צמחייה קיימת: במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה, יש להימנע מפגיעה   

 אם נדרש יטופלו העצים ע"י גיזום  -בצמחייה קיימת שנועדה לשימור. צמחייה קיימת 

לעיצוב הנוף, הסרת ענפים וגיזום יבשים, דילול והגנה מפני רוחות, גיזום בכלים מושחזים 

 היטב, חתכים ללא קריעת רקמות, מריחה במשחת עצים.

 

ניקוי השטח: לפני התחלת עבודות ההכשרה ינוקה השטח מכל מכל פסולת בניין, תשתית אבן,   

שבים וכו', עד לקרקע טבעית בעומק ס"מ ומעלה, גרוטאות, ענפים, ע 5-7אבנים בגודל 

 ס"מ.   30מינימלי של 

 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע.  

 יש לנקות מסלעות מעשבייה, אבנים קטנות וקרקע מיותרת.  -מסלעות  

  העבודה כוללת איסוף הפסולת רטובה, ו/או פסולת יבשה, גרוטאות ו/או חומרי בנין  והרחקתה 

מהשטח לאתר מאושר, פינוי הפסולת יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  יש לקבל הנחיות 

 מהאחראי על תברואה וניקיון.

 

 הדברת עשביה   6.0141.0 

 
  ימים, עד להופעת עשביה 14פרש של מ"ק לדונם, תבוצע פעמיים בה 20השקית קרקע בכמות של   

 חד שנתית ורב שנתית. 

 כחודש עד שישה שבועות, תבוצע הדברה בחומרי הדברה סיסטמטים. לפני השתילה  

 יבוצעו ריסוסים להדברת עשבי הבר, בחומר קוטל עשבים. סוג החומר המדביר, צורת 

 לפי הנחיות המפקח. הריסוסים  -הטיפול, מספר הריסוסים, הריכוז וכן דרכי הביצוע   

 ד ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים  למיניהם ייעשו במרסס מכני, או מרסס י

 טחת ביצועם הנאות ולשמירה על תקנות הבטיחות. הריסוס יעשה תוך הקפדה מלאה הבל

 על הוראות חוק הגנת הצומח ועל הוראות היצרן. השימוש בחומרי הדברה יהיה על  

 ת אחריותו הבלעדית של הקבלן. עליו להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלו 

 שהוטלו ע"י רשויות הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת אסון. 

 על המפקח לאשר תמותת עשביה לאחר ריסוסה.   

 לאחר מילוי השטח באדמת גן יבוצע ריסוס נוסף עפ"י ההנחיות הנ"ל. 
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 עיבוד הקרקע  - 7.0141.0 

ס"מ ויכלול הפיכת קרקע ותיחוחה. כל   30יעשה בידיים או בכלי מכני, כגון: משתת, בעומק  - 

 ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מן האתר.    3 -סולת ואבן הגדולה מפ

יישור שטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"ג קולטיבטור, משדדה, ארגז מישר ומגרפת יד  לקבלת   - 

 ם. פני שטח ישרי

  

 תוספת קרקע "אדמת גן" - 8.0141.0 

 לאית" ו"קרקע חקלאית" הנם מונחיםבמכרז/חוזה זה המונחים "אדמת גן", אדמה חק

 מקבילים ושווה ערך לכל מה שקשור בביצוע ו/או תשלום עבור העבודות. 

  -מעבדתית לאדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור ומסוג שיאשר המפקח. הקבלן יבצע בדיקה 

דגימות קרקע מהקרקע הגננית המסופקת לאישור המפקח. אדמה שלא תענה על הדרישות,   2

כאמור להלן, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקור אחר מאושר והקבלן יחויב להביא  

 אדמה בהתאם לטיב נדרש ועל חשבונו.

ס"מ. הפיזור יעשה     40 היהי, אם לא נדרש אחרת, בתוכניות עומקה של שכבת האדמה החקלאית

באמצעות כלים מכניים ו/או בידיים לפי הצורך ולפי האפשרות ולא יבוצע כשהאדמה רטובה או  

 אחרי גשם. פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי כל השטח מכל פסולת בנייה ותשתית.

ים  יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני המילוי. יש להקפיד על כיסוי השטח לפי הגבה

המתוכננים גם לצידי העצים, אבנים, קירות וכדומה באופן שלא ייראו כל שטחי קרקע טבעית  

 .שאינם מכוסים בשכבה הנדרשת

 
 מפרט לבדיקות קרקע גננית 

 בדיקת פוריות תעשה עפ"י הנחיות  המפקח.  .1

 דגימות ליחידת שטח )פרוייקט, קבוצת צמחים(. 10הבדיקה תילקח באופן מדגמי עד  .2

 ס"מ. 20 - 30הבדיקה תילקח מעומק   .3

 במקרים של ערימות קרקע יש לדגום באופן אחיד את הערימות לצורך הבדיקה.  .4

 הדגימה תילקח ע"י דוגם קרקע שיאושר ע"י המפקח. .5

 PHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי/רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( גיר כללי  

      רן חליף( סידן + מגנזיום. )נת sar(,   E.C, מליחות )
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 גננית   -קרקע   

 : להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים
 

 הדרישה  הפרמטר 
כבמפרט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני המיוחד   .  הגדרה של סוג הקרקע 1

 בפרק "דרישות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות".  
 %   -חלוקת )שיעור( המקטעים ב.2

 (      u.s.d.a)חול, סילט, חרסית לפי  -)הרכב מכני( 
 . 35%שיעור החרסית לא יעלה על  .א
 50%שיעור החרסית + סילט לא יעלה על  .ב

%האבנים לפי נפח( )מחלקיקים  )  -. שיעור האבניות  3
 ומעלה.   4מ"מ ובר נפח   4מגודל 

 ס"מ.  4הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל   .א
   5%שיערו האבנים לא יעלה על   .ב

 . גיר כללי וגיר פעיל 4
)בדיקת גיר פעיל תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי      

 ( 10%בבדיקה עולה על 

   25%גיר כללי  .א
 8%גיר פעיל   .ב

 (   e.c. מוליכות חשמלית )5
 במילימוס/ס"מ או דציסימנט/מטר  

 מילימוס/ס"מ   2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 
 

   u.s.d.a( הן לפי 2הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס'  
 

 רמת הסף לאישור הקרקע ו/או להוספת יסודות הזנה תיקבע ע"פ הטבלה דלהלן: .6
 

ס"מ יש להביא קרקע  40בכל מקרה כאשר מוסיפים קרקע שעובייה אינו עולה על   .7
 הדומה בהרכבה המכני לקרקע הקיימת.

                              
מס'  

 סידורי 
 הערות  רמת הסף  יחידת המדידה  הגורם הנבדק 

  15עד  אחוזים  גיר כללי  .1
2 . P.H    7.5עד  מספר קבוע  
)מוליכות חשמלית(  מליחות  . 3

(E.C   ) 
דצימנס מ' )מילימוס  

 ס"מ( 
 
 

 3.0עד 

 

4 . 
 s.a.rנתרן חליף 

  8עד  מספר קבוע 

  15 -כאשר הרמה נמוכה מי   100-15בין  )מ"ג/ק"ג( PPM* ( בשיטת אולסן   Pזרחן ) .   5
PPM   ק"ג ד'   8יש להוסיף

  1סופרפוספט או ש"ע לכל 
PPM    .מחסור 

  במיצוי סידן כלורי ( Kאשלגן ) .   6
 )מא"ק/ליטר( 

 
 10לפחות 

כאשר הרמה נמוכה מהנ"ל יש  
ק"ג אשלגן כלורי   15להוסיף 

 מחסור     PPM 1או ש"ע לכל 
  15לפחות  )מ"ג/ק"ג   PPM ( בקרקע Nחנקן ) .   7

 יחידות 
  -כאשר הרמה נמוכה מתחת ל

15 PPM   ק"ג    1יש להוסיף
  PPM 2חנקן צרוף לדונם לכל 

 מחסור 
 
 

     *PPM .)חלקי מיליון )ח"מ + 
 
 

 
 שיפור קרקע )זיבול ודישון( - 41.01.09

  
כלול במחיר השתילה ולא תהיה תוספת מחיר  טיוב הקרקע על ידי דשנים וקומפוסט

 עבור החומרים והפיזור. 

לאחר השמדת העשבייה ישפר הקבלן את הקרקע ע"י פיזור זבל קומפוסט אורגני 

 תוצרת "גבעת עדה" או ש"ע.
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הבנוי מזבל פרות ומקבל השלמה של מקירו אלמנטים.  טיב הקומפוסט יהיה  

הקומפוסט יהיה מסוג שעבר חיטוי נגד בהתאם לרשות תק"י לאמינות הרכב כימי.  

זרעי בר ויהיה נקי מחומרים רעילים.  הקומפוסט עובר קומפוסטציה ברמה גבוהה 

 ולאחר נשלח לבדיקות מעבדה של מיצוי ושריפה. 

 התכולה לאחר השריפה: 

 55% -תכולת החומר האורגני היא כ

N 1.5%חנקן זמין , 

205 P 0.75%זרחן , 

20 K 0.65%אשלגן , 

 שאר הינו חומר מינרלי שהפך לאפר בשריפה. כל ה

 קוב לדונם.  20הכמות 

ק"ג/דונם  80ק"ג/דונם סופר פוספט מאושר +  120קוב לדונם +  20כמות לדשא: 

 אשלגן כלורי.

שעות לאחר הפיזור.   6 -יוצנע בקרקע מיד לאחר הפיזור ולא מאוחר מ הקומפוסט

ס"מ במחרשת אתים במקומות שניתן עפ"י החלטת הפיקוח.   20-40עומק ההצנעה 

 העבודה כוללת יישור סופי ומדויק לאחר ההצנעה. 

במידה ולא ניתן לעלות על השטח על כלי עבודה לעיבוד קרקע, יש למלא כל בור 

 של:  שתילה בכמות

 ל'(. 20פחים )פח =   2 –עצים בוגרים/דקלים/עצים מהבית 

 פח. 1 –ל'  10שיחים ממיכל 

 ק"ג חצי פח. 3ק"ג/  5שיחים ממיכל 

  

 ריסוס בחומר נגד מזיקים לדשא   41.1.10

בכמות של ג"ר/מ"ר.  סוג החומר יבחר  5%או דורסן מגורען  15%דיזנטיל מגורען 

 לפי עונת השתילה. 

 כלול במחיר הדשא.המחיר: 

 המדידה: ק"ג. 

 

 

 

  

 F.Sדשן לדשא   41.1.11

בשחרור איטי ומבוקר ובתוספת של דשן מהיר תמס המשמש   F.Sדשן לדשא 

כסטרטר של חב' "סמדר מפעי דשא בע"מ" או ש"ע, דשן זה בשחרור איטי ומבוקר 

 פעמים בשנה.  יש לדשן לפי עונת שתילה.  3חודשים מיושם  4במשך 

ליישום בחודשים מרץ עד ספטמבר משמש גם כסטרטר  F.S.1 –ב קיץ עונות אבי

 .21-10-19וגידול קיים בתרכובות 
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ליישום בחודשים אוקטובר עד פברואר משמש גם כסטרטר  F.S.2 –עונות סתיו חורף 

 .24-9-16לשתילה וגידול קיים בתרכובת 

 

 ( OSMOKOTEדישון באוסמוקוט פלוס )  41.1.12

דשנים מנרלים בשחרור מבוקר עם טמפרטורת הקרקע, בצורת כדורים של חומרי 

 הזנה המצופים במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף אורגני טבעי.

 המומלצות:  הכמויות

חודשים לפי הכמויות   12-14.  משך השיחרור 11-8-15צמחי כיסוי, הרכב כימי 

 הבאות:

 גר' לעץ.  110 –לעצים מכל הסוגים  -

 גר' לשיח. 50 –ל'  10לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 20 –ל'  3לשיח ממיכל  -

 גר' לשיח. 10 –ל'  1לשיח ממיכל  -

ל האזורים הלא מדושנים דרך באיסמוקוט ידשנו בשלב של הכנת הבור לנטיעה בכ 

 מערכת השקיה, למעט אזור מדשאה ולמעט אזורים של מי תהום.

 . עבודת הדישון כבר כלולה במחיר ונטיעת דקלים עצים אקסמפלרים ושיחים

 

 אופני מדידה  - 41.01.13
 

שבמפרט  41.2אופני מדידה לעבודות הכשרת קרקע יהיו כמפורט בסעיף כללי של פרק 

הכשרת קרקע, לרבות חשוף, ניקוי והסרת  הכמויות מדידת העבודות וביצוע כדלהלן.

אם צוין הסעיף בכתב  -צמחיה, יישור גנני, יישור סופי, הדברת עשבים, עיבוד הקרקע  

 ימדדו במ"ק  וק"ג נטו. -ימדד במ"ר נטו. זיבול ודישון  -הכמויות 
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 לביצוע מערכת השקיהמפרט טכני  .241

 כללי:  41.2.01 

כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד  –המפרט הבינמשרדי 

וכן המפרט הטכני של  41.01במהדורתו האחרונה תת פרק   41הביטחון ובמיוחד פרק 

וכן כללים להשקיית גינות ציבוריות בקולחים  1-18המחלקה לייעול השקיה, עמ' 

 מטוהרים.

המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי.  במקרה של   כל -

 סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד קובע. 

ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גגות נוי, המורכבות   -

מצינורות פוליאתילן ומצינורות "פסגול" עבור האדניות בתוך המבנים בלבד.   

לצורך זה נחשבת מערכת ההשקיה לשטחי נוי והחל מראשי המערכת וכוללת את 

כל הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.  אספקת המים לראש 

 המערכת באחריות מהנדס אינסטלציה.

לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה  -

 על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית. המתוכננת ולידע את המתכנן, 

תחילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור ו/או המפקח המתכנן וקבלת תכנית  -

 מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

כל האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים   –טיב החומרים  -

)מיא"מ(.  למוצרים שאין תקן,תהיה  ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים 

 החלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח בלבד. 

אם חלפה שנה ויותר מגמר התכנון יהיה על הקבלן לקבל   –מועד ביצוע העבודה  -

אישור מחדש לביצוע.  כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל אישור  

 המפקח לביצוע. 

בודה תכנית אימות, כלומר תכנית  בסיום העבודה על המבצע להגיש למזמין הע -

 מצב קיים בשטח לאחר ביצוע.

 

 מדידה וסימון:    41.2.02

עבודת הצנרת כוללת בתוכה גם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתה, חפירה  -

 וכיסוי.

 ראש הבקרה כולל בתוכו גם את החיבור למקור המים. -

 בשטח לשנה.התקנת המחשב כוללת בתוכה גם התקנה ושירות  -

העבודות הנ"ל כוללות את כל הנדרש מבחינת משרד הבריאות והמשרד לאיכות  -

הסביבה במידה ומערכת ההשקיה כוללת דישון )כגון מז"ח( או מתבצעת במי קולחין, 

 )כגון דוגמת שילוטים, צביעה, ניתוק אויר וכו'( במידת הצורך.

 הכנת הקרקע כולל הגבהים.המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  -
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 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח. -

על כל סטייה בשטח מהתכנית המבצע ו/או המפקח יעדכן את המתכנן ויקבל את  -

 אישורו.

 ברזים ומגופים ממטירים ומתזים סומנו ע"י יתד.  -

 קווי המים יסומנו ע"י אבקת סיד. -

 

 חפירה: 41.2.03

ות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים, חפירת התעל

ביוב, טלפון, או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת.  יש לקבל מחברת חשמל, בזק, 

עירייה, מקורות וכו'.  אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה, במידת הצורך.  על 

ולות לקרות בזמן  המבצע להכין את כל הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העל

 החפירה.  

 עומקי החפירה יהיו כדלקמן למעט עומקי שרוולים: 

 עומק חפירה רצוי )ס"מ(  קוטר צינור )מ"מ( 

63-75 50 

40-50 40 

 30 ומטה 32

 

חפירת תעלות ושוחות תעשה הכלים מכניים או בעבודת ידיים.  מומלץ להשתמש  -

 במתעל.

 15 -במקומות בהם הקרקע מכיה אבנים, עצים קשים או חדים התעלה תועמק ב  -

 ס"מ מהעומק המצוין ותרופד באדה נקייה מאבנים.  

צינורות המסומנים בתכנית המונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין  -

 להניחם זה על זה.  לשם כך יש להגדיל את התעלה ע"י הרחבתה.

בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על הצנרת במקומות  - 

 בשרוול פי.וי.סי או חיפוי בחול ומרצפות לאחר תיאום עם המתכנן.

במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש וכדומה יוכנס הצינור לתוך  -

 השרוול.  יש לפתוח מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו. 

השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל  -

 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. 50דרכו.  השרוול יבלוט 

יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול לאחר התקנתו ע"י יתדות  -

 סימון.

.  עומקו 10חץ מים דרג צינור החוצה כביש יהיה מפלדה מגולוונת או מפי.וי.סי ל -

ס"מ מתחת לגובה הסופי של  120ס"מ מתחת לכביש קרקע מקומית, כלומר   60יהיה 

 הכביש.

ס"מ מתחת למצע המדרכה בקרקע מקומית  70שרוול העובר במדרכה עומקו יהיה  -

 ס"מ מתחת לגובה המדרכה.  100כלומר 
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ינה, הכל בהתאם למצוין שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הג -

 בתכנית.

 שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו. -

 80או   60הסתעפות צנרת השקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר  -

 ס"מ עם מכגה בגובה הריצוף.  במכסה יוטבע סימון רשת השקיה.

מטר  2יש לחפור תעלה במרחק של  לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או מתוכנן, -

 מהעץ )פרט לצינורות הטפטוף(.

 

 צנרת ומחברים:   41.2.04

הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה הרפויה, ללא מתיחה.  אין לכופף את  -

הצינור בקשת חדה מדי.  במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה מדי, יש ליצור 

מה.  יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע אותה באמצעות זווית פלסטיק מתאי

 24עם עצמים קשים או חדים.  לא תעשינה כל עבודות בצינור פואליתילן, אלא בתום 

 שעות מפריסתו או עד שהצינור ייצור לעצמו את צורתו הסופית )רפוי וללא פיתולים(.

זה על זה.  צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא  -

 ע"י סרטי סימון בכל צומת.  בטרם הכיסוי יש לסמן בנפרד צינורות זהים 

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

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים.  -

ו מתחת לקיר, או בקיר בתוך שרוול במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעביר -

 באישור המפקח והמתכנן. 

 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת. -

הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל והדשן  -

 ויישור גס.

על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם.   -

ל חיבורי המתכת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון, מתכת בפשתן, פלסטיק כ

 בטפלון.  כל אביזרי החיבור יעמדו בלחץ הנדרש של מערכת ההשקיה. 

כל המחברים לצנרת בפוליאתילן להמטרה וטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם  -

נחיות  אטמים, החיבורים לשלוחות טפטוף יהיו בהתאם לסוג הצנרת או עפ"י ה

 בתכנית.

נרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור.  ניתן צחברים למהרכבת  -

ליצור זווית )פאזה( בקצה ולרוח במשחת סיכה צמחית שאינה על בסיס נפט.  על 

הצינור לעבור בחבר בעזרת טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום המחבר.  סגירה 

ור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כדי והידוק יעשה במפתחות מתאימים.  ח

מ"מ   2 -שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל( קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 מקוטר המחבר. 

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.  -

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה לקרינת שמש. -
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 הברגה עם פקק. קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד  -

כל אביזרי החיבור יהיו מסוג פלסאון בלבד )לא יהיה שימוש ברוכבים ו/או אביזרי  -

 שן(.

מ' מאזור  2המעבר מקוטר לקוטר יותקן תמיד על הקוטר הגדול יותר במרחק של  -

 יציאה.

יש להגן על שסתומים, וסתים, ברזים לשטיפה וכניסה ע"י בריכת הגנה מנוקזת  -

 מיציקת בטון אא אם נדרש אחרת בתכנית או בכתב הכמויות.

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואם המחברים טרם נבדקו בלחץ וטרם נשטפו כל  -

רות תעשה הצינורות.  כיסוי התעלות יהיה רק לאחר אשור המפקח.  מדידת הצינו

 לפני סגירת התעלות. 

תבוצע שטיפת קווים ראשיים וספי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה  -

אחר שלוחה.  יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם סביר וזהה  

בעוצמתו לסילון המים בשוחות האחרות.  לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני  

ים וחדים.  בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה באדמה נקייה מעצמים קש

מטר מכל צד.  כמו כן יש לאטום את כל הפתחים כך שהאביזרים  1.0פתוחה באורך 

 יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לנסות את הצינור בשכבת חול  -

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.  15בעובי 

לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ  -

שעות.  במידה שתתגלנה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית כיסוי סופי של  24יהיה 

 התעלות לאחר קבלת אישור המפקח.

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי.  הכיסוי  -

יה ללא אבנים.  את התעלות יש למלא ולהדק תוך כדי הרטבה עד יעשה באדמה נקי

 גובה השטח.  יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. 

 

 שרוולים: 41.2.05

יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100ומק , בהתאם לתכנית.  ראש השרוול בע10דרג 

 50עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

מ"מ, בהתאם למצוין  110מ"מ,  90מ"מ או מפי.וי.סי ביוב )כתום( בקטרים  75מ"מ או 

 ס"מ.  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר 40בתכנית.  ראש השרוול טמון בעומק 

 שימוש במהדקים מכניים. 

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. 

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

כסה בגובה הריצוף.  על המכסה )פקק( ס"מ המ 80או  60בריכת בטון )ביוב( בקוטר  

 .57.03יותקן שלט עם כיתוב השקיה.  המכסה יהיה כאמור בסעיף 
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 העבודה כוללת יציקת גרנוליט, עיבוד בגרנוליט מסביב השוחה.

 ס"מ מינימום.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( יהיה 

 ס"מ.  10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ בעובי 

 

 שרוולים לרשת השקיה: 41.2.06

העברת צנרת השקיה מתחת לשטחים סלולים ו/או מרוצפים ו/או דרך קירות וכד' 

 תעשה בתוך שרוולים כמפורט להלן:

ס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון, אספקה והתקנת   50חפירת ותעלות בעומק 

מ"מ ו/או שהצינור  5צינור פי.וי.סי מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מינימלי של 

ס"מ מקצות השבילים והרחובות תחתם הוא עובר, כיסוי הצינורות  50הנ"ל יבלוט 

ס"מ מקסימום כל שכבה.  הצינורות יותקנו  20בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 

 בהתאם לתכניות והוראות המפקח באתר. 

ולבדוק זאת בטרם  להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני הקבלןבכל מקרה על 

 יבצעו הריצופים, הקירות, אבני השפה וכו' החוסמים את המעברים.  

 סמן בצבע את מיקום השרוולים. י הקבלן

 

 טפטוף: 41.2.07

סוג הצנרת הטפטוף המרחקים בין הטפטפות והשלוחות וכן האורך המכסימלי  -

ים  המותר של השלוחות יהיו עפ"י מפת התכנון.  בכל שוחות העצים, השיח

 והמדשאות יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 

במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים מתאימים לסוג צנרת הטפטף בהתאם  -

 התאם לדרישות של כל יצרן.ובמפרטים ובלהנחיות בתכנית 

קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי הקרקע וייוצבו ביתדות ברזל  -

מטר זו מזו.  בצורה רפויה  2ס"מ ובמרחק של  40באורך של  מ"מ בצורת ח 6בניין 

 ללא מתיחה.

המרחק מהקו המחלק לטפטפת הראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין   -

 הטפטפות.

 בשטח המיועד לשיחיה חדשה, יונחו קווי הטפטוף לפני ביצוע השתילה.  -

טפטפות   8ע ועליה קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגז -

ליטר לשעה, )אלא אם נדרש אחרת בתכנית ההשקיה( רק לאחר סימון מיקום  2.3של 

 העץ ע"י מתכנן הצמחייה. 

ליטר לשעה  2.3טפטפות של  15קווי הטפטוף להשקיית דקלים יקיפו את הגזע עם   -

 )אלא אם נדרש אחרת בתכנית(, רק לאחר סימון מיקום הדקל ע"י מתכנן הצמחייה.

ע"ג מצע טוף מרחבי ההצבות בין הטפטפות בכל סוגי השיחים העצים והדשא יהי  -

0.25X0.25  ליטר לשעה אלא אם נדרש אחרת בתכנית   2.3עד  1.7בספיקה של

 ההשקיה.

 בשטחים מדרוניים יש להניח שוחות טפטוף במקביל לקווי הגובה.  -
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 לכל עץ במדשאה להגיע עם קו טפטוף. -

 קו בצורה ידנית אלא לצורכי תיקון בלבד.אין להרכיב טפטפות  -

 כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח למעט המגוף.  -

 אין לחבר תחילות של קו טפטוף. -

יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר כך לחבר לקווי המחלק את  –שטיפת הצנרת  -

שלוחות הטפטוף ולשטוף.  יש לדאוג שמיכל שלוחה יצא זרם מים הזהה בעוצמתו 

 בשלוחות אחרות, רק לאחר השטיפה יש לחבר קו מנקז ולשטוף.

 צינור מנקז ללא בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול הצינור(.  -

יש לתת צינור מנקז )בקוטר הצינור מחלק( + בריכת ניקוז הגנה וברז שטיפה לכל   

 מ' לפחות.  5שלוחות באורך  3ערוגה בה מעל 

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת  30המחלקים והמנקזים יונחו בעומק  -

 בטון(.

נור והידוקו קצוות השלוחות שאינן מחוברים לקו המנקז ייסגרו ע"י קיפול קצה הצי -

 ע"י סופית או טבעות פוליאתילן בקוטר המתאים. 

אטמ' בעזרת  4או  2.5מ"מ ומעלה דרג  16טפטפות לעץ יורכבו על צינורות מקוטר  -

 מחרר המיועד לכך. 

 

 ממטירים ומתזים:   41.2.08 

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בתכנית,  20הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של  -

 מטר ממנו.  1 -המוביל אל הממטיר ובמרחק של כשתצא מהקו 

על גבי הקו המוביל, בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה לממטיר, יותקן  -

רוכב מתאים אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה.  חיבור השלוחה  

מ"מ   25הצדדית אל הממטיר יעשה באמצעות זווית.  על קווים מובילים בקוטר של 

 מעלות במקום הרוכב.  90זר הסתעפות יותקן אבי

יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור ע"י חול מחצבה מהודק או חצץ דק.  י להקפיד  -

 ½ ס"מ מעל פני הקרקע. -על גובה מכסה הממטיר שיהיה כ

במדשאות יש להקפיד שהממטיר יותקן נמוך מגובה הכסות של המדשאה.  אין  -

י הקרקע סביבו.  מסביב לממטיר יש לשתול להתקין את מכסה הממטיר נמוך מפנ

 מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד לקליטתן. 

ממטירים המסומנים בתכנית על נקודת מעבר בין שני קטרים יורכבו תמיד על  -

 הקוטר הגדול יותר. 

ממטירי גיר ו/או מתזים, המסומנים בתכנית ליד קיר או מדרכה יותקנו בצמוד  -

 למדרכה או לקיר. 

 קפיד על התקנת הממטיר ו/או המתז בצורה אנכית לפני הקרע סביבו. יש לה -

 

 

 



 33 

 ראש בקרה:   41.2.09

 מיקום מדויק של ראש הבקרה יקבע עפ"י התנאים במקום ובתאום עם המזמין והמתכנן. -

על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים.  ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה,  -

הפעלה ופרוק בצורה נוחה וסדר הרכבתם יבוצע עפ"י פרט בתכנית השקיה.  אביזרי ראש 

המערכת למעט המגופים יהיו מפי.וי.סי ויורכבו בשיטת ההדבקה על מנת למנוע נזילות 

 בעתיד.

 90י מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות יש להשאיר מקום לחיבור -

 מעלות עם פקק.  )גם אם לא צוין בפרט שבתכנית(. 

רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתכנית.  הרקורדים  -

יותקנו בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן ברזים מגופים וכו' 

 שאר המקומות חיבור אביזרי ראש המערכת יבוצע באמצעות הדבקה בלבד. ב

 הברזים יורכבו במקביל לקרקע עם זווית רקורד.  -

היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה יחוברו ע"י רקורדים ויהיו מחומר קשיח  -

 ופי.וי.סי או פוליאתילן. 

ו מתחתם.  בעיקר חשוב להתקין שיונח Yאביזרי ראש הבקרה ישענו על תומכות בצורת  -

 תומכות כאלו משני צידי ראש הבקרה.

 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק. -

ראש הבקרה יוגן ע"י ארגז הגנה בנוי בגודל שיכלול את כל אביזרי ראש הבקרה.  מידות  -

לאחר שראש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו.  )סוג הארגז  התילקחנהארגז 

 השקיה(. בהתאם לתכנית 

 הארגז יבנה או יונח במקביל לאבן שפה או לקיר שלידם נקבע מיקום ראש הבקרה. -

ס"מ, הגובה המינימלי יקבע לפי האביזר הנמוך  20אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של  -

 ביותר מעל רצפת הארגז.  

תר ס"מ.  המרחק יהיה גדול יו 20 -המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ    

אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות מגולוון בגלוון חם צבוע בצבע יסוד וצבע 

 עליון בהתאם לקביעת אדריכל הנוף אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקיה. 

הארגז יותקן עם מכסה ממספר חלקים, כך שלא תיווצר בעיה בהרמתו ע"י אדם אחד.   -

 המכסה יהיה מפח מחורץ עם נעילה.

 ס"מ מעל פני הקרקע. 20חיה יהיה גובה מכסה הארגז בתוך שי -

 כל עבודות החפירה ו/או חציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים בעבודה.  -

העבודה כוללת בנית ארגז ראש בקרה מבלוקים מטויח, שכבת חול ומצע בתחתית הארגז,  -

כסים בהתאם ס"מ, מספר המ 100X80מכסים לארגז מפח )גדול מכסימלי לכל כנף מכסה 

לגודל הארגז(, צירים, מנעול, מפתח מסטר וידיות, )אלא אם נדרש אחרת בתכנית 

 ההשקיה(.
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 מחשב השקיה:   41.2.10 

)דגם לפי תכנית השקיה( יותקן בתוך ארגז )מסוג ודגם לפי תכנית  –מחשב ההשקיה 

אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקיה.                       V  220השקיה( ויוזן ממתח של 

 Y.Y.Nהמחשב ישלוט על ברזים חשמלים המותקנים בראש הבקרה באמצעות כבל חשמל 

שיקשר בין מחשב ההשקיה ובין  מ"מ  50גידים, אשר יושחל בתוך שרוול  12ממ"ר  1.5

לראשי הבקרה והברזים.  יש להכניס בתוך משטח בטון את החיווט הדרוש להפעלת 

ברזים ע"י המחשב וכן את החיווט המספק חשמל למחשב.  המחשב כולל את כל 

 האביזרים הדרושים בהתאם להוראות היצרן. 

   
 אופן המדידה   41.2.11

 
קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים, המחברים, ההסתעפויות צינורות עיליים ותת א. 

 הדרושים להתקנת המערכת.

התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים  ב.

 בפרט.

כיחידה קומפלט הכוללת כל הנדרש בפרט. )לא כלול ארון ראש  דיימד -ג. ראש המערכת    

 , אלו יח' נפרדות למדידה(.מערכת, מחשב, סולונואידים

אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת אביזרים.  ד.   

אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו בנפרד 

 ויכללו בסעיפי הצנרת. 

תומך המדידה כוללת  בצינור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש או בתוך קיר ה.   

פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הקו והחזרת השטח לקדמותו. 

 כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, באבנים, גרנוליט ו/או אספלט. 

מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית )אלא אם צוין אחרת( ובמחירי הצנרת    20כל הצנרת בקוטר  ו.  

 נחה וכיסוי. כלולה חפירה ו/או חציבה, ה

 

 

 מפרט עבודות שתילה .00341. 

 

 מידית -אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה  41.3.01 

הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם 

חתימת החוזה וזאת על מנת להבטיח כמות, גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש 

בתכניות.  רשימת המשתלות המגדלות יימסרו לאדריכל הנוף לאישור, לפני חתימת 

ידי הקבלן לאחר אישור עקרוני   הסכמי גידול החומר.  מועד הנטיעה הסופי יוגדר על

ממפקח הפרויקט.  אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט נשארת באחריות הקבלן 

הראשי בלבד.  במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה, הקבלן יצטרך לספק שתילים 

ממקור אחר על חשבונו.  במידה ואין להשיג חומר מתאים בעת הנטיעה, האדריכל 

ם לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק אותם ללא כל יקבע שתילים חליפי
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תוספת מחיר.  כל שינוי בתכניות הנטיעה דורש אישור מאדריכל הנוף בכתב.  הקבלן 

יודע שעשוי לחול שינוי במועד ביצוע קטעים שונים בפרויקט כולו ויערך בהתאם 

 אספקת השתילים. 

 

 תאום  41.3.02 

צעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על כל עבודות השתילה והנטיעה יתב

העבודה ויאשר את ביצועה.  בירור בנושא עבודות השתילה יש לקיים עם אדריכל הנוף 

 ולקבל אישורו לכל שינוי. 

 

 הזמנת הצמחים   41.3.03 

על הקבלן להזמין את השתילים, מיד לאחר ההתקשרות אתו על מנת להבטיח את 

יש לקבל מראש אישור מאדריכל הנוף ומפקח מטעם המזמין  אספקת הצמחייה בזמן. 

 למקור השתילים. 

 

 בור נטיעה   41.3.04 

 בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: 

בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן, ולהערימה בסמוך לבור החפירה.  

כל המצעים אשר מתחת לאדמת הגן יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכה מאושר ע"י 

הרשות המקומית.  מחיר חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.                                   

כלול במחיר השתילה בכמות  41.1.130וסט אורגני סעיף זיבול בור נטיעה בזבל קומפ

 של:

 ל'(  20 –פחים )פח  2-7עץ בוגר מס' 

 ל'(  20 –פחים )פח  2-8עץ בוגר מס' 

------------------------------------- 

 ל'(  20 –פחים )פח  2-9עץ חצי בוגר מס' 

 ל'(  20 –פחים )פח  2-10עץ חצי בוגר מס' 

------------------------------------- 

 פח  1 –ליטר  60   7, מס' 8שיח ממיכל מס' 

------------------------------------- 

 ½ פח  – 5ליטר מס'  5שיח 

 ½ פח  – 4ליטר מס'  3שיח 

 ½ פח  – 3ליטר מס'  1שיח 

 

 להלן מידות בור לנטיעה 

 41.2.05גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 

 ס"מ. 140עומק  X 140 X 140( במידות 9,10עצים בוגרים/מהאדמה ודקלים )מס'  .א

 ס"מ. X 100 X 100  100במידות  8באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס'  .ב
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 ס"מ. X 100 X 100 100במידות  8עצים מחבית כלי מס'  .ג

 ס"מ. X 90 X 90 90במידות  7ל' כלי מס'  25ל' /  50שיחים ממיכל  .ד

 ס"מ. X 80 X 80 90במידות  6ל' כלי מס'  10ל' /  25שיחים ממיכל  .ה

 ס"מ. X 50 X 50 50במידות  4ליטר מס'  3צמחים ממיכל  .ו

 

פירוט דישון לכל עץ ו/או שיח )במידה והעץ או שיח לא מקבל דישון דרך מערכת 

 במפרט הכללי לעבודות הכנה. 14.1.160בסעיף ההשקיה( ראה 

 

 סטנדרטים )תקנים( לשתילים ונטיעות   41.3.05 

כל הסטנדרטים והגדרות לפי חוברת המלצות ועדת השתלנות, משרד החקלאות, 

 ב לסיווג שתילים ועצים. -מהדורה אחרונה.  ראה טבלה א ו

 

 

 סווג שתילים הנמכרים במכלים  –טבלה א' 

 כינוי הגודל הערות
 גודל הכלי

 לפחות מנפח ועד נפח

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת 

 או בדמוי "חישתיל" 
 ליטר 0.01 ליטר 0.1 "תבנית"

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת 

 או בדמוי "חישתיל" כנ"ל 
 ליטר 0.1 ליטר 0.25 1מספר 

 ליטר 0.25 ליטר 1.0 2מספר  

 ליטר 1.0 ליטר 3.0 3מספר  

 ליטר 3.0 ליטר 6.0 4מספר  

 ליטר 6.0 ליטר 10.0 5מספר  

 ליטר 10.0 ליטר 25.0 6מספר  

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, 

 לשתיל עם גוש הנחפר מהאדמה.
 ליטר 25.0 ליטר 60.0 7מספר 

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט 

 מהאדמה.לגבי עצים הנחפרים 
 ומעלה ומעלה 8מספר 

ליטר  60.0

 )"חבית"(

 

 סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע טבלה סווג ב' )משלימה לטבלה א' 

 

הסוג 
והכינוי 
לאיכות 
 השתיל

עובי היקפי 
כל הבדים 
 נמדד בס"מ

מס' בדים 
הכרחיים מעל  

ס"מ  190גובה 
 מפני קרקע

גובה 
השתיל 
 בס"מ 
 (-)החל מ

קוטר/עומק 
גוש השורש 

 בס"מ 
 (1 -)החל מ

עובי גזע 
נמדד עפ"י 
קוטר מ"מ 

 (-)החל מ

 
 א' מעולה

 

 

 ס"מ 7.5

0 

1 

170 

250 

 ס"מ 25

 ס"מ 35

 מ"מ 25

 (1" -)כ
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 7מס' 

 

 8מס' 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 5.0

 ס"מ 10.0

 ס"מ 25.0

1 

2 

2 

250 

300 

350 

 ס"מ 35

 ס"מ 40

 ס"מ 50

 מ"מ 50

 (2" -)כ

 

 8מס' 

 

 מעולה

 

 ס"מ 20.0

 

3 

 

350 

 

 ס"מ 50

 

 מ"מ 75

 (3" -)כ

 

 9מס' 

 א'

 מעולה

 ס"מ 25.0

 ס"מ 35.0

3 

3 

400 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 60
 

 

 10מס' 

 

 מעולה

 א'

 מעולה

 ס"מ 30.0

 ס"מ 35.0

 ס"מ 50.0

3 

3 

3 

450 

450 

450 

 ס"מ 60

 ס"מ 70

 

 מ"מ 100

 (4" -)כ

 

 11מס' 

 

 א'

 מעולה

 ס"מ 40.0

 ס"מ 60.0

3 

3 

450 

450 

 מ"מ 70

 מ"מ 70

 מ"מ 125

 (5" -)כ

 

 ס"מ לפחות  50בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו  

 ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע.  10מדידת ההיקף נעשית  

 

 טיב השתילים   41.3.06 

בריאים מכל מחלות על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, 

ומזיקים ללא עשבי בר ומזיקים, עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים ושורשים 

מקוצצים או גזומים לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים.  

 השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של דירוג המשתלות.

 

 שתילה ונטיעה   41.3.07 

היא בסתיו, הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר   עונת הנטיעה המומלצת

מתאימים, לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה.  הנטיעה 

תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים.  מילוי הבור 

 באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, יצירת גומה והשקאה.  הקבלן יספק דשן אורגני

רקוב או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערמת אדמה הגן, המיועדת 

 למילוי הבור.

 

 שלבי ביצוע השתילה:  41.3.08 

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים לפתוח האתר.  

דווח על סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לחברה להתחיל 

 בשלב הבא.

 סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים. 

 מצב קרקע לח עד יבש. 

 פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.
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 הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט. 

 הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות. 

 ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.העצים למיניהם יינטעו 

 מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח. 

 אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן. 

 השקיה בצינור גומי. 

 גירוף, יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר. 

 חודשים.  3 –אחריות לקליטת דשא 

 חודשים. 2  –ים אחריות לקליטת שיח

 חודשים.  6 –אחריות לעצים מכל כלי קיבול 

 חודשים.  9 – מהאדמה אחריות לעצים בוגרים

 חודשים. 12 –אחריות לתמרים 

 . הקבלןתוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון 

שורש יזובלו וידושנו אך ורק בתום קליטתם המלא בכמויות הרשומות  ורדים ערומי

 במפרטים ובתכניות. 

 מצע גידול הורדים יהיה קרקע טרה רוסה או שווה ערך מאושרת על ידי המפקח.

 

 3ליטר גודל מס'  1אספקה / נטיעת צמחים ממיכל  41.3.09 

לעיל.  הצמחים יהיו  חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.  כל היתר כאמור

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת  3מפותחים בהתאם לגודל מס' 

ס"מ,  10ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום  6ליטר לפחות  1הצומח.  מינימום 

 טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.

 יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.

: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל העבודה כוללת

 מקום שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה.

 

 4,5ליטר ממיכל גודל מס'  3/5אספקה / נטיעת צמחים  41.3.10 

חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.  כל היתר כאמור לעיל.  הצמחים יהיו 

לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת  4בהתאם לגודל מס' מפותחים 

ס"מ,   15ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענף  8ליטר, לפחות  4הצומח.  מינימום 

טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.  יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו 

 ע"י האדריכל.

מילוי אדמת גן, הרמה והובלה לכל העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, 

 מקום שידרש לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה.
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 8אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס'  41.3.11 

מדוד בגובה  2אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע יהיה "

תחתון.  הנוף כולל ענפים מ' לפני פיצול הענפים  2.00ס"מ מעל לקרקע.  גובה גזע  20

 רחבים ומלאים.  גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה. 

תקנים לגבי שורשים, גזע, ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות, המחלקה 

להנדסת הצומח.  בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול ואחריות 

 2חייה ראה תכ' גינון.  לכל עץ יספק ויניח הקבלן קליטה כמפורט לעיל.  פרוט סוג הצמ

קוטר ואורכה  2ת עץ מקולפת ומחוטאת לכל אורכה עובי הסמוכה בבסיסה "וסמוכ

 מ'.  העמדת הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון הרוח.2

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הובלה, הרמה ונטיעה 

 אחריות ותחזוקה.בכל מקום שיידרש, 

 

 אספקת נטיעת עצי דקל מחבית  41.3.12 

וגוש השורשים  41.2.005כנ"ל, אך עומק הבור יהיה לפי המפרט הכללי סעיף מס' 

מ' וקוטר הגזע יהיו בהתאם לתכנית  1בהתאם.  גובה הגזע עד לכפות יהיה לפחות 

 פחים לכל עץ. 2 –גינון כמות דשן 

 

 ם מעוצבים על גזע אספקה נטיעה של שיחי 41.3.13 

ס"מ  100מדוד בגובה  2אספקה ונטיעה של שיחים מעוצבים על גזע, קוטר הגזע יהיה "

מ'.  הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.  גוש השורשים עטוף   2מעל הקרקע.  גובה כללי 

סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.  תקנים לגבי שורשים, גזע, ענפים וצמרת לפי תקנים 

ות, המחלקה להנדסת הצומח.  בור נטיעה לפי הוראות במפרט של משרד החקלא

 הכללי.  טיפול קליטה כמפורט לעיל.

 .חודשים 6 –אחריות לעצים 

 הצמחייה ראה תכ' גינון. 

העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, מילוי אדמת גן, זיבול, הובלה, הרמה ונטיעה 

 + סמוכה בכל מקום שיידרש, אחזקה ואחריות. 

 

 דשא מוכן 41.3.14 

יש לקחת דוגמא מהקרקע שמיועדת למילוי אדמה מקומית ולבדוק את מוליכות  .1

 המים.

שכבר עבר פירוק מלא ובעל הרכב  לפני פיזור אדמת חול דיונות יש לפזר קומפוסט .2

  3 -, פיזור שכזה יעשה בשכבה של כ41.1.130מנצח כפי שמצוין במפרט בסעיף 

קוב לדונם.  לאחר שהשטח המיועד לשתילה הושקה כנדרש ע"מ  20ס"מ, כלומר 

 שהקרקע תהיה לחה במידה אופטימלית.

עפ"י  41.1.170לאחר מכן, יש לפזר את אדמת המילוי חול דיונות בהתאם לסעיף  .3

 השטח.
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קוב לדונם(.  להוסיף דישון  20 -)כ סעל אדמת המילוי יש לפזר טוב קומפוסט גרו .4

ק"ג/דונם של סופר   120  -לאדמה כ 41.1.150כימי כפי שמצוין במפרט בסעיף 

ק"ג/דונם אשלגן וקוטל מזיקי קרקע כפי שמצוין במפרט בסעיף   80 -פוספט ו

41.1.140. 

 ס"מ במחרשת אתים או ביד. 20-40שטח עד עומק של לאחר מכן יש לתחח את ה  .5

 יש להעמיד את מערכת ההשקיה לפי תכנון קפדני שיבוצע מראש. .6

רצוי בעזרת ארגז מישר לפני שנגשים לביצוע הנחת  –יש ליישר את השטח בקפידה  .7

 מרבדי הדשא ולדאוג שהמצע יהיה רטוב ולח. 

ליו גדל הדשא דומה מרבדי הדשא יסופקו ממשתלה שם סוג המצע )קרקע( שע .8

בהרכבו לקרקע שמשמשת כמילוי בשטח אדמה קלה או ללא אדמה כלל )במידה 

ולא ניתן למצוא מקום כזה, חשוב לנער היטב ולהוריד מקסימום קרקע  

מהמרבדים לפני הנחתם על הקרקע המשמשת למילוי, ע"מ למנוע בעיות אטימת 

 קרקע שיכולות להתעורר בעתיד(.

ן תעשה בשעות מוקדמות בבוקר או מאוחרות בלילה בלבד.  דשא מוכ מרבדיהנחת  .9

)סוג הדשא כנדרש בכתב הכמויות.  על טיב ומקור הדשא יש לקבל אישור  

מהמפקח(.  הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים  

 הנדרשים.  השלמת חללים וקצוות תעשה ברצועות וחלקי לוחות.

להקפיד לא לדרוך באופן ישיר על הדשא אלא להניח   בזמן הנחת המרבדים יש .10

פלטות ולעבור עליהם ע"מ למנוע שקעים הנוצרים עקב צריכה דבר   –קרשים 

 שיביא לשקים בדשא ויבלטו בהמשך הגידול. 

 אחרי הנחת מרבדי הדשא ולפני ההשקיה יש לעבור עליו עם מעגלה. .11

 בגמר העבודה יש לדאוג להשקיית השטח לרוויה.  .12

, כולל השקיה בהמטרה בפולסים )כל שעה המרבדיםבשטח לאחר הנחת הטיפול  .13

דקות( בשבועיים הראשונים לשמירה על לחות אופטימלי.  השמדת עשבי  5במשך 

 בר, דישון ע"י גפרת אמון עד אשר הדשא יראה צמיחה חדשה על פני כל השטח.

 

 טיפול ואחריות עד למסירת העבודה  41.3.15

חודשים( מיום גמר עבודות   4יום ) 120כל הצמחיה תטופל ותוחזק לתקופה של 

השתילה וקבלה ראשונית של החלק האחרון של העבודה באישור אדריכל הנוף.  בתום 

תקופת האחריות הנ"ל תערך קבלה סופית.  צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל 

שבו לצמחים שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות.  סימני צימוח יח

 יום כלולה במחיר הנטיעות.  120תקופת אחריות של 

 

 אחריות ותחזוקה לעצים, שיחים ומדשאה  41.3.16 

חודשים   6: תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראלי, עבור תקופה של עצים .1

לאחר מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של שנה לאחר המסירה.  עצים 
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שלא נקלטו או לא מראים סימני צמחיה יוחלפו בחדשים.  סעיף זה כלול במחיר 

 הנטיעות.

ים הישראלי, עבור  : תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנשיחים, שתילים ומדשאות  .2

  6חודשים לאחר מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של  6תקופה של 

חודשים לאחר מסירה.  שתילים שלא נקלטו או לא מראים סימני צמיחה יוחלפו 

 בחדשים.  סעיף זה כלול במחיר הנטיעות. 

 : קומפלט המדידה
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 פיתוח נופי – 40 פרק

 
 אבני שפה עבודות  –  540.40תת פרק  

 

 אבני שפה    200054.0

  מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות,   אבני שפה ה שלתאור העבודה: הספקה ובניי  

 כולל יסוד וגב בטון בהתאם לתכניות. 

 

העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן, הידוק השתית, הכנת תבניות ליסודות, יציקת היסודות   

צריכה להתאים  והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט.  האבן    20 -ב  מבטון מסוג 

.  אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה, בעלת זוויות שלמות,  19לדרישות התקן הישראלי מס' 

 ללא סדקים, פגמים או בועות אוויר. 

 

  1±יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות.  דיוק ההנחה צריך להיות   

מילימטרים   2  -מילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ 3± - סנטימטרים במיקום ו

ס"מ.  בקשתות בעלות רדיוס קטן   1בין אבן אחת לשכנתה.  המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על 

 ס"מ בלבד. 50מטר, יש להשתמש באבני שפה שאורכן  -3מ

 

ולמלא את    20 - ב לאחר ההנחה, יש להכין את התבניות לגב הבטון, לצקת את הגב מבטון מסוג 

הרווחים בין האבנים בטיט צמנט.  לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם  

 כל לכלוך. 

 

יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה תכלול   

ך לפחות כאשר כל  דוגמאות לפחות.  יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אור 3

 בדיקה תכלול שלוש דוגמאות לפחות. 

 

העבודה כוללת, כמו כן, אבני שפה מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה, בכל מקום בו   

 נדרש לבצע זאת, בהתאם לתכניות או לפי דרישת המפקח.

 

 מדידה ותשלום  

ם למפורט בכתב מסוגים שונים בהתא המדידה תהיה לפי אורך, במטרים, של אבני שפה  

 שהונחו במקומן בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.  הכמויות,

התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם   

 של אבני השפה. 

 

 העבודה תבוצע ותשולם בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי.
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 עבודות סלילה  – 51פרק 
 ופירוק   עבודות הכנה –  .01051תת פרק  

 

 פרוק משטחי אספלט  10.0400
 תאור העבודה: פרוק משטחי אספלט קיימים וסילוק הפסולת.  

העבודה כוללת: חיתוך גבולות השטח המיועד לפרוק במסור מכני למלוא עוביו, פרוק משטח   

 האספלט לכל עובי השכבה וסילוקו למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית. 

 

 דה ותשלום מדי 

העבודה תמדד לפי שטח, במטרים רבועים, של אספלט שפורק 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. 

 

 

 אספלט חיתוך  10.0430
 תאור העבודה: חיתוך מיסעות ומדרכות אספלט בכדי לקבל קצה מעובד בקו ישר וחלק. 

העבודה כוללת: חיתוך האספלט למלוא עוביו על ידי מסור מכני,  בהתאם לתכניות ולפי הוראות   

 המפקח. 

 

 מדידה ותשלום  

 אות המפקח. העבודה תמדד לפי אורך, במטרים, של אספלט שנוסר בהתאם לתכניות ולפי הור  

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות   הדרושים  

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח. 

 

 פרוק אבני שפה    .440010

 העבודה: פרוק אבני שפה ופינויים מהשטח.  תאור 

העבודה כוללת: חפירה וחציבה בחזית ובגב אבני השפה עד לעומק תחתית היסוד, פרוק של   

 האבן, וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. 

 

 פירוק וריצוף מאבנים משתלבות והנחתן מחדש   46600.1

 

ריצוף קיים מאבנים משתלבות, אחסנתו באתר עד  תאור העבודה: פירוק זהיר של  

 לשימוש החוזר בו וריצוף חוזר מאבנים אלה. 
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נאמר בסעיף  "אבנים משתלבות" במיפרט מיוחד זה אולם  הנחת האבנים תהיה בהתאם ל

  האבנים תהינה אבנים שפורקו באתר. 

 

 מדידה ותשלום 

שהונח במקומו מאבנים שפורקו   המדידה והתשלום יהיו לפי שטח, במטרים מרובעים, של ריצוף

 באתר.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים  

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח. 

 

 

 עפר עבודות  –  0201.5תת פרק  

 שטחים יישור    020.0020  
 יישור והידוק מבוקר של שתית     20.01300

תאור העבודה: מלוי, חפירה, יישור והידוק שתית הכביש, המדרכות והשוליים או כל שטח אחר   

 בו נדרש ביצוע צורת דרך, ע"י הוראה בכתב מהמפקח. 

הסנטימטרים העליונים של פני השטח המתוכנן, יישורו   15העבודה כוללת חפירה ומלוי של  

לוי, על הקבלן להביא, על  ידוקו בהתאם לנדרש במפרט.  אם חסר עפר למבהתאם לתכניות והי

 חשבונו, עפר מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא". 

ס"מ  (לא תותר סטייה כלפי מעלה).  עבודת   1-, 0דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות +  

יה כאמור בסעיף  ההידוק תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המילוי" במפרט זה.  דרגת ההידוק תה 

 במפרט הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית.  510273

תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.  תותר   

 .   0%-, 4%סטייה בתכולת הרטיבות + 

ל צורת  .  בדיקת המפלסים שימשרד-הביןבמפרט  51028כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף   

 מטר זה מזה.  20הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על  

ס"מ העליונים של פני השטח, הרטבתם, יישורם   15צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת  

 והידוקם. 

לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות.  בכל מקרה   

ך (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו'),  של פגיעה בצורת הדר

 ס"מ ולבצע את העבודה מחדש, כנדרש בסעיף זה.  15יש לחרוש את השטח לעומק  

 

 מדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי שטח, במטרים  מרובעים, של צורת דרך שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי   

 הוראות המפקח. 

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה, המילוי, היישור, הרבצת המים, ההידוק וכן כל   

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.

 

 מצעים ותשתיות  –  .03051תת פרק  
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 מצע סוג א'  0080.30

 

 העבודה: הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג.  תאור 

 

 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.

 המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים.   ה.

 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   

לתכניות החתך הטיפוסי לרוחב.  במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת, לדעת המפקח,  

יותר לקבלן לעבוד באמצעים אחרים, לאחר אישור המפקח.  לא תשולם כל תוספת מחיר עבור  

 הנ"ל. עבודה שתבוצע באמצעים

 

 לפי "מודיפייד א.א.ש.ו.".  100%דרגת ההידוק הנדרשת תהיה לפחות  

 

ס"מ  (לא תותר סטייה כלפי מעלה)  אולם עובי השכבה  0, +1-דיוק המפלסים צריך להיות   

לאחר ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות. בדיקת המפלסים של פני המצע 

מטר זה מזה.  כמות הבדיקות   20מרחקים שלא יעלו על המהודק תעשה בכל חתך לפחות, וב

 במפרט הכללי.   510326תהיה כאמור בסעיף 

 ס"מ, יפוזר החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה.   20אם עובי השכבה עולה על   

 

 תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.  

 

ני המצע, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. בכל מקרה של  לאחר גמר העבודה יש לשמור על פ  

פגיעה במצע (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מיכניים וכו') יש לחרוש  

 את שכבת המצע ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.
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 מדידה ותשלום  

מהודק שבוצע בהתאם לתכניות ולפי  המדידה תהיה לפי נפח, במטרים מעוקבים, של מצע סוג א'  

 הוראות המפקח. 

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע   

 שלם של העבודה. 

 

 

 

 אספלט עבודות  –  .04051תת פרק  

 

 כללי  40.0900

המופיעים בכתב פרק זה מתיחס לכל עבודת בטון האספלט מאבן גיר דולומיטית ובזלתית 

 הכמויות. 

 51מובהר בזה כי דרישות הביצוע הינן על פי האמור בהמשך ובהסתמך על פרקים 

של המפרט הכללי לעבודות בניה. ניכוי ממחיר חוזה לעבודה לקויה יהיה לפי האמור להלן   55 -ו

 .32ולפי נוהל מפרט מע"צ, פרק  

 דרישות מוקדמות  א.

 בעלת גרגיר מקסימלי   -ושאת סוג א' התערובת תתאים לדרישות שכבה נ .1

 במפרט הכללי.  510421בסעיף  1/2, " 3/4, "1של "

 רשאי המפקח   510411באם יחרגו תכונות האגרגטים מהדרישות שבסעיף   .2

         להפסיק את אספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שהתגלו. אם תתגלה  

, ינוכה ממחיר החוזה  510411מהטבלה שבסעיף  10%במהלך העבודה  סטייה של עד 

סטייה.  מעל   10%  - סטייה וזאת עד ל 1%לכל   2%למנת העיבוד היומית בשיעור של 

סטייה זו מהערכים המופיעים בטבלה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה  

 במקומה. 

תכולת הביטומן במרשם התערובת תהא התכולה שתיקבע ותאושר ע"י המפקח בהסתמך  .3

 עבדה (מערכת המרש"ל). על בדיקות המ 

 תערובת אספלטית אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט   .4

ואושרה ע"י המפקח הינה ה"תערובת המאושרת". קו הדירוג של תערובת זו הינו קו  

 הדירוג המאושר.

אם בדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו ממצאי בדיקת   .5

או בכל מקרה של שינוי מקור   -שאושרה, ולדעת המפקח חריגה זו מהותית התערובת 

האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור (על  

 חשבונו) על תכינת הרכב ומרשם התערובת, כמפורט לעיל.

לשכבה נושאת, גודל גרגיר   51דרוג התערובת יהיה בהתאם לדרוג המופיע במפרט  .6

 ו/או לפי הנחיות המפקח.  3/4סימלי "מק

 חומרים: - 510411בנוסף לאמור בסעיף  .7

 . 3%מקסימום   -ספיגות האגרגט הבזלתי 
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 דרישות ביצוע  ב.

 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, סקיצות והוראות המפקח. .1

ס"מ,  7וק לא יעלה על העבודה במהלך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר ההיד .2

 ובכל מקרה בהתאם להנחיות המפקח באתר. 

מודגש בזאת כי הימצאות מטאטא מכני שואב תקין באתר העבודה הינו תנאי לתחילת   .3

אספלט יטואטא השטח מכל חומר זר, -ביצוע העבודה.  לפני הריסוס והנחת שכבת בטון

 רצונו של המפקח. מאבק או לכלוך בעזרת מטאטא מכני ושואב אבק, לשביעות 

רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת מאושרת ע"י המפקח, תותר עבודת   .4

 פיזור ללא כבלי פלדה כאשר הגששים והמחליקים במקרה זה יתקדמו על  

מטר.  מודגש בזאת כי הציוד כולל גם בקר שיפוע   8גבי מגלש פירקי באורך מינימלי של  

 במגמר.

ישה יתגלו אגרגטים שנשברו תוך כדי הידוק השכבה, רשאי  בכל מקרה שבמהלך הכב  .5

 המפקח להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות לנ"ל על חשבון הקבלן. 

מטר אשר עונה לדרישות  1.50במקומות צרים חייב הקבלן להשתמש במגמר צר ברוחב   .6

 הביצוע. 

ק חומר ממפעל במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט הראשי רשאי הקבלן לספ .7

 אחר באם הנ"ל עומד בדרישות המפרט ואושר ע"י המפקח.

לפני האספקה יש לוודא שהביטומן במיכל האספקה בבתי הזיקוק עומד בדרישות   .8

התקן.  המפקח רשאי לדרוש בדיקות לטיב הביטומן במיכלי האספקה או במיכל מתקן  

 הערבול. 

האספלט וכן במהלך האספקה עותק מתעודת על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת   .9

המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת 

לאתר, בציון תאריך אספקתו ומספר המיכל בבית הזיקוק ממנו סופק הביטומן.   

הביטומן יסופק במיכליות מיוחדות לביטומן ישירות מבית הזיקוק למתקן הערבול.  לא  

 ספקה במיכליות המשמשות להובלת דלקים, שמנים וכו'. תאושר א

על הקבלן לוודא שבעת הטיפול בביטומן במפעל הערבול (חימום, ניקוי צנרת וכו') לא  

יזדהם הביטומן בדלקים ושמנים.  כמו כן באם קיים חימום ביטומן חשמלי יש לדאוג 

 למניעת חימום יתר נקודתי הגורם לפיצוח הביטומן ולריכוכו. 

 ציוד    ג. 

  PSI 110טון ובעל לחץ חישוק של  16המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינימלי של  .1

 לפחות. 

 טון לפחות.  10המכבש בעל שלושת גלגלי הפלדה יהיה במשקל   .2

הקבלן ימציא למפקח תעודות שקילה עדכניות שיעידו על משקל המכבשים   .3

 לפני תחילת העבודה. 

בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות הפיזור  רק מרססת מכנית,  -מרססת  .4

 תאושר לביצוע העבודה. 

 בקרה ד.    
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 2,340  - צפיפות המעבדה של תערובת סוג א' שכבה נושאת עליונה ותחתונה לא תפחת מ .1

 ק"ג/מ"ק (בהתאם לתוצאות בדו"ח הבדיקות של המעבדה המאושרת).  

לט ותיסלל שכבה אם צפיפות המעבדה הממוצעת תפחת מערך זה תפורק שכבת האספ

ק"ג/מ"ק בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה כפי שהם כתובים  2,340חדשה (הערך של 

 בדו"ח המעבדה המאושרת). 

  -50בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחת מעבר ל  .2

ק"ג/מ"ק מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי המפקח להפסיק את  

ובת האספלט.  האספקה תחודש לאחר בדיקות חוזרות של תכונות  אספקת תער 

 התערובת וחזרה על מערכת מרש"ל. 

חייב הקבלן בבדיקה יומית של חדירות ביטומן משוחזר.  510467בנוסף לאמור בסעיף  .3

בכל מקרה של תוצאת חדירות ביטומן משוחזר נמוכה רשאי הקבלן להוציא על חשבונו  

ות מעבדה מאושרת, כאשר שיחזור הביטומן יילקח מכל  דגימות נוספות באמצע 3

דגימה בנפרד.  ממוצע כל תוצאות השיחזור של הביטומן תחייבנה במקום התוצאה  

 המקורית.

לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה  .4

 .C130° -או נמוכה  מ C165° -מ

המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות    51046בנוסף לאמור בסעיף  .5

 מדרישות המפרט אשר לגביהן לא ציינו ניכויים בפרק הניכויים. 

 .510464מודגש בזאת כי צפיפות השדה תהיה לפי סעיף  .6

 

 

  

 תמרור ושילוט  –  .81051תת פרק  

 

 אספקה והצבת תמרורים 81.0015

 3עמוד מגולוון קוטר  81.0050

 

 העבודה: הספקה והתקנת תמרורים.  תאור

ס"מ, הצבת עמוד   60/ 60/60העבודה כוללת הספקת התמרור על כל אביזריו, חפירת בור במידות 

כיסוד התמרור. עמוד התמרור יהיה מצנורות פלדה   20  -התמרור ויציקת בטון מסוג ב 

 מטר.  3.30ובאורך   3מגולוונים בקוטר "

התמרור וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות  העבודה כוללת כמו כן, את הרכבת 

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  –  .82051תת פרק  

 

 צביעת אבני שפה    082.0400 

 

 סימון תנועתי לכבישים

 אור הסעיף: הספקה וצביעה של סימני תנועה. ית

 צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת תמרורים, פרק ד'.  א.

 ס"מ, פסי חניה                       40 –עצירה   יקווס"מ,  20 –   הדרכה וניתוב  יקוורוחב הסימונים יהיו   

 מ. ס" 10 

 "צבעים לסימון דרכים"   935הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש ת.י.  ב.

 הגוון יהיה לבן, בתוספת כדוריות זכוכית להחזרת האור. דרישות לטיב הצבע,   

 . 73בדיקתו ויישומו לפי מפרט מע"צ פרק 

 ספלט  "סימון דרכים, הכנת פני א 934הכנת פני הכביש וצביעתו ייעשו לפי ת.י. ג.

 וצביעת סימונים". 

 רכם ורוחבם ויקפיד על צביעה  והקבלן ימדוד היטב את מיקום הסימנים, כיוונם, א  ד.

 ותיצבע   קרצוף ונקיה. כל צביעה לא נכונה או לא יפה תימחק על ידי   מדויקת

 מחדש לשביעות רצון המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תימדד בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות, של סימון תנועתי.  

 


