
 

 

 

 

 07/2018מס'    פומבימכרז 

 לביצוע עבודות בבית עלמין

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 

 '2גנספח 

  

 מפרט טכני
 

 

 



 נופיעבודות פיתוח  – 40פרק 

של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של המפרט  40פרק זה בא להשלים את פרק 

 הכללי.

 קירות ומסלעות: 4001

 באתריצוק קירות מבטון מזוין  1.0404

במידה וקיימת סתירה כלשהי בתוכן המפרט/הפרטים אזי  :כללי
תכניות הקונסטרוקציה  מפרט/פרטי  קונסטרוקטור הם הקובעים0

לקירות הבטון יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו לאישור מנהל 
ביצוע תפרי התפשטות, ניקוז הקיר, איטום, הפרויקט, לפני הביצוע0 

ון והזיון, אשפרה, מילוי בגב הקיר ויסודות הקיר טפסות, סוג הבט
לא ימשיך הקבלן בעבודות אלה יבוצעו על פי תכניות קונסטרוקציה0 

 ללא תכניות קונסטרוקציה0

המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד התוויה וסימון הקירות: 
מוסמך של הקבלן0 הסימון יכלול את  הציר האורכי של הקיר ונקודת 

קבועה כולל שתי אבטחות0 ע"פ שני הנתונים הנ"ל יהיה על גובה 
הקבלן להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה 

שתאפשר איתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו0  הקבלן ישמור 
בקפדנות על נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע 

 ואחריותו0העבודה, מוטל עליו לשקמן מיידית על חשבונו 

 ידוע כי הקירות אינן ישרים ולא ישולם תוספת בגין זה0

  :אבן חאמיקירות בטון בחיפוי  1.0404
  - חיפוי אבן חאמי

 , מפרט כללי לעבודות אבן0 41חיפוי ייעשה על פי פרק פרק 

אבן מעובדת למחצה לצורה מלבנית, שמקורה בגושי אבן    - מיאאבן ח
ון האבן ומחציבה או מלקט גושי אבן שבטבע0 סוג האבן, אבן גיר קשה, ג

 יאושר ע"י מפקח ואד' נוף0

צורת המיקשר תיהיה "מוקאדם", מישקים נפסקים )בלתי  - מיקשר
הקווים  שבירת0 רצופים( בשני הכיוונים, הקווים האופקיים יודגשו

האופקיים תיעשה באמצעות אבן מלבנית בנוייה כך שהצלע הארוכה 
 אנכית וחובקת מספר שורות )ראה פרט(0 

הצמנט במלט לכיחול יהיה צמנט לבן0 גוון המלט לכיחול יהיה בגוון 

BS1014 0האבן בכפוף לאישור אד' הנוף0 פיגמנטים יתאימו לדרישות 
 ות0 המלט לכיחול יכלול מוסף להגברת האטימ

האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים0 הקבלן יספק דוגמה 
לסוג האבן וסוג העיבוד0 האבן תעמוד ב"דרישות לטיב האבן" בהתאם 

 .25-1ס"מ, אורך  25,.2שבמפרט הכללי0 רוחב האבן יהיה  41.44לסעיף 
עובי האבן יימדד מקו המקצוע ועד 0 מ"מ .1יהיה  האבןס"מ0 עובי 

ביותר, ללא התחשבות ב"כרס" כל האבנים  דקהבה האבן  לנקודה
שיוכנסו לקיר תהיינה שלמות ובלתי פגומות0 הקבלן יחליף באבן חדשה 
כל אבן שניזוקה או נשברה באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או בשעת 

בניית הקיר0 הכנת האבן כוללת גם סיתות להתאמת מידות, סיתות 



אבנים לשם התאמתן לקונסטרוקציה, אבנים במידות משלימות, סיתות 
לרכיבים משתלבים, לרכיבים צמודים וכדו'0 אם דרושים חריצים 

  באמצעות קידוח בלבד0 –ושקעים הם יבוצעו בעזרת מסור, חורים 

אין להתחיל בעבודות החיפוי לפני קבלת אישור   - עבודות החיפוי
 הבטון0  יום לאחר סיום יציקת 24המפקח0 עבודת החיפוי תחל לפחות 

שטח הקיר ינוקה היטב ויורטב במים0 על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט 
מ"מ, בתוספת חומר מגביר הידבקות0 השטח יוחזק  2-3, בעובי 4:3צמנט 

 ימים רצופים בטרם יונח החיפוי0 3במצב רטוב לפחות 

אם גב האבן חלק, יבוצעו ניקוי, הרטבה והרבצה על גב הלוחות כמפורט 
ימים  3הקיר0 המלט שהותז על לוחות האבן יוחזק במצב רטוב לעיל לגבי 

רצופים0 פני הלוחות יוגנו מפני התלכלכות במלט0 אין להניח לוח אבן על 
 משנהו לאחר ההתזה0

בנדבך האבן הראשון יושענו לוחות האבן על בליטת בטון0 החיפוי יתקדם 
מעץ קשה או בזמן הבנייה תונח כל אבן על גבי טריזים בשורות אופקיות, 

ס"מ, עם  4ממתכת לשמירת אחידות עובי המישק0 רוחב המישקים יהיה 
מ"מ0 הטריזים יוצאו לאחר יממה לפחות ולא  2סטייה מירבית של 

 יאוחר משתי יממות מזמן הבנייה0 

וניקוי פני האבן, ולאחר קבלת אישור  עבודות החיפוי בסיום  - מישקים
 45לם0 ההעמקה תהיה לעומק המפקח, יוחל בהעמקת המישקים ובכיחו

לפני ביצוע הכיחול יורטבו דפנות ופנים המישקים0 הכיחול ות0 מ"מ לפח
מ"מ, ייעשה בשני  .2ייעשה בשלב אחד0 אם עומק החלל לכיחול עולה על 

שלבים0 הכיחול ייעשה שקוע ומחורץ חצי עגול0 המלט ימלא את המישק 
 1ב רטוב במשך המישקים ישמרו במצ –בשלמות ללא חללים0 אשפרה 

משיירי ימים לפחות0 לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על ניקיון האבן 
 לכלוך ושיירי צמנט בטון0 

חיזוק לוחות האבן לשטחי קירות ייעשה באמצעות  – חיזוקים ועיגונים
רשת פלדה מגולוונת וזוויתנים על פי פרטי קונסטרוקטור0 הזוויתנים 

המשמשים לעיגון האבן יהיו מפלדה לעיגון, הרשתות ויתר חלקי הפלדה 
 מפרט כללי למסגרות חרש0 -49מגולוונת כמפורט בפרק 

ביצוע פתחי הניקוז יבוצע על פי פרט0 המרווח בין קצה  פתחי ניקוז:
הצינור ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט צמנטי בגוון האבן0 המרווח בין דופן 

וז לא יבלוט ממישור מ"מ0 צינור הניק 5הצינור לחיפוי הקיר לא יעלה על 
 הקיר0

ס"מ, עיבוד  8בעובי  יהיה מאבן אחת לרוחב הקיר – נדבך ראש )קופינג(
 ראה חיפוי אבן לעיל0 –כיחול  0האבן טלטיש בכל הפאות הנראות

 ידוע כי הקירות אינן ישרים ולא ישולם תוספת בגין זה0

 עבודות שיקום נופי ועיצוב מדרונות: 4002

 חיפוי מדרונות: 1.0204

שבמפרט הכללי לעבודות  1.0.20.2עבודות החיפוי יבוצעו על פי סעיף 
סות קרקע כמתבסס על יצירת השיקום הנופי  סלילה וגישור נת"י0

 .בדרך המירבית והמיטבית את המדרונות הטבעיים באזור המדמה



 השיקום הנופיהנחת אדמת החיפוי באזורי להלן הנחיות לגבי אופן 
 ההרכבו

  האדמה לחיפוי:

חישוף, ממערום שיוכן עבור הקבלן  באדמת חיפוי יבוצעה - 4חלופה 
בשטח הפרויקט0 בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 

רק במידה ולא ניתן על פי פרט וחתך0 ס"מ  .1 החיפוי  יהיה עומק שכבת 
יהיה לספק לקבלן אדמת חישוף לחיפוי, יאושר לקבלן להביא אדמת גן 

 0המדרונות0 לא יביא הקבלן קרקע לצורך זה ללא אישור מפקחלחיפוי 

 :הרכב הקרקע

 צרורות  אדמת החישוף תכיל קרקע פוריה מפוררת יחד עם 
 אבנים0 %.3אדמה ו  %.7אבנים ביחס של 

  ס"מ0 .2צרורות האבנים יהיו בגודל מקסימאלי של 

  ס"מ יופרדו מאדמת החיפוי .2אבנים בגודל העולה על 

להלן, למעט הדברה של  140203תבוצע על פי סעיף הכשרת קרקע 
אדמת החישוף לאחר הפיזור מכיוון שיש צורך לשמור על מלאי 

הזרעים הקיים בקרקע0 במידת הצורך, לאחר נביטה תוגדר 
 הדברה סלקטיבית0

במידה ולא ניתן יהיה להשתמש באדמת חישוף,באישור  - 2חלופה 
 כמפורט בסעיף אדמת גן להלן0מובאת גן  מנה"פ , ייעשה שימוש באדמת

 
הקבלן המבצע יהיה אחראי ליציבות המלאה של המדרון  אחריות:

חודשים מתאריך השלמת העבודה0 במשך תקופת הבדק  48למשך 
 41והאחריות מצב המדרון המטופל יהיה ללא ערוצים או חריצים0 תוך 

 ימי עבודה  ממועד ההודעה בכתב, יבצע הקבלן את התיקונים הדרושים
 להבטחת יציבות המדרון וטיפול בערוצים בקטע הלקוי0

 4-2על גבי המדרון ימוקמו סלעים בגודל משתנה בין  –פיזור סלעים 
 2/3כדי למקם את האבנים יש לחפור גומחה נקודתית בגודל מ"ק0 

מגובה האבן ולטמון את האבן כך שמקסימום שליש ממנה חשוף והשאר 
לבצע הידוק ידני באמצעות מחבט  לאחר שתילת האבן יש0 קבור בקרקע

 סביב האבן עד להתייצבותה0

  :תכולת העבודה 1.0202

, ראה אופן המדידה בסעיף  אופן המדידה של חיפוי מדרונות יהיה במ"ק
0 הסעיף מתומחר בסעיף אדמת גן/אדמת חישוף בכתב אדמת גן להלן

מדידה ביחידות, העבודה כוללת אספקה,  –סלעים הכמויות0 
 0מחה הטמנה והידוקמיקום,חפירת גו

 

 



 ריצוף ואבני שפה 40003

 ריצוף באבנים משתלבות ..1.0.302

 כללי: 0א

במדרכות שבילים ואיי תנועה ובכל מקום שם יורה המפקח יבצע הקבלן 
 ריצוף מאבנים משתלבות לפי בחירת האדריכל0

סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה 
 ו/או דרישת האדריכל0לפי התכנית 

העבודה כוללת סידור אבנים לטובת סימון מדרכות, חניות, מעברי חציה 
 וצורות אחרות0

כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של העבודה לרבות הריצוף והחול 
 יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו0

 העבודה כוללת, בין היתר, שימוש באבנים שפורקו באתר בשימוש חוזר0

 מתחת לאבנים:שכבת החול  0ב

,  עובר 95% - .6שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה  0א
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים  5% - .41נפה 

ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק0 תכולת הרטיבות של החול בעת 
 1%0הפיזור לא תעלה על 

וך ומגופים זרים0 אין להתחיל לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכל 0ב
 בפיזור שכבת החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית0

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים  0ג
 המתוכננים לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח0

"מ0 ס 5שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו  תהיה בעובי אחיד  של  0ד

לא תותר כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה 
 לפני הנחת האבנים0

שכבת החול אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון  0ה
אחר יהיה מיוצב בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה, מפני האיטום /או 

 משטח הבטון ועד מפלס תחתית אבני הריצוף0

כל תוספת להנחת שכבת חול בעובי משתנה0 הכל כלול לא תשולם 
 במחירי היחידה של עבודות הריצוף0

 הריצוףביצוע  0ג

ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה  פני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד 40
 (0 1%)תחולת הרטיבות לא תעלה על 

רצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במ 20

 לקו הגימור של אלמנט השפה0בהתאמה 

  



 

 

השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף  30
ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך0 האבנים החלקיות ייחתכו, לפי 
מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח0 יש להקפיד שהאבן 

 ניצבות לאחר הניסור0   מנוסרת תשאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות

האבנים המשולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט בתכניות ויונחו בעבודת  10
ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכנית0 האבנים יונחו כך שתשתלבנה 
במרווחים מינמליים ביניהם, כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר 

חיתוך אבנים לגודל בשטח הניסיוני0 השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י 
ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע  3 -המתאים ובמקומות צרים מ 

 המתאים0

מ"מ,  3הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  50

 מ"מ0 2הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 

בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של   60

משטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות  ה
 05.הרץ ובגודל של  ..4ק"ג ותדירות של  ...,2בעלות כח צנטריפוגלי של 

 מעברים0 -3מ"ר לפחות0 הידוק זה יבוצע ב 

הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר  70
צף שלא קיבל את ההידוק הראשוני0 לאחר ביצוע בסוף יום העבודה שטח מרו

שעות לאחר ביצוע הריצוף 0יש לפזר על  21 -ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ 
המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים 
המשתלבות0 לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול 

 0נוספים מעברים 1  -המחצבה ב 

בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש  80

מעברים, לפי הוראות המפקח ובהתאם  8 -טון או מכבש פניאומטי כבד ב  42
למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישורי ומשטח 

 בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן0

 

 סטיות מותרות בביצוע 0ד

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,  40
 כמפורט בתכניות0

 מ"מ0  .4-+ / .4הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  20

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  30

ו מ' והבנוי כך ששקיעת 5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום  ברוחב של לפחות 
 מ"מ0 4המכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענו על קצוותיו  לא תעלה על 

בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים  על פני 
הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו  

 5נוצר המרווח  הגדול ביותר0 הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 
 מ"מ0

 



סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את  10

הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח0 גודל אותם השטחים יקבע ע"י 
 0המפקח

 מ"מ0 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  50

 אחריות הקבלן 0ה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות  40
הגובה והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים 

 שבורים וכו'0 הכל לשביעות רצון המפקח0
 

חודש מגמר ביצוע  42אחריות הקבלן לטיב הביצוע וכו', כנדרש, תהיה  20
על הקבלן לבצע עבודות של העבודה בשלמותה0 במסגרת אחריות זו יהא 

 סמ"ר0 3החלפת אבנים, סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 

 )בהיטל אופקי( לעיל הכל לשביעות רצון המפקח0        

יישום אחריות הקבלן תיעשה כדלקמן: אחת לארבעה חודשים או לפי   30

מים הזמנת נציג החברה או המועצה ייערך סיור בשטח בשיתוף כל הגור

המוסמכים והקבלן0 בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או 
האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים0 התיקונים אשר 

יום ממועד הסיור0 בכל מקרה דעתו של  .3יסוכם לגביהם יבוצעו תוך 
 המפקח תהיה סופית בנדון מהות הנזקים אשר יש לתקן0

 משטח  ניסיוני 0ו

טע ניסיוני ת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קלפני התחל 40
 מטר במקום שיורה המפקח0 .20מטר וברוחב של  .3באורך 

ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  20

המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול 
האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות,  למילוי המרווחים בין

 אלמנטי שפה וכו'0

הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע  30

 את העבודה0

המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב  10
המשך החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן ב

 הביצוע0

בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו  50
 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'0

יבוצעו קטעי      -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות           
ניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו ניסיוניים על חשבון הקבלן0משטחי ה

 מהאתר ע"י  הקבלן ועל חשבונו0

אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  60
 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה0

המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י  70

 כל תביעה מצידו0המנהל תחייב את הקבלן ללא 

 



 

 מדידה לתשלום:
התשלום יהיה לפי מ"ר נטו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי 

 ס"מ0 3
 

 אבני שפה מכל הסוגים )כולל אבני גן( 1.0.60228-.31

אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם  0א
 יורה המפקח0

העבודה כוללת אספקה והנחה לרבות יסוד מבטון הכל כמופיע במפרט  0ב
 הכללי0

פיתוח האתר  - .1טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק  0ג

 1.0.50.80וסלילה סעיף 

 מ"מ לגובה ולמיקום0 -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  0ד

מ'  025.מ' או  .05.קטעי רדיוסים יבוצעו מאבנים טרומיות באורך  0ה
בהתאם לגודל הרדיוס )מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות(0 

 לפי פרטים בתוכניות0 -45העבודה כוללת גם תושבות מבטון ב

מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון תקני0 לא תורשה יצירת 
תערובת בטון בשטח והוספת מים לתערובת יבשה0  כמו כן יש לבצע את גב 

 בנית0הבטון באמצעות ת

 מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בטיט0

ס"מ  .3מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   .40 –בפינות )רדיוס קטן מ 

 לפחות0
 

 מדידה לתשלום:

 התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי0

 

 

 

 

 

 

 גינון והשקייה – 41פרק 

 מפרט מיוחד משרד דני שפניר מצ"ב ראה –עבודות השקייה   4101

 עבודות גינון:  4102

 של המפרט הכללי והוא חלק בלתי נפרד ממנו0 14סעיף זה  מהווה השלמה לפרק                

 :סקר קרקע מקומית 140204

צע על חשבונו, סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות יבהקבלן  0א
חפירת/חציבת וזה על ידי  ופיזור אדמת גן הכשרת קרקע ו/או הבאה 



מ', אשר יאפשרו לסוקר קרקע מקצועי לבדוק  .402בורות לעומק עד 
 ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה0

סוקר קרקע מקצועי )בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח( יקבע  0ב
את סוג הקרקע/סלע המקומי, קיומן של שכבות אטומות, אבניות 

לגידול צמחי נוי לרבות עצים  - אם צפויות -והערכה כללית לגבי מגבלות 
ס"מ לבדיקת קצב החלחול  .6הבורות ימולאו במים לגובה  ודקלים0

 ואיתור בעיות של קרקע/סלע אטום0

דגימות הקרקע לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מהבורות  0ג
 אותם ממלאים במים0

 זמן חלחול, מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י
הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדה  הסוקר/המפקח0

  0מורשית חקלאית עבדה במהבדיקות ייעשו , מורשיתחקלאית 

-.6ס"מ,  .-.3דגימות בנפרד, לעומק  ארבעבכל נקודה שתקבע יילקחו   0ד
יש לבצע בורות ולקחת דגימות  0ס"מ .9-.42 -ו ס"מ .6-.9, ס"מ  .3

 נקודות 0 3-אך לא פחות מ י גינוןשטח דונם 05.מבור אחד לכל 

מנקודות הבדיקה יהיו בשטחי מילוי והיתר בשטחי  2/3  0ה
הנקודות ייקבעו ע"י חפירה/חציבה0הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטח0 

המפקח בשטחי מילוי ו/או שטחי חפירה/חציבה0 הפרמטרים הדרושים 
וחד זה לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת גן" במפרט טכני מי

 ובמפרט הכללי0

תעודות מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב  0ו
בתוצאות הבדיקות יצוינו הערכים של  הינו קריא וברור0 בתעודות

 במפרט המיוחד0 הפרמטרים השונים ביחידות המצוינות

אין לבצע כל תוספת אדמת גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור  0ז
 לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל0 -)בכתב( המפקח 

 כל בורלביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות  0ח
לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה  מקוםכל בשכבות ב

תגלה שכבת קרקע )נזז וכו'( תוהשונות של עבודות הגינון0 במידה 
מ'  .40החלפת קרקע מקומית לעומק  תבוצע  ,הפסולה לשימוש גנני

 באתר0  ע"פ שיקול דעתו של המפקחוזה לפחות 

 אדמת גן:  140202

 :(2)חלופה  קרקע מובאת לצורך חיפוי המדרונות 

אדמת גן מובאת לפרויקט זה לצורך חיפוי מדרונות תהיה אדמה  כללי: 0א
מסוג "רנדזינה" או "טרה רוסה" בתיאום מול מחלקת גינון ונוף של 

מודיעין0 לא יאושר שימוש באדמה מסוג "חמרה חולית " לחיפוי עירית 
 .2אבנים בגודל של עד  .%2-אדמת הגן תכיל כ מדרונות  בפרויקט זה0

ס"מ למניעת  .5-אדמת גן מובאת תהיה מעומק של לא יותר מ 0 מס"
 קבלת אדמה מובאת בעלת תכולת חרסית גבוהה0

לא צוין במפורש(  הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )גם אם 0ב
 אספקה, הובלה ופיזור במקומות ובגבהים הנדרשים לפי תכנית הפיתוח

  0והנחיות המפקח

אדמת גן תפוזר לאחר אישור בכתב של המפקח0 אין לפזר בשום אופן  0ג
פיזור אדמת גן בעלת פרמטרים  סוג שהוא0 מכל אדמת גן על פסולת

ורה מובהקת קרקעיים )כימיים ו/או פיסיים( או סוג השונים בצ
הטבעית  מקרקע/סלע הקיימים באתר )בסיום עבודות העפר או בצורתה

מחייב ביצוע עבודות שונות )כמו חפירה, חציבה של בורות  ,באתר(
צנרת השקיה וכו'( לפני פיזור אדמת גן מובאת וכל זאת   לעצים, הצנעת

 יסוד באדמת הגן0 בכדי למנוע ערבוב קרקע/סלע



 באמצעות כלים ידניים או מכניים בהתאם לתנאיפיזור אדמת הגן יבוצע  0ד
 5אין לבצע פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של  המקום והוראות מפקח0

 ימים מירידת גשם או כאשר הקרקע רטובה מהשקיה0

 המכרז/החוזהכי מצוין במסמבהתאם ל עובי שכבת אדמת הגן תהיה 0ה
שכבת אדמת בשום נקודה לא יפחת עובי  והנחיות אדריכל הנוף /מפקח0 

 מהעובי הנדרש0 5% -הגן ביותר מ

לא תכיל  שאריות או חלקי תהיה נקיה מכל סוג של פסולת,  גןהאדמת  0ו
, עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהוא )פקעות/שורשים/קני שורש וכו'(

תראה אחידה למראה ובמישוש תהיה נקייה מגורמי מחלות ומזיקים, 
ור לתקינות אדמת גן איש היטב0 )צבע, טקסטורה( ותהיה מפוררת

לפני חפירת בור שאילה  0מובאת, יינתן לפני הפיזור בכתב בידי המפקח
ס"מ ולערום בנפרד   .2יש לבצע גירוד זהיר של  פני קרקע עליונים לעומק 

 למניעת עירוב זרעים של צמחיה לא רצויה באדמת הגינון0 

לאחר כריית הקרקע על הקבלן לבצע על חשבונו שיקום השטח והחזרת  0ז
 המצב לקדמותו0 

 אדמת גן: –בדיקת קרקע 

רק לאחר אישור המפקח0 האישור תבוצע  אספקה ופיזור אדמת גן באתר 0א
 ל סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן0עיינתן 

ימות גימות יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות שהובאו לאתר0 על הדגד 0ב
 צוין מיקומו המדויק של המדגם0יהמובאות למעבדה 

 דגימות 2 :מ"ק אדמת גן .25דגימות לכל כמות מתוכננת של  3יילקחו  0ג
 3 -במקור הקרקע ואחת מערמות אתר, אך בשום מקרה לא פחות מ

הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות ע"י נציג המעבדה0  דגימות0
  במקום מספר הדגימות הנדרש0פיצול הדגימות במעבדה לא יבוא 

לרבות  ת על חשבון הקבלןימורשחקלאית  בדיקות קרקע יבוצעו במעבדה 0ד
 בדיקות קרקע חוזרות למקור קרקע שונה ו/או לאימות ממצאי 0

תעודות המקור של בדיקות הקרקע יימסרו למתכנן ולמפקח לעיון0 כל  0ה
 הכיתוב בתעודות חייב להיות ברור וקריא0

מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות אדמת גן באתר, סילת פ 0ו
ותהיה, לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא0 הקבלן חייב לפנות  במידה

 כל ערמה/ערמות אדמת גן שנפסלה0 על חשבונו

המעבדה תבצע בדיקות קרקע  :אדמת גן -פרמטרים לבדיקות קרקע 
 0ו בתעודת המקורתוצאות הבדיקות יצוינ לפרמטרים המצוינים להלן0

 להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים0

 

 

                                                                                                                                                                       הפרמטר הדרישה

ו/או במפרט הטכני כמפורט בכתב הכמויות 
 המיוחד

 40 הגדרה של סוג הקרקע

  35%0א0 שיעור החרסית לא תעלה על 

 %0.5ב0 שיעור החרסית+סילט לא יעלה על    

חול,  -הרכב מכני %-חלוקת )שיעור( המקטעים ב
 סילט, חרסית

20 

 ס"מ0 5  א0 הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 0 %.4ב0 שיעור האבנים לא יעלה על 

ת )% האבנים לפי נפח( מחלקיקים ושיעור האבני
 ומעלה 1מ"מ עובר נפה  1מגודל 

30 



 10 )חומציות הקרקע( PH  =7090 PHמקסימום 

 45%0 -א0 גיר כללי 

 0 8% -ב0 גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק אם 
 (%.4שיעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

50 

 60 ( במילימוס/ס"מC0Eמוליכות חשמלית ) מילימוס/ס"מ 405מוליכות חשמלית מירבית 

)במ"ג/ק"ג במיצוי בתמיסה  3NO -תכולת חנקן  מ"ג/ק"ג0 .3מקסימום 
 רוויה(

70 

 80 )במ"ג/ק"ג( Pתכולת זרחן  מ"ג/ק"ג0 45מקסימום 

)מיצוי בסידן כלורי  Kתכולת אשלגן  מיליאק'/ליטר .4מקסימום 
 ליאק'/ליטר(במי

90 

 4.0 תכולת כלורידים )ג"ר/ק"ג( ג"ר/ק"ג 03.מקסימום 

 440 (SARבדיקת נתרן חליף )ביחידות  SAR=  709מקסימום 

 (Mg+Caתכולת סידן+מגנזיום ) מיליאק'/ליטר 5מקסימום 

 )במיליאק'/ליטר(

420 

תכולת בורון ) במ"ג/ליטר בתמיסת קרקע ברטיבות  מ"ג/ליטר 4מקסימום 
 קיבול שדה (0של 

430 

 410 הצצה ו/או מעקרי קרקעמונעי  םשאריות חומרי אפס

 

לא יתקבלו  - .U.S.D.A( הן לפי 2* הערה:    ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס' 
 U.S.D.A0 תוצאות שאינן ע"פ הנוהל והפרמטרים של 

 

 

 :של אדמת גן תכולת העבודה

ההפרש בין רומי התשתית נטו בחישוב לפי תשולם לפי מ"ק אדמת הגן  0א
לרומים הסופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת 

 0הגן-גן בעובי שכבת אדמת

את גובה השכבה במספר  ודדהגן ימדוד המ-לקביעת עובי שכבת אדמת 0ב
הממוצע0 והיה הממוצע העומק וייחשב לפי בחירת המפקח מקומות לפי 

 על פי המפרט0פי הגובה שנדרש גבוה מהגובה שנדרש תשולם התמורה ל

התשלום עבור אדמת גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע  0ג
 -הנדרשות ע"פ מסמכי מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות

 אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור תקינות אדמת הגן0

למען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה לבצע על חשבונו  את כל  0ד
בדיקות הנדרשות לצורך אישור התאמת אדמת גן לדרישות המפורטות ה

 0במפרט הטכני המיוחד

 :כשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילהה 140203

 כללי:



על הכשרת הקרקע תבוצע  לפני ביצוע עבודות הסימון, השתילה והנטיעה 0א
 יישור גנני, הדברת עשבייה, עבודות מקלטרת,   ניקוי והסרת צמחיה,ידי 

סופי לאחר  ס"מ ויישור .1עיבוד הקרקע לקראת שתילה/נטיעה לעומק 
 מכן0

 זיבול ודישוןע"י  שיפור הקרקע  לפני ביצוע השתילה והנטיעה יבוצע  0ב
 0מבוקר שחרור בבורות הנטיעה/שתילה בלבד

 :יישור גנני ויישור סופי

יבוצעו בכל שטחי  יישור גנני ויישור סופי כמפורט במפרט הבינמשרדי 0א
והנטיעה לרומים הנדרשים בתוכניות וע"פ המפרט0 הדיוק  השתילה

 ס"מ 0 2הנדרש ביישור הסופי הינו 

מ"מ  .X 5 ..4תקינות היישור הסופי תבדק בסרגל אלומיניום בחתך  0ב
( יהיה אורך . - 5%מ"מ0 בשטחים מישוריים )בשיפועים  1ועובי דופן 

 '0..30ם יהיה אורך הסרגל מ'0 בשטחים משופעי ..10הסרגל 

גובה השקע/הבליטה המירבי המותר בשטחי גינון )שיחים וצמחי כיסוי(  0ג
 4ס"מ0גובה שקע/הבליטה המירבי המותר בשטחי מדשאות הינו  1הינו 
 ס"מ0

 עיבוד קרקע:

 ס"מ0  .1עיבוד ותיחוח יבוצעו לעומק של  0א

י הגינון0 ת על כל שטחקלטרלפני פיזור אדמת הגן יבצע הקבלן עיבוד במ
ס"מ בשני מעברים בכיוונים  .3עומק לת יבוצע קלטרבמ העיבוד

מדידת העומק  0קילשוןבשטחים קטנים יבוצע העיבוד הנ"ל ב מנוגדים0 
 ת אינה כוללת את שכבת אדמת הגן0קלטרמבלעיבוד 

   הדברת עשבייה:

המפקח  אישורהדברת עשבייה תעשה במידת הצורך אך ורק לפי  0א
על  0והמפורט במפרט טכני מיוחד זה ובהתאם לנדרש בכתב הכמויות

הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב לקוטלי העשבים ולקוטלי 
בכל   מגע, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר0

הצצה מסוג כלשהוא -עשבים מונע-מקום בו ביצע הקבלן יישום קוטל
 ASר בסימון השטחים המטופלים בתכניות העדות )יצוין   הדב

MADE0) 

הקבלן להגדיר ולאפיין את סוגי הצמחייה הרודארלית בסביבת  על 0ב
 הפרויקט על מנת להתאים באופן אופטימלי  את ממשק ההדברה0

תבוצע לפני השתילה ולאורך כל תקופת ביצוע הגן עד  הדברת עשביה 0ג
למסירה סופית0 הקבלן אחראי למניעת הצצה וצמיחת עשבי בר מעת 

בר -קבלת צו התחלת העבודה ולהחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי
עד למועד אישור המסירה הסופית0לא ישולם על ריסוסים נוספים 

עשבייה בכתב הכמויות )במידת הצורך( מעבר לנאמר בסעיף הדברת 
והקבלן יכלול אותם במחירי היחידה0 כלומר, ישולם רק פעם אחת על 

סעיף הריסוס ועל הקבלן לקחת בחשבון אפשרות  לביצוע ריסוסים 
 נוספים ועליו לשקלל זאת בהצעתו0

עשה ע"פ הנאמר במפרט הכללי הבינמישרדי סעיף יהדברת עשביה ת 0ד
 0 )בשילוב או בנפרד( ותכלול קוטל מגע ומונע הצצה 14.43

לפני מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת )או לחילופין כאשר  - 4שלב  0ה
יה, ישקה ילצורך הדברת העשב השתילה מתבצעת ע"ג קרקע מקומית(: 

ועל חשבונו  ושל הקבלן את השטחים המיועדים לשתילה בהמטרה ניידת
וימתין  ועותשב 3ימים במשך  3כל  קו"ב/ דונם לפחות 45בכמות מים של 

של העשבייה לפחות שבועיים0 לאחר  ומפותח עד לנביטה וצימוח רענן



במינון ים מתאימים המאושרים לגן הנוי ומכן תרוסס העשבייה בחומר
 סוגי העשבייה ועונות השנה0 שיקבע ע"י הוראות היצרן ע"פ מתאים

דברה החומר ה סוגי העשבייה,שבועות ע"פ ההמלצות לגבי  1-6לאחר כ  
) סילוק העשבייה  ניתן להמשיך בשלבי העבודהשור כתוב של המפקח ואי

ה0 יבכל מקרה יש לוודא קטילה מוחלטת של העשביהמודברת וכו'( 
 0ככל שנדרשבמידה ונותרה עשביה יש לחזור על הפעולה 

לאחר מילוי שטחי  לאחר מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת: - 2שלב  0ו
0 4גן מובאת יש לבצע ריסוס נוסף ע"פ הנאמר בשלב  הגינון באדמת

כלומר: ריסוס להדברת עשביה יבוצע לפחות פעמיים, לפני ואחרי מילוי 
בכל מקרה הקבלן אחראי להדברה מלאה של כל  אדמת גן מובאת0

 שנתית באתר0-העשבייה החד והרב

 הוראות כלליות:  0ז

  (0יום לפני הריסוס יושקה השטח)אין לרסס עשבייה צמאה 

 0אין לרסס בזמן רוחות 

 0אין לרסס כאשר עלוות העשביה רטובה 

  יש להשתמש במשטח ) ע"פ הוראות היצרן
0) 

  במידה ונגרמו נזקים לסביבה מריסוסים אלה, יתקן הקבלן את הנזקים
 על חשבונו ע"פ הוראות המפקח0

 0העבודות בחומרים  תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות
תוך התחשבות מלאה בהוראות היצרן, בסביבה, בסוג  כימיים יבוצעו

 הקרקע, בצמחיית התרבות ובעלי החיים באזור0
  עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם

 מבוצעת העבודה0

 תכולת העבודה:

, עיבוד הכשרת קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע 0א
 והדישון  הזיבול ופעולת במקלטרת 

 הדברת עשביה  0ב

 0שתילה  נטיעה במחירי סעיפים יםכלול  זיבול ודישוןתוספת כבול, 0ג

 :קומפוסט 140201

( יסופק, יפוזר ויוצנע בשטחי ביסודות רגיל )לא מועשרהומפוסט הק 0א
 .3ס"מ בכמות של  .2הקומפוסט יפוזר ויוצנע לעומק מדשאות בלבד0 

כנאמר  בורות הנטיעהבנוסף תסופק תוספת קומפוסט ל0 ליטר למ"ר
  להלן0

 דרישות המפורטות להלן:עמוד ביהקומפוסט  0ב

  2, מרץ 8.4-עומד בדרישות התקן הישראלי...  
  תווית מפורטת של היצרן, או של מעבדה המעידים על מקורו נושא

 ותכונותיו0

 0הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים 
  אחוז חומר אורגני הנמדד במיצוי ושריפה בטמפ' שאינה עולה על

C°5.. 3.0- 55%תהיה בין 
 0( מליחותC0Eבמיצוי רוויה קטנה מ )- מילימוס/ס"מ0 .2 

  יחסC/N  4.0-.2פחמן( כללי ללא העשרה יהיה בין  -)חנקן 

  3.0 - 35%שעות יהיה  18צלסיוס למשך  .°7אחוז הרטיבות ביבוש של 

 N 40 - 405%ין יהיה  )חנקן( זמ 



 2.5 P     070.  - 4% )זרחן( זמין 

 K 060.  - 4%אשלגן  

הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות מעבדה לקומפוסט ע"פ הפרמטרים הנ"ל  0ג
 45במעבדה המוסמכת לכך0 דרושה דגימה אחת לכל כמות מתוכננת של 

דגימות0 לא תותר עבודת  3-, אך בשום מקרה לא פחות ממ"ק קומפוסט
שתילה כלשהיא לפני קבלת תוצאות בדיקות הקומפוסט המעידות על כך 

 שהקומפוסט עומד בדרישות התקן0

שיפור קרקע , לא יותר השימוש בקומפוסט שאינו עומד בדרישות התקן0  0ד
 14.470זיבול ודישון על פי המפרט הכללי סעיף 

 לבור הנטיעה/שתילה ) למעט שתילת ערערים(: תוספת קומפוסט 0ה

 בכמות של: לבור הנטיעה/שתילהומפוסט ק תוספת

  ליטר )ראה מפרט  ..4 -      ליטר ..4דקל מהאדמה /ממיכל
 מיוחד לדקלים (

  ליטר    .5 -       ליטר .6עצים ממיכל 

  ליטר    .5 -  ליטר  .5אקסמפלרים/עצים ממיכל 
  ליטר   .2  -     ליטר 25אקסמפלר ממיכל 

  ליטר    .4 -                   ליטר .4ממיכל צמח 
  ליטר      5 -                   ליטר 3ממיכל צמח 

 ליטר     3 -                   ליטר 4ממיכל  צמח 
  ליטר     ½ -                  ליטר .025.צמח ממיכל 
  ליטר    ¼  -                  ליטר ..04.צמח ממיכל 

 עבודות שתילה ונטיעה 140205

עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול  כללי:
 140.10.6עבודות השתילה והנטיעה יבוצעו על פי סעיף בנטיעות0 

כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם שבמפרט הכללי0 
 יבנושא ים שוניםברור0 אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על העבודה

את ולקבל  המפקח והמתכנןעבודות השתילה וההשקיה יש לקיים עם 
כל שינוי בתוכניות הנטיעה דורש 0 בכתב לכל שינוישל האחרון אישורו 

 אישור מאדריכל הנוף בכתב0תאום עם המפקח ו

כל עבודות השתילה יבוצעו לאחר גמר עבודות הכנת השטח או עבודות 
 ההכנה בבור 

השתילה0 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים לכל קבוצת                                         
 צמחים0  

 :יעמוד בדרישות הבאותהשקיה הגינון והעבודות שיבצע קבלן ה

  חדש( בסיווג משרד התמ"ת )העבודה(0 2אישור תקף גנן סוג( 
  באופי ובהיקף בעל ניסיון מוכח לביצוע עבודות גינון והשקיה

 הדומים למכרז  
 זה והמלצות לאישור טיב עבודתו משלוש השנים האחרונות0             

  הקבלן יעסיק מנהל עבודה ועובדים מקצועיים בעלי ניסיון
 לביצוע העבודות 

 הנדרשות   במכרז זה0             
  אישור תקף לרישום באיגוד קבלני הגינון של הארגון לגננות

 ראל ולנוף ביש
 בסיווג הדומה   להיקף מכרז זה מומלץ0             



 

: העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר סדר הנטיעה המומלץ
 השתילים, תמיד מהגדול לקטן0

 הזמנת הצמחים:

עפ"י רשימת הצמחיה המופיעה  כל סוגי הצמחיםזמין את  יהקבלן  0א
אתו, על מנת להבטיח את אספקת  ההתקשרות בתכנית מיד לאחר

 למקור המפקח והמתכנןהצמחיה בזמן0 יש לקבל מראש אישור 
 עצמם0 השתילים והשתילים

לאישור, לפני  מפקח ולמתכנןרשימת המשתלות המגדלות יימסרו ל 0ב
 חתימת הסכמי גידול החומר0

, לאחר אישור מקור השתילים ייערך סיור משתלות בו ישתתפו הקבלן 0ג
יה לפרויקט0 י0 סיור זה יקבע את מאפייני הצמחוהמתכנן המפקח

האישור לצמחיה יהיה בכתב בלבד0 פרוטוקול סיור המשתלות יופץ 
  למזמין0

 ההזמנה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים בתאום מנהל הפרויקט0  0ד

בשל העובדה שמרבית שטחי הגינון בפרויקט מתבססים על צמחיית בר  0ה
הזמנה ואבטחה לאספקת ארצישראלית, על הקבלן להקפיד על נוהל 

 שתילים0

שלב בעת הגשת  לוחות זמנים מפורטים לאישור, על הקבלן להתחשב ול
התחשב בזמן הנדרש ם מהמשתלה, בבלו"ז את מועד הזמנת השתילי

ם ובזמנים המתאימים לשתילה כמפורט במפרט מיוחד לגידול השתילי
 זה0

 המפרט:טיב השתילים והתאמתם לדרישות 

הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים ההגדרה "שתילים"  0א
מסוג "מעולה" כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו  במכרז/חוזה זה0

 גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש0

יעמדו ו השתילים יהיו נקיים ממחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא 0ב
 בדרישות הסטנדרטים לצמחי נוי כמפורט בחוברת סטנדרטים

 )"תקנים"( של משרד החקלאות0

הקשחה והתאמת הצמחים לתנאי הגידול בגן: כל סוגי הצמחים יועברו,  0ג
בעודם   במשתלה ולמשך פרק זמן סביר לכל סוג, לתנאי גידול הדומים 

לאלה הקיימים בגן  לצורך הקשחה0 הקבלן יוודא, טרם אספקת 
 הצמחים, כי אכן הנ"ל בוצע0 

הקשחה יעברו זאת בתנאי הגן ובאחריותו  צמחים שסופקו לאתר ללא 0ד
המלאה של הקבלן0 הערה המתארת את טיב ההקשחה תירשם ביומן 

 העבודה0

על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למתכנן ולמפקח בדיקתם  0ה
 במשתלה0

שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה  0ו
 אם כן יאושרו בכתב כחלופות0 יוחלפו ע"י הקבלן, ועל חשבונו אלא

סווג אקסמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן  0ז
 מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו0

פרטים אלה יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן0 על  
הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו 

 ", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלהלסיווג "פרט מיוחד
 0במועד שיתואם עם האדריכל ו/או דוגמאות



הכוללת את שם המשתלה, שם הסוג, המין  העצים יסומנו בתווית זיהוי 0ח
והזן בעברית  של העץ, ציון ה"גודל" נכון למועד האספקה המיועד, מועד 

(0 בשתיל העתקת העץ מהקרקע למיכל בו הוא מוצג )במידה והועתק
תקינים יהיו ב ת והכיתוהתווימורכב יצוינו שמות הכנה והרוכב0 

חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה0 על  42וקריאים לתקופה של 
הקבלן לתקן/להחליף תוויות בלתי תקינות0 קשירת התווית לעץ תבוצע 

 0על ענף צדדי בלבד לסטיק מתכלהפבחוט 

במיכל גידול כלשהוא, למעט מובהר בזאת כי עצים וצמחים מגידול  0ט
עטיפת יוטה  מתכלה הקשורה בחוטים מתכלים, )מיכלי פלסטיק, 

שקיות פוליאתילן, שקי פלריג  ו/או כל מיכל בלתי מתכלה אחר שבו 
הצמחים מסופקים מהמשתלה( יינטעו באתר ללא מיכל הגידול0  והיה 

יראה בהם  -ויתגלו עצים וצמחים הנטועים באדמה  במיכל הגידול
המתכנן שתילים פסולים )לא תותר עקירה, פינוי  מיכל הגידול ושתילה 

  מחדש(0
עצים מהאדמה אשר גוש השורשים שלהם עטוף ביוטה מתכלה ורשת 

מתכת מתכלה  )שאינה מגולוונת( הקבלן יחתוך ויסלק בעת הנטיעה את 
המחצית התחתונה של סל הרשת כך שלא יישארו קצוות חדים העלולים 

חתכים אורכיים  8שי העץ בתהליך גידולם,  כמו כן יש לבצע לפגוע בשור
 בפיזור סימטרי, בהיקף העטיפה0

מובהר בזאת כי ההוראות בדבר סילוק מלא של כל עטיפת שתיל שאינה  
גוברות על הוראות כלשהן  –יוטה מתכלה קשורה בחוטים מתכלים 

פרט שניתנו/יינתנו בידי משתלה כלשהיא, אם הינן סותרות הוראות מ
 זה0

עצים מגידול באדמה המיועדים להעתקה חייבים לעבור תקופת  0י
במשתלה0  תקופת המינימום -השתרשות מחודשת  במיכל הגידול

יום0 לצורך תקופת ההשתרשות  .6הנדרשת להשתרשות המחודשת הינה 
המחודשת תחושב התקופה שבין הראשון למרץ ועד סוף ספטמבר בלבד0 

ם שוב במשתלה בנוכחות השתלן, המפקח, בסוף תקופה זו ייבדקו העצי
הערה המתארת את מוכנות שתילת עצים מהאדמה  המתכנן והקבלן0

 תירשם ביומן העבודה0

 :מיכלי הצמחים מידות

הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל  0א
  ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל0

השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות אין לשתול צמחים שמערכת 
 המיכל0

 מנפחו של מיכל הגידול0 %.9מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות 

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על  0ב
הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד 

  ועל נפחי המיכלים0  החקלאות
ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות  ויינטעוהשתילים אשר יסופקו 

"גודל מס'00000", כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים, יהיו תואמים את נפח 
המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות 

/תכניות לצמחים כמפורט בדרישות היחודיות לסעיפי כתב הכמויות
 הצמחייה0

ן במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בכל מקום ולכל עניין שלא צוי 0ג
יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי  בתוכניות

 החקלאות0 ובהוצאת משרד

 

 דוגמאות צמחייה:

הקבלן יספק דוגמאות, על חשבונו, לאישור המתכנן לכל סוגי, מיני וזני  0א
 הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או מהאדמה0



דוגמאות הצמחים )במיכלים ו/או מהאדמה( יקוים סיור לצורך אישור  0ב
 משתלות  לצורך אישור הצמחים בהשתתפות  המתכנן והמפקח0

כל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה יוצגו לאישור במשתלה אחת  )או 
לפי בחירת הקבלן0 במשתלה זו יוצגו גם –באתר אחר   שאינו משתלה( 
והוחלט לא לבצע סיור  מידהאחרים0 בצמחים שיסופקו ממקור/ות 

משתלות, על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן , על חשבון הקבלן, 
ו/או  לנטיעה/שתילה במיכלים צוינווזני הצמחים אשר  מיני סוגי,לכל 

 0ללא מיכלים )ראה נוהל ביצוע והצגת דוגמאות(

 /שתילה :חפירה ומילוי בור נטיעה

וטבלה  140.10.60.1סעיף קטן הכנת בור נטיעה לשתילים  תיעשה על פי 
 שבמפרט הכללי0 140.1/04

יחפרו לעומק הדרוש כמפורט לעיל0 המצעים  /שתילהבורות נטיעה
הנחפרים יערמו בצד ויסולקו לאתר מאושר ע"י הרשויות0 הבורות 

 קומפוסט כמפורט לעילבתוספת  ימולאו מחדש באדמת גן מטיב מאושר
מרכיבי  0ולטבלה להלן ע"פ הוראות היצרן מבוקר שחרורדשן ו

התערובת, )אדמה גננית מאושרת וקומפוסט(, יעורבבו היטב לקבלת 
 14.47פירוט הדישון והזיבול לכל עץ/שיח ראה סעיף תערובת אחידה0 

 במפרט הכללי לעבודות הכנה0

כלולים במחיר  /שתילה, הזיבול והדישוןחפירה ומילוי של בור הנטיעה
 :/שתילהלהלן מידות בור לנטיעה השתיל0

  2            -דקלים מהאדמה..X2..X2.. 0ס"מ 
  45        -ליטר  ..4דקלים ממיכל.X45.X45. 0ס"מ 

  4                     -ליטר .6עצים ממיכל..X4..X4.. 0ס"מ 

  4  -ליטר .5אקסמפלרים/עצים ממיכל..X4..X4.. 0ס"מ 

  8           -ליטר 25אקסמפלרים ממיכל. X 8. X 8. 0ס"מ 

  6              - ליטר .4ממיכל צמחים. X 6. X 6. 0ס"מ 

  1         - ליטר 3ממיכל צמחים. X 1. X 1. 0ס"מ 

  3          - ליטר 4ממיכל צמחים. X 3.X 3. 0ס"מ 

  2              -ליטר  .025.צמחים ממיכל. X 2. X 2. 0ס"מ 

  45              -ליטר  ..04.צמחים ממיכל X 45 X 45 0ס"מ 
 

לפני מילוי הבור בתערובת מילוי יש לקבל את אישור המפקח בכתב 
 לגודל הבור0

 

 דישון בור נטיעה/שתילה:

גודל בור  גודל מיכל סוג הגידול
נטיעה/שתילה 

 בס"מ

 "אוסמוקוט פרו"-סוג הדשן

 N-P-K   ויסודות קורט )זמן
 שחרור בחודשים(

 

כמות בגרם 
בבור 

 נטיעה/שתילה

 ..X2..X2..2 מהאדמה דקלים

 

 ( 42-41+ מיקרו )  .48-9-4

 

3.. 



 

 

 הדשן יונח בתחתית בור הנטיעה/שתילה ויעורבב קלות באדמה0

הקבלן יכין משורות מחומר פלסטי שקוף ליישום כמויות הדשן בבור 
 הנטיעה0

כל משורה תסומן בטוש בלתי מחיק לכמות הדשן הנדרשת ע"פ הטבלה 
 גר'0 .48הנדרשים, לדוגמא כולל מס' הגרמים 

לכל כמות דשן נדרשת תוכן לפחות משורה אחת0 המשורות יוצגו 
 הערה לכך תירשם ביומן העבודה0 –ויאושרו בכתב ע"י המפקח 

 

 הלבנת גזעי עצים

הלבנה:  יש לבצע הלבנה מלאה של גזע העץ וענפי השלד מייד לאחר 
מולבנים שיקול דעתו של הקבלן יסופקו העצים הנטיעה )ע"פ 
  מהמשתלה(0

 :תמיכת עצים

 .X45.X45.45 ליטר ..4 דקלים

 

 ( 42-41+ מיקרו )  .48-9-4

 

48. 

 ..X4..X4..4 ליטר .6 עצים

 

 ( 42-41+ מיקרו )  .48-9-4

 

48. 

 ..X4..X4..4 ליטר .5 עצים/אקסמפלרים

 

 ( 42-41+ מיקרו )  .48-9-4

 

48. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .X8.X8. 48-9-4.8 ליטר 25 אקסמפלרים/ערערים

 

42. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .X6.X6. 48-9-4.6 ליטר .4 צמחים

 

6. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .X1.X1. 48-9-4.1 ליטר 3 צמחים

 

3. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .X3.X3. 48-9-4.3 ליטר 4 צמחים

 

3. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .X2.X2. 48-9-4.2 ליטר .025. צמחים

 

3. 

 ( 42-41+ מיקרו )  .45X45X45 48-9-4 ליטר ..04. צמחים

 

45 



מרבית העצים מגיעים עם סמוכת במבוק מהמשתלה אשר שימשה   0א
לתמיכת העץ וזירוז גידולו האנכי0 עם נטיעת העצים בשטח יש לסלק 

 מיידית את סמוכת הבמבוק0

המפקח, בתאום עם המתכנן, רשאי לאפשר לקבלן להשאיר את סמוכת  0ב
תירשם ביומן העבודה הבמבוק לתקופה קצובה נוספת )אשר 

ובפרוטוקול( וזאת במקרים של עצים קטני קוטר אשר גזעם נוטה 
 להתכופף למרות התמיכות באמצעות סמוכות עץ0

באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר חיגור בגזע העץ )ע"י ריווח קשירות  0ג
 המשתלה או החלפת הקשירות ברצועות רחבות(0

וחלפו ע"י הקבלן על חשבונו עצים מחוגרים יפסלו ע"י המפקח/מתכנן וי 0ד
 ובאחריותו0

 3-בו/או מהאדמה ( על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו  0ה
0 מ' .206באורך מינימלי של  או יותראיקליפטוס מקולפות ת עץ וסמוכ

ס"מ0  7 -הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ
הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון0 הסמוכות יהיו טבולות 

 בקרבולינאום0

 .5ס"מ ובמרחק של  .6יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של  0ו
 ..20קרקעי יהא בגובה -והחלק העל , )לא בגוש השורשים( ס"מ מצד העץ

  מטר0

 .30בצבע בהיר ברוחב  קשירת העצים לסמוכה תהיה ברצועות שמשונית 0ז
(, בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל 8ס"מ, )בצורת הספרה 

 לנוע מעט ברוח0

רצועות השמשונית תמוקמנה מעל ענף ע"מ למנוע החלקת הרצועות כלפי  0ח
 מטה0 

ים ולא תינתן בעדה התמיכה כולל רצועות שמשונית כלולה במחירי העצ 0ט
 תמורה בנפרד0

ישנה חשיבות רבה לעיגון  –תמיכת ועיגון עצים הנטועים במצע מנותק  0י
עצים השתולים במצע מנותק לייצוב העץ  מפני רוחות0 תמיכת העצים 

 תבוצע על פי פרט אדריכלי והנחיית קונסטרוקטור0

 אריזה, הובלה ופריקת העצים:

לא יורשה גיזום נוף העצים טרם העמסתם על המשאית0 העצים  0א
 יובלו במשאית סגורה מוגנים מרוחות וקרינת השמש0 

 גזעי העצים יעטפו בקרטון גלי0 0ב

 פריקת העצים מהמשאית תעשה בזהירות יתרה ובנוכחות המפקח בלבד0 0ג

לא יורשה להשליך עצים מהמשאית, לגרור להרים או למשוך עצים בגזע,  0ד
 או בעלווה באופן העלול לגרום לנזק לעץ0ענפים 

ביצוע הנ"ל, רשאי המפקח -אם לדעת המפקח נגרם נזק לעצים עקב אי 0ה
לפסול את העצים ועל הקבלן להחליפם על חשבונו0 כנ"ל במקרה של 

 גיזום הנוף בטרם העמסת העצים0

 מועדי ביצוע 140208

 ימים לאחר 5ביצוע עבודות שתילה/נטיעה בימי גשמים ועד לא יורשה 
גשם, לפי החלטת המפקח0 לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין 
הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן )שרב, רוחות חזקות 

 וכו'(0



 :סימון הנטיעה/שתילה 140209

, ולכל שטחי 6..14סעיף  יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי
הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה, אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל 

 ן0הסימו

יסומנו בנפרד וכן יסומנו עצים מכל גודל  גושי השיחים/צמחי הכיסוי
 0ביחד עם שם הצמח

על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח לתקינות כל הסימון 
 לפני ביצוע הנטיעה/שתילה0

 

זריעה בהתזה: מפרט לעבודות זריעה בהתזה )הידרוסידיניג(  לאזור  .140204
במידה ולא ייעשה בפרויקט באדמת )תבוצע  3מודיעין רמת ייצוב 

 חישוף אלא באדמת גן (

ייצוב מדרונות בזריעה בהתזה דורש מיומנות מקצועית וציוד  כללי  0א
המתאימים במיוחד לשיטה זו0 על הקבלן להעסיק אנשי מקצוע 
הקבלן  המכירים את השיטה ואשר ברשותם הציוד המתאים לביצועה0

עבודת בלני משנה שביצעו יבצע את העבודה באמצעות חברות ו/או ק
 דונם לפחות0 ..4בשטח של זריעה בהתזה )הידרוסידינג( 

רכישת זרעים לאתר  אספקת זרעים מיצרני זרעים )זרעים מסחריים( 0ב
תהיה רק מפירמות מוכרות לייצור זרעים0 הזרעים יסופקו באריזות 

המכילה את הנתונים הבאים: שם היצרן  שלכל אחת מהן תוצמד תוית
וכתובתו, שם הסוג והמין )שם עברי ושם בוטני(, אחוז הניקיון, אחוז 

 זרעים או לחלופין מספר הזרעים בגרם0 ...4הנביטה, משקל 

איסוף הזרעים ייעשה רק מתחום  אספקת זרעים מאיסוף מקומי  0ג
דרושים רצועת השטח המתוכנן להפרה0 במקרה של חוסר במינים 

בתוך הרצועה, ניתן יהיה לקצור כמות מוגבלת של  תפרחות זרעים 
ק"מ ממנה,  .4מחוץ לרצועת השטח המופר במרחק שלא יעלה על 

ולהרבות אותם במשתלת ריבוי זרעים מוכרת0 איסוף זרעי האם מחוץ 
לרצועה המופרת יהיה בתאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים )רט"ג(0 

 ט"ג לפיקוח על איסוף חומר הריבוי0הקבלן יישא בהוצאות ר

הקבלן יחשוף את הזרעים ויפרידם משאר חלקי  טיפול מקדים בזרעים 0ד
הצמח )מוץ( על מנת לאפשר מגע מירבי של הזרע עם תמיסת ההתזה 

הקבלן ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ויבצע לדגימות  והקרקע0
ם יכללו אלו מבחני נביטה באמצעות מעבדת זרעים מוסמכת0 המבחני

מבחן ניקיון ומבחני נביטה )הצצה( שייעשו ע"פ משקל, או לחלופין 
מבחני נביטה באחוזים בתוספת מבחני משקל הזרע0 מבחני הנביטה 

 SOS (Seed Onייעשו על גבי מצע חול לח לפי פרוטוקול שיטת הבדיקה 

Soil0)  נתונים המעבדה יוזנו למערכת ממוחשבת לחישוב מינון תערובת

של הדר  FixMixבהתאם לחיזוי הנביטה כדוגמת מודל הזרעים 
מערכות0 תוצאות המודל הכוללות את משקלי הזרעים למיניהם 

הזרעים יישמרו ממועד סיום  יוגשו לאישור האדריכל0 –בתערובות 
 ניקיונם ועד למועד התזתם באתר בחדר בידוד מקורר0 

את להלן רשימת המינים המתאימים לזריעה באתר, הקבלן יבחר  0ה
 המינים מרשימה זו ויוכל להציע מינים נוספים המתאימים לאזור:



 שם המין

 

 שם בוטני שם המין שם בוטני

 נשרן מכחיל פואה מצויה ארבע-כנפות מצויות סירה קוצנית

 צלף קוצני געדה מצויה שעורת הבולבוסין בן חיטה ביצני

 נפית כפופה עכנאי יהודה קידה שעירה מלעניאל מצוי

לשון הפר 
 הסמורה

 זוטה לבנה מרוות יהודה זנב-כלב מצוי

 כתלה חריפה אשחר ארצישראלי אספרג החורש נשרן הדוחן

 אזוב מצוי הארי הגדול-לע חומעה ורודה זקנן שעיר

 לוטוס יהודה קחוון מצוי סלסלה מצויה מרווה דגולה

 דרדר כחול

 

 שלהבית דביקה שבלים-זקניים כפולי שברק דביק

 רכפה צהבה טפח ריסני אספסת תרבותית ניסנית זיפנית

 דרדר גדול פרחים דמומית קטנת פרי מלוח קיפח שברק מצוי

 תלתן הארגמן צתרה ורודה נשרן צפוף חוטמית זיפנית

-פרגת ארם
 צובא

 לוטמית דביקה בקיה מצויה מרגנית השדה

-ניסנית דו
 קרנית

 זלזלת הקנוקנות ברומית ספרדית פרע מסלסל

ציפורנית 
 מצרית

 צמרנית הסלעים שעורת התבור אוג קוצני

שברק קצר 
 פרח

עוקץ העקרב עגול  פרג אגסני תגית א"י
 העלים

מרווה 
 משולשת

 בהתזת תמיסת תערובת הזרעיםהקבלן לא יחל  התזת תמיסת הזרעים 0ו
השטח מוכן לזריעה0היישום בהיעדר מערכת השקייה יתבצע  בטרם

מצע ההנבטה יכיל סיבי עץ מסוג  0בסוף הקיץ, בסתיו ובתחילת החורף

Soil Guard ובתוספת דשן  ,ק"ג לדונם,  335)או ש"ע( בכמות של
על מנת לשמור על ק"ג לדונם0 45בכמות של מורכב בשחרור איטי 

הומוגניות התמיסה יש להשתמש במכונת זריעה בהתזה בעלת מערבל 
מכני ובעלת מערכת סחרור0 יש להכניס את תערובת הזרעים למיכל 

המכונה לאחר שהתמלא כדי רבע מנפחו0על מנת לשמור על טיב ציפוי 
הדשן לשיחרור איטי, יש להכניסו למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי 

מנפחו0התזת הזרעים תעשה בהתאם לתוכנית הזריעה המאושרת  3/1
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ע"י האדריכל0 התזת הזרעים תעשה תוך הקפדה על אחידות הפיזור 
 ואחידות עובי שכבת התמיסה0

להפחתת סחיפה )ארוזיה( אחריות המבצעים הינה  אחריות לייצוב 0ז
הנובעת מגשם הניתך ישירות על גבי המדרון עליו נעשית הזריעה 

לפחות0הקבלן יבצע במהך עונת הגשמים ניטור  98%בהתזה בשעור של 
מ"מ ומעלה0האחריות אינה  .3סחיפה לאחר כל ארוע גשם בעובי של 

ה הינו באגן האיסוף העליון שמעל חלה במידה שמקורה של הסחיפ
המדרון, במקרה זה על המזמין לבצע על חשבונו עבודות עפר ודיפון 

)דיפון צמחי, דיפון ביוהנדסי או דיפון קשיח בהתאם לצורך( על מנת 
להבטיח ניקוז מוסדר של אגן האיסוף העליון באופן בו מי הנגר לא 

ומגלשים0במקרה של יגיעו למדרונות הכביש אלא באמצעות תעלות מגן 
ארוזיה ניתזת או ארוזיה ערוצית, הנובעת מגשם הניתך ישירות על גבי 

המדרון עליו נעשית הזריעה, בשעור משקל משקעי סחף )סדימנטים( 
ממשקלם באזור מקביל בלתי מטופל, מחוייב הקבלן  2%העולה על 

 לתקן את ערוצי הסחף ולבצע התזה חוזרת על חשבונו0

בתום שלושה ושישה חודשים מתאריך היישום  אחריות לצמחייה 0ח
 יבדקו שיעורי הנביטה והתפתחות הצמחייה כדלהלן:

 0נבטים חד שנתיים למ"ר .2שיעור נביטה מינימלי  –חודשים  3בתום 

 –נבטים חד שנתיים למ"ר ו  .5שיעור נביטה מינימלי  –חודשים  6תום 
 נבטים רב שנתיים לדונם0 ..2

ים אלה יחייבו את הקבלן לביצוע חוזר של שיעורי נביטה מתחת לערכ
 זריעה בהתזה על חשבונו0

השקיית העזר תבוצע בעונת הגשמים בהתאם  – השקיית עזר  0ח
המשתנים, לפי הנחיות  רלכמות וחלוקת המשקעים ותנאי מזג האווי

מנהל פרויקט והאגרונום בשטח במקרה של:  שנת בצורת, או עצירת 
גשמים, כאשר גשמי החורף אינם מספיקים, כאשר חלוקת הגשמים 

אינה פרופורציונאלית או כאשר מתקיימים תנאי מזג אוויר 
קיצוניים )חמסינים/רוחות(0 בכל מקרה, מחיר הסעיף הינו למ"ר 

כולל ההוצאות הכרוכות המדרונות ש לצורך השקיית וכולל כל הנדר
 סעיף זה יבוצע באישור מפקח בלבד – בחיבורי המים והלכתם

,  רקןמסוג ב ם מיניהלאחר הנביטה יש לבער את  – ממשק תחזוקה 0ט
אחר/נוסף שיוגדרו בשטח על ידי  גדילן, חוח וחוחן  או כל מין

ק המינים בעלי ישארו בשטח ריכל נוף/אגרונום0  )כך שימפקח/אדר
ערך נופי על פי הנחיית המפקח ואדריכל הנוף(,  אם ע"י ניכוש או 

בליטוף בלבד )ללא  קוטלי מגע  לכיסוח או ע"י הדברה סלקטיבית ש
שימוש במרסס(0  וסילוק מהמדרון על חשבון הקבלן ובמסגרת 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות  האחזקה וללא עלות נוספת0
משרד החקלאות0 כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך 

התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחיה ובעלי החיים 
0  יש לקבל אישור המפקח לחומרי הדברה0 לא יעשה שימוש באזור

אלא חומרים  ם ומונעי נביטהיתייהדברה בחומרי ריסוס שארב
 קוח הנופי0מאושרים ע"י הפי

 מדידה ותשלום 0ט
המדידה והתשלום לפי מ"ר שבוצע בעונת היישום הראשונה0 המדידה 

התשלום כולל את כל  השיפוע )ולא בהיטלים(0 יתיעשה במישור
החומרים לרבות חומר הייצוב, הדשנים והזרעים וכן את כל ההוצאות 

 .6הכרוכות ביישום החומרים על גבי המדרון ואחזקת השטח למשך 
 0ממועד הזריעה בהתזה יום

 



מפרט לאספקה ולהתקנה של  -ייצוב מדרונות באמצעות רשת קוקוס  1402044
ליישום במקרה של  – )או ש"ע( 700ו גאוקביוהנדסית מסוג רשת ייצוב 

 (2שימוש באדמת גן ותוספת זריעה בהתזה )חלופה 

 

 

  700אספקת רשת ייצוב מסיבי קוקוס: גאוקו  10
 

 תאור ודרישות 404
 

או  הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף – ..7החומר לחיפוי המדרון יהיה רשת ייצוב מסוג גאוקו 
 ש"ע העומד בדרישות הבאות:

 סחף ביחס  103% -נבדק ע"י התחנה לחקר הסחף ואושר על ידה כמותיר פחות מ (4
 0לביקורת    
 מסיבי קוקוס טבעיים0 %..4(  הרשת תהיה עשויה 2
 היריעה תסופק בגליל רציף ללא קפלים0 0מ' לפחות .5ואורכה  מ' 1 היריעה יהיה(  רוחב 3              
 ג"ר למ"ר0 ..7(  משקל הרשת יהיה לפחות 1              
 ס"מ0 405 -ס"מ ל 4(  גודל תאי הרשת יהיה בין 5              
 lbs/inc 48./45.0(  כח קריעה במצב יבש יהיה במינימום 6              
 3.0/.1(  % התארכות במצב יבש יהיה מקסימום 7              
 lbs/inc 45./4..0(  כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימום 8              
 1.0/.5(  % התארכות במצב רטוב יהיה מקסימום 9              

 ( בעלת "אישור לשימוש במוצר" מטעם מע"צ4.0
 
 

 עבודות הכנה מקדימות 20
 

 מילוי חריצים ותוספות קרקע   204

 

ס"מ יש לסתום ע"י מעברי שרשרת זיזים  עם משקולת סובבת  3 – .4חריצי סחף בעומק של 
ק"ג לפחות או בעבודת ידיים באמצעות מפלסות ידניות )פיוז'ים(, מגרפות או  .25במשקל של 

 מעדרים0

ס"מ  45בשכבות של ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית  .4חריצים בעומק העולה על 
 ק"ג או לחילופין באמצעות לחיצה ע"י גב כף מחפר0 5המהודקות באמצעות מהדק פטיש ידני 

ס"מ על מנת שיובטח כי הליקוי  .3 –על הקבלן להודיע למפקח על הימצאות חריצים עמוקים מ 
 שגרם להיווצרות החריץ, תוקן0

דורלית כגון ברקן, גדילן, חוח, גומא הקרקע צריכה להיות נקייה ממינים פולשניים ומצמחיה ר
 הפקעים וכיוצ"ב0

במידה ונקבעה זריעת מינים תרבותיים או מיני בר באחידות המין )מונוקולטורה( מקור הקרקע  
מ' )אדמה "מתה"(0 עבור עבודות מילוי חריצים ו/או תוספת  405צריך להיות מעומק העולה על 

 קרקע, במידה ויידרשו, ישולם בנפרד0

 

 הדברה 202

 

הדברת עשבים תעשה רק באישור המפקח, ולא תתבצע במקרים של זריעת תערובות מיני בר 
מקומיים0 בכל מקרה אין לבצע הדברת עשבייה ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר בחומרי 



הדברה סיסטמים או לחילופין לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי0 עבור עבודות הדברה, במידה 
 שולם בנפרד0 ויידרשו, י

  

 מערכת השקייה 203

 

 התקנת מערכת ההשקייה תעשה בהתאם לתוכניות0

ראשית יש להתקין את הצינורות המובילים  ו/או המחלקים ו/או המנקזים  –מערכת תת קרקעית 
לאחר מכן יש להתקין את הרשתות ובשלב הסופי יש להתקין את מערכת ההשקייה העל קרקעית 

 הטפטוף ו/או ממטירונים ו/או שלוחות המטרה0הכוללת את שלוחות 

 למניעת נגר על פני המדרון יש להקפיד על התקנת הממטירים בניצב למישור המשופע0

 עבור התקנת מערכת השקייה, אם תידרש, ישולם בנפרד0
 

 מסוג גאוקוהתקנת רשתות ייצוב  30
 

, באם 2העבודות המקדימות כאמור בסעיף פריסת הרשתות תיעשה רק לאחר ביצוע 
 0 קיימות עבודות מקדימות

 
הרשתות יפרסו על גבי המדרון בצורה רפויה מקצהו העליון של המדרון ועד לתחתיתו 

 במקביל לקו זרימת המים )בניצב לקוי הגובה(0
 

ס"מ לפחות,  .2בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של 
 ס"מ ולכסותה0 .6התעלה כל  לנעוץ יתדות עיגון על גבי הרשת בתוך

לעגן את הקצה להימנע מחפירת תעלת עיגון ובמקום זאת עפ"י הוראת המפקח בלבד ניתן 
הנעוצים בקרקע0 גם במצב זה יש להקפיד על  עוגניםהעליון של הרשת לכבל שימתח בין 

לפחות, וזאת כדי  45 –הצמדת הקצה העליון של הרשת לקרקע וכיסויה בבטון מסוג ב 
 ע חדירת מי נגר אל מתחת לרשת0למנו

 
מ"מ בצורת  6ס"מ באמצעות יתדות עיגון מברזל קוטר  .6יש לעגן את הרשת לקרקע כל 

 בהתאם לסוג הקרקע כך שלא יוכלו להישלף במשיכת אצבע0ס"מ  25 -.3ח באורך של 
 

ס"מ לרוחב  .3-.2 -ס"מ לאורך הרשת ו .45-2פרישת הרשתות תיעשה תוך חפיפה של 
 הרשת

 
 מדידה ותשלום 304

 
אך תימדד הרשת שבתעלת העיגון0  ,מ"ר שטח פרוס נטו, לא ימדדו שטחי חפיפה ברשת

המחיר כולל אספקת כל חומרי העזר: יתדות עיגון, כבל וכו'0 כולל ביצוע עיגון עליון 
בתעלה ועיגון לאורך הרשתות0 על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים בשטח 

 ש בסולמות, מנופים, חבלי גלישת מצוקים וכדו'0שייתכן ויחייבו שימו
 
 

 שילוב צמחיה זרועה / שתולה ברשתות הייצוב 40
 

 זריעה בהתזה תבוצע באופן הבא: -  זריעה בהתזה  104
 ראשית יש לבצע את הזריעה בהתזה0 על מנת למנוע פחת של זרעים יש להתקין את          
 שבועות מיום הזריעה0 3 -שעות ולא יאוחר מ 21 -הרשתות לא מוקדם מ        

 
 הפוך              Tראשית יש להתקין את הרשתות ולאחר מכן ליצור חתך   בצורת  - שתילות   102

 ברשת ולשתול בתוך הרשת0        



 
 
 מדידה ותשלום 50
 

אך תימדד הרשת שבתעלת מ"ר שטח פרוס נטו, לא ימדדו שטחי חפיפה ברשת0 
המחיר כולל אספקת כל חומרי העזר: יתדות עיגון, כבל וכו'0 כולל ביצוע עיגון העיגון0

עליון בתעלה ועיגון לאורך הרשתות0 על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים 
 בשטח שייתכן ויחייבו שימוש בסולמות, מנופים, חבלי גלישת מצוקים וכדו'0

 
 

 סחיפה להפחתתאחריות  60
 

בשיעור  הלהפחתת סחיפ חודש מתאריך מסירת העבודה 48הקבלן יהיה אחראי למשך 
לפחות לגבי סחיפה שמקורה בגשם הניתך ישירות על פני המדרון המחופה  %.9של 

ע"י הקבלן ועל יתבצע  %.4של נזקי סחיפה בשעור העולה על ביצוע התיקון ברשת0 
 0 קבלןמתן הודעה בכתב לשבועיים מחשבונו תוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

יבוצע  – 20סיבי קוקוס מסוג גאוקו רצועות מחסומי סחף ממפרט לאספקה ולהתקנה של  41.4.14
  (1במידה והאדמה לחיפוי מדרונות תהיה אדמת חישוף )חלופה 

 :כללי

 

המערכת המאופיינת מטרתה ריסון מהירות הנגר העילי וחסימת חלקיקי הסחף מלזרום במי 
ס"מ   .2מרצועות הארוגות בצפיפות בסיבי קוקוס0 רצועות אלו ברוחב של  עשוייה הנגר0 המערכת

 ,( על גבי המדרוןFilteration Fencing System) סינון והפרדהת אנכית כמערכת מחיצות ומותקנ
ס"מ המעוגנות לקרקע באמצעות יתדות עיגון0  .2כך שנוצרות על גבי המידרון מחיצות בגובה של 

 מערך קווים מקבילים לקווי הגובה0במחיצות אלו מותקנות 

 0 פעולות מקדימות2

 מילוי חריצים ותוספות קרקע  201

ס"מ יש לסתום ע"י מעברי שרשרת זיזים  עם משקולת סובבת  3 – .4חריצי סחף בעומק של 
ק"ג לפחות או בעבודת ידיים באמצעות מפלסות ידניות )פיוז'ים(, מגרפות או  .25במשקל של 

 מעדרים0

ס"מ  45ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות של  .4בעומק העולה על חריצים 
 ק"ג או לחילופין באמצעות לחיצה ע"י גב כף מחפר0 5המהודקות באמצעות מהדק פטיש ידני 



ס"מ על מנת שיובטח כי הליקוי  .3 –על הקבלן להודיע למפקח על הימצאות חריצים עמוקים מ 
 קן0שגרם להיווצרות החריץ, תו

 הדברה 202

הדברת עשבים תעשה רק באישור המפקח, ולא תתבצע במקרים של זריעת תערובות מיני בר 
מקומיים0 בכל מקרה אין לבצע הדברת עשבייה ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר בחומרי 

 הדברה סיסטמים או לחילופין לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי או כימי0

 מערכת השקייה 203 

 נת מערכת ההשקייה תעשה בהתאם לתוכניות0התק

 למניעת נגר על פני המדרון יש להקפיד על התקנת הממטירים בניצב למישור המשופע

 מפרט לחומרים: 20
 

 רצועות הייצוב: 2010
 

 סיבי קוקוס טבעיים0 %..4רצועה ארוגה מחוטים העשויים   החומר:
 מוכח בטיפול כימי ברצועות הרצועות יהיו מתוצרת יצרן בעל נסיון טיפול עמידות:

קוקוס לצורך הגנתן כנגד מחלות ומזיקי קרקע0 על הקבלן לקבל מראש את אישור 
 המתכנן לעמידת היצרן בתנאים אלו0

 ס"מ 22 –ס"מ  .2  גובה הרצועה:
 גרם למ"א .23-..2  משקל :

 מ"מ 5-7 עובי :
 26%-22% יחס שטח פתוח:

 מ"מ 45-.4ים של שתי )אנכי( במרווחים אחיד מערך אריגה:
 ס"מ בצפיפות 205-3ערב )אופקי( במרווחים משתנים: ששה פסים ברוחב  

 מ"מ0 6-9מ"מ0 המרווחים בין הפסים ברוחב של  2-.חוטים של 

 

 יתדות העיגון:  2020
 

 עץ אקליפטוס או ברוש )עץ קשה וחזק( החומר:
 ס"מ X 205ס"מ  205עובי נומינלי  עובי היתד:

 סמ"ר 5-ס"מ ובלבד ששטח חתך היתד לא יפחת מ± 05.סטיה מותרת          
 ס"מ0 היתד יהיה מחודד בקצהו ע"י  5 ±ס"מ  .5האורך הסנטנדרטי הינו  אורך היתד:

 ס"מ לפחות0 8ניסור אלכסוני של            
 

לפני ביצוע נעיצת היתדות יש לבצע מבחן נעיצה ויציבות היתד הנעשה ע"י משיכה 
מצעות יד אחת ובתנועה מקבילה לפני המדרון )ניצבת ליתד( ודחיפה של היתד בראשו בא

 במידה והיתד נשלף במבחן זה, יש להשתמש ביתד ארוך יותר עד להשגת יציבות0
 
 

 סיכות חיבור: 2030
 

 פלדה מגולוונת באלקטרוליזה0 החומר:
 מ"מ0 46אורך סיכות: 

 
 

 מפרט להתקנה 30
 



המקבילים לקווי הגובה באמצעות חוטי  יש לסמן את מערך הקוים -סימון בחוטים   3010
 מ'0 3 סימון  ויתדות כך שהמרחק בין הקוים המקבילים יהיה 

 

יש לנעוץ את היתדות לאורך חוט הסימון כשהמרווחים בין היתדות  -נעיצת היתדות   3020
 ס"מ0 זוית הנעיצה כלפי הקרקע תהיה בזוית התיכון שבין זוית המדרון לזוית ..4הינם 

 ס"מ מגובה היתד יישאר מחוץ לקרקע0  .45-2האנך0 הנעיצה תתבצע כך ש
 

 3חיבור הרצועות ליתדות ייעשה באמצעות נעיצת  -חיבור הרצועות ליתדות העיגון   3030
סיכות לפחות לכל יתד0 הנעיצה תיעשה באמצעות אקדח סיכות פנאומטי מתאים כך 

ן ליתדות תיעשה כך שהרצועות שהסיכה תחדור במלוא אורכה0  פרישת הרצועות וחיבור
ס"מ מרוחב  45-יהיו במעלה המדרון ביחס ליתדות0 הרצועות יחוברו ליתדות כך שכ

ס"מ הנותרים מרוחב הרצועה יישארו  5רצועת הקוקוס יחובר ליתד לגובה זה, ואילו 
  כחיפוי על פני הקרקע לכיוון מעלה המדרון0

 

עלה המדרון אל הרצועות כך שתחתית יש לגרוף קרקע ממ –כיסוי חלקי של הרצועות   3040
ס"מ יוותרו כמחיצה אנכית0  .4ס"מ תהיה מכוסה בקרקע ואילו  5 -הרצועה לגובה כ

גריפת הקרקע לכיוון הרצועה תיעשה באמצעות מפלסות קרקע ידניות )פיוז'ים( תוך כדי 
על דריכה על גבי רצועת החיפוי לצורך מגע מלא עם פני הקרקע המקומית על גבנוניה, ו

 מנת להפחית חללי אויר בין הרצועות לבין הקרקע0
 

 

מ'0  2מ"ר שטח מדרון מותקן ביתדות וברצועות במרווחים שך  לפי –מדידה ותשלום  40
המדידה תיעשה במישור השיפוע )ולא בהיטלים(0 עבור הפעולות המקדימות, אם יידרשו, 

 ישולם בנפרד0
 

 

 

שבמפרט הכללי ועל פי  14.367:העתקת עצים תיעשה על פי סעיף  עתקת עציםה 4103
הנחיות אגרונום0 הקבלן אחראי לטפל בכל עבודה נוספת העלולה להיות כרוכה 

בהעתקת עצים כגון: ניתוק קווי חשמל, פגיעה בשבילים קיימים, פגיעה 
בתשתיות תת קרקעיות 0 הקבלן אחראי לטיפול בכל הנושאים הנ"ל, לרבות 

אישורים מהרשויות המוסמכות, ביטוח עקב פגיעה כתוצאה מההעברה  קבלת
יבוצעו  –הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה  –ונזק לצד שלישי0 עבודות ההעתקה 

בזהירות מירבית0 העתקת עצים תבוצע על ידי קבלן גינון בעל ניסיון בהעתקת 
ט יוצא עצים בוגרים , האחריות לקליטת העץ הינה על הקבלן 0 עץ שלא ייקל

 4.0מהשטח על ידי הקבלן ויוחלף בעץ בוגר בגודל 

 פי סקר העצים, עצים המוגדרים ל"שימור" על –שמירה על עצים קיימים  4104
יסומנו בשטח ויישמרו מכל פגיעה, עצים הקרובים לתחום עבודות העפר יגודרו 

 0 יש כלים עדינים והעבודה בקרבתם תיעשה באמצעות  איסכורית באמצעות גדר
הוראות אלו תקפות גם לגבי  0העצים וקליפת םבענפיבשורשים, להמנע מפגיעה 

 עצים להעתקה שיועתקו לאזורים הגובלים בקויי הדיקור0

 

 (:MADE ASתכנית עדות ) 1402043

הצמחייה כתנאי  עם סיום העבודה, יכין הקבלן תכניות עדות של תוכנית 0א
למסירה סופית של העבודה0 לא ישולם בגין כך כל תשלום0 התוכניות 

ובצילום לבן   CDיוכנו במדיה ממוחשבת בתוכנת "אוטוקד" ותוגש ע"ג 



מעל תוכנית הצמחייה שנמסרה לקבלן ועליה יצוין כל שינוי ומיקומו 
 המדויק0

 התכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויחתמו על ידו0 0ב

התכניות יכילו את כל אשר בוצע לרבות  מספר יחידות הצמחים )כולל  0ג
שם הסוג, המין והזן( בכל ערוגה,  גודל השטח הנטוע במ"ר ומיקום 

 העצים/אקסמפלרים/מטפסים כולל מס' היחידות, שם הסוג, המין והזן0

הכל ע"פ סעיף  עותקים של תוכניות העדות0 3הקבלן ימסור לידי המפקח  0ד
 תנאים כלליים0 ..בפרק  048..

 :טיפול ואחריות עד למסירת העבודה 1402041

יום מיום גמר עבודות  .9יה תטופל ותוחזק לתקופה של יהצמח 0א
המתכנן, המפקח, ונציג וקבלה ראשונית באישור  /נטיעההשתילה
ערך קבלה סופית0 ייום, ת .09 בתום תקופת אחזקה ואחריות של המזמין

ני צימוח יחשבו לצמחים צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל סימ
שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות0 תקופת אחריות 

יום כלולה במחיר הנטיעות0 קבלה ראשונה וסופית  .9ואחזקה של 
כמפורט ב"פרק באישור כתוב בלבד0 הקבלן יתחזק את כל שטחי הגינון 

 אחזקה" במפרט הבינמשרדי ובהמשך פרק זה 1405

יום יימסרו שטחי הגינון  .9וקה )ללא תשלום( של בגמר תקופת התחז 0ב
 0למזמין   סופית

אם מצב שטחי הגינון לא ישביע את רצון נציגי המזמין והמתכנן, יתקן   0ג
צמחיה אשר לא תראה סימני צמיחה וגידול או  הקבלן את הדרוש תיקון0

שתהיה פגומה, חולה, מנוונת או בלתי מפותחת תיחשב כאילו לא נקלטה 
 0בחדשה ע"פ הוראות המפקחותוחלף 

והיה ויתברר כי הערות ו/או ליקויים אשר צוינו לתיקון בפרוטוקול  0ד
המסירה  הראשונה או לאחריה, )תקופת התחזוקה על חשבון הקבלן (, 

 תידחה המסירה הסופית למועד מאוחר יותר0 –לא בוצעו 

הקבלן יעביר מיידית אל המפקח התחייבות כתובה להשלמת כל  0ה
עמידה בהתחייבות זו תחשב –ד למועד המסירה החדש0 אי העבודות ע

 כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן0

ימים ממועד כתיבת  7שתילת מילואים של צמחים ועצים תבוצע תוך  0ו
לא תבוצע שתילת הערה על כך ביומן העבודה ע"י המפקח0 בכל מקרה 

אריך ת ייום( לפנ 41מילואים של צמחים ועצים בתקופה של שבועיים )
  המסירה הסופית0

משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן והמזמין לא יאריך לשם  0ז
 תחזוקה0הקופת ת כך את

 365ודקלים )מכל הסוגים והקטרים( תהיה אחריות לעצים תקופת ה 0ח
 מסירה סופית0ימים מיום ה

המפקח רשאי לדרוש החלפת עצים בכל מועד על פי שיקול דעתו   0ט
 הבלעדי0

יום תהיה  .9-חריותו של הקבלן לגבי צמחים שזמן קליטתם ארוך מא 0י
 כלהלן:

 ה, לאחר שנה מקבלת הגןנטיעעצים בכל צורות הדקלים ו 
 )מסירה סופית(0

  יום מתאריך השתילה, כאשר השטח  .9דשא יתקבל תוך
 מכוסה כולו בצמיחה נמרצת המחייבת כיסוח0

 טיפול בצמחייה:



העבודה כוללת טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ,   טיפול בעצים: 0א
יבשים, דילול הנוף, הגנה מפני רוחות, קרינת  תמיכות, הסרת ענפים 

גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה,  שמש, קרה ופגעי טבע אחרים0
היטב0 החתכים יהיו חלקים ללא  בכלים מיכניים או ידניים, מושחזים

במשחת עצים, יימרחו  נדרשת מריחה  קריעת רקמות0 בעצים בהם
הגיזום0 בעצים  החתכים על גבי הגזע והזרועות הראשיות, מיד לאחר

 , תיעשה המריחה לאחר  שהחתך'"דומעים" או מפרישי שרף וכד
 מתייבש0

יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמיכה, לוודא 
כן יש כמו פוגעות בגזע, אם כן להחליפן לפני הפגיעה0  שהקשירות אינן

לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו ולסמוך עצים או להחליף סמוכות 
 פגועות0 

בנוסף לפעולות השגרה הגנניות, יטפל  :טיפול בשיחים וצמחי כיסוי 0ב
הקבלן בעיצוב הצמחים למיניהם0 טיפול זה יכלול עבודות כגון הגבהת 

קיטום וגיזום הנוף  יותר, דילול וחידוש צמחים, שיחים על גזע אחד או
העליון לחידוש הצמחיה או להמרצת כיסוי השטח0 צמחיה הדורשת 

גיזום ועיצוב מוגדר )כמו גדרות חיות, פסי הפרדה וכו'(  יגזום הקבלן 
בתדירות התואמת את קצב הצמיחה עד לקבלת הצורה הנדרשת 

או לפי הנחיות המפקח,  על הקבלן להסיר בקביעות,  הקבוע0 ושימורה
יבשים0 כמו כן עליו לדלל גושי צמחים0 החומר  פריחה שקמלה וענפים

הצמחי שנותר לאחר הדילול, יועמד לרשות המפקח הרשאי להורות 
 לקבלן לשותלו בשטח אתר העבודה0

יבוצע כמוגדר  – באזורי זריעה או נביטה של בנק זרעים מהקרקעטיפול  0ג
 זריעה בהתזה לעיל0בממשק תחזוקה של אזורי 

מוקדמות, על הקבלן לנקות את  - ..בנוסף לנאמר בפרק  :ניקוי השטח 0ד
עבודה לסלק את הגזם, שאריות הצמחים, עלי  השטח, בתום כל יום

הדשא וכו', באופן שימנע כל הפרעה למהלך העבודה והתנועה התקינים 
באתר ובסביבתו0הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר0 בחירת המקום 

לסילוק, הדרכים המוליכות אליו וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על 
האתר יהיה אתר סילוק פסולת המאושר  אחריותו הבלעדית של הקבלן0

קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת  ע"י הרשויות המוסמכות0
כלשהיא לאתר לא מאושר, יהיה מזמין העבודה רשאי להפסיק את 

ר, ללא כל פיצוי, או שיפוי כלשהוא עקב כך עבודתו ע"פ חוזה זה לאלת
 והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה  ע"י הקבלן0 

הקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את  :הדברת מחלות ומזיקים 0ה
הדרושים למניעת מחלות  התפתחות הצמחים וינקוט בכל האמצעים

הופעת והדברתן, למניעת והדברת מזיקים,נברנים, צרעות ודבורים0 עם 
להדברתו  מחלה או מזיק כלשהוא, יעשה הקבלן את כל הדרוש

וקים והזרקות ייעשו אך ורק בריסוסים, אי המוחלטת של הפגע0
להגנת הצומח במשרד החקלאות תוך  בחומרים המומלצים ע"י המחלקה

ועל הוראות היצרן0 השימוש  חוק הגנת הצומח הקפדה מלאה על הוראות
הקבלן0 עליו להכיר  יותו הבלעדית של בחומרי הדברה יהיה על אחר

היטב את אופני השימוש ואת המגבלות שהוטלו ע"י רשויות הבריאות 
 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת נזק או אסון0 כל

החומרים יובאו לאתר ארוזים באריזתם המקורית ועם הוראות 
רשים 0 השימוש בחומרי הדברה ייעשה בידי אנשי מקצוע המוהשימוש

לכך0   עבודות ההדברה, הכנת החומרים ושטיפת כלי העבודה ייעשו 
הקבלן  באופן שימנע את זיהום הסביבה וללא סיכונים בטיחותיים0

אחראי, לאחר השימוש, לפינוי והשמדת אריזות ריקות של חומרי 
הדברה במקום מורשה0 חל איסור מוחלט על  שטיפת חומרי ההדברה 

 רום לפגיעה במקורות מים ובסביבהבאתר העבודה באופן שיג

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 עבודות סלילת כבישים – 51פרק 

של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של המפרט  51פרק זה בא להשלים את פרק 

 הכללי.

 

 עבודות הכנה ופירוק 51001

 CLSM –מילוי בחנ"מ )חומר בעל חוזר נמוך מבוקר(  540.401.5

במפרט הבין משרדי, ובהתאם להדגשים  540.1044יש לבצע בהתאם לסעיף 
 הבאים:

 ס"מ0 42 -רוחב החפירה לא יפחת מ
ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה 

)לא יותר שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף(0 במידה ותחתית 
 95%החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק מינימאלית של 

צפיפות המכסימלית0 אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של מה

 התערובת לאחר התקשותה0
יש לאבטח מכלים, צינורות, תאים ושאר המיתקנים אשר מיועדים 

 למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקהCLSM 0 -להיעטף ב

היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל0 במידה ורוחב 
 מ'0 .05.ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על  .1עולה על  היציקה

משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת0 ביציקה של משטחים גדולים 
)לא תעלות( כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב 
את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה 

חד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים )חום 0 הדבר חשוב המיוCLSM -של ה

 רוח וכיו"ב(0
על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים 

מ"ר0  משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו  ..5 -ששטחם עולה על כ
 למקטעי יציקה ע"י תבניות0

מ' מתחתית  05. – .40יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 
 היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה0משטח 

ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות0 
ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )או צינור 

 המשאבה( למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה0
)ידנית, ויברציה וכו'(0 בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא 

 ביצוע תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת0
במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב 
להשתמש בתערובת נוזלית הזורמת בנקל0 יש להקפיד על הזרמה 

מתמשכת של החומר לתוך החלל דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום 
יותר0 חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל  למרחקים גדולים

על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו0 יש לשחרר לחצי אויר בצידו השני  
 של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל0

 
 0קלפי מ" מדידה לתשלום:

 



 עבודות עפר 51002

 כללי:

בכל מקום  של המפרט הכללי0 1.0.2 -ו 1.0.3 ,540.1עבודות העפר יבוצעו לפי פרקים  0א
בו מוזכרת חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש 

 ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים0 בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת

על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים,  0ב

צינורות, מתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרת בשטח0 כל נזק שיגרם שוחות, 
 ידו יתוקן על חשבון הקבלן0-על

 יש לזמן את יועץ הקרקע לפני התחלת עבודות העפר, ולקבל את אישורו להם0 0ג

במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים )במידה וקיים  0ד
 צורך בזה(0

 עבודות חפירה/חציבה בכל סוגי סלע וקרקע .025.540.2-540.2022

כל האמור להלן מתייחס לסעיף חפירה ו/או חציבה וכן לסעיף חפירה 
 ו/או חציבה לתעלות עפר0

חומר חפירה/חציבה עודף וחומר פסול למילוי יסולק אל מחוץ לשטח  0א
האתר אל מקומות שפיכה מאושרים0 סילוק חומר זה באחריותו המלאה 

 הקבלן והינו כלול במחיר היחידה0והבלעדית של 

גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפוע  0ב

 או מתון יותר0 4:2

כאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע במדרגות עפ"י המפורט בפרק "  0ג
 עבודות מילוי"0

כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף חפירה ו/או 
 ה0חציב

 

 לפי מ"ק0 המדידה לתשלום:

 צורת דרך ..540.203

העבודה מתייחסת לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות 
 לאחר ביצוע עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע0

± 4ס"מ0 דיוק ביצוע צורת הדרך ± .4העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 
ס"מ והצפיפות הנדרשת  .2יתבצע לעומק  ס"מ מגובהי התכנון ההידוק

 באתר תהיה עפ"י המפרט הכללי0 
המקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות 

ס"מ את  .2האופטימאלית והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק של 
 פני השכבה הקיימת0

 90יש לרסס את אזורי החישוף בחומר קוטל עשבים בציר 

 
 לפי מ"ר0 לתשלום:מדידה 

 כללי -עבודות מילוי  ..540.209

עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפורט בסעיף  0א
 המתאים0



יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה  0ב

בקרקע טבעית וברוחב של יותר מרוחב הכלים המעבדים את 
 מ'0 .30המילוי ולפחות 

 יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך0עבודות המילוי  0ג

או  %.2 -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ 0ד
באזורים בהם יש להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את 

 .1עבודת המילוי ע"י מדרגות0 גובה המדרגה המקסימאלי יהיה 
 ס"מ )כלומר שתי שכבות מילוי(0

ס''מ כל אחת,  .2צע בשכבות של המילוי, על סוגיו השונים, יבו 0ה
"הידוק מבוקר", לכל עובי המילוי המתוכנן  –בבקרה מלאה 

 540.10ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי פרק 

מילוי חוזר סביב צנרת, תאים וכד' במידה ולא נאמר אחרת יבוצע  0ו
של המפרט הכללי בהתאמה  .540.104בהתאם להנחיות סעיף 

 לסוג הקרקע הטבעית0

 וי מובא מבחוץ כולל הידוקו בבקרה מלאה )או מקומי(מיל

לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרון הסופי בהתאם 
לקווי התכנון0 אין להתיר סוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכל 

 שיפוע אחר פרט לזה שנדרש0

ג'( כמוגדר מחומר נברר )מצע  –( cappingמבנה הכביש כולל שכבת חיזוק )

של המפרט הכללי0 שכבה זו תיושם ישירות מתחת לשכבות  540.1בפרק 
 המצע ותהווה חלק משכבות המבנה0

 עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לתוכניות0
איכות חומרי המילוי המובא מבחוץ )או המקומי( תתאים להגדרות 

 הבאות: 

  ס"מ0 705גודל גרגר מכסימלי 

 של  החומר יסווג לפי שיטות מיוןAASHTO  כ- A-4, A-3, A-2, 

A-1 ( 1או חומר מסוג>GI) A-60 

  חומר מסוגA-3  או חומר מסוגA-2-4  חול חרסיתי )"חמרה"( עם

מהחומר  %..4 -, ו%.2 -#( הנמוכה מ..2כמות דקים )עובר נפה 
מ'  #205 )"גרעין חולי"(, מצריכים מעטפת צידית של .4עובר נפה 

 לפחות משני צידי המילוי0

 מר מילוי למעטפת צידית יהיה אחד מהחומרים המוגדרים לעיל חו

 -#( נמוכה מ..2בעלי כמות דקים )עובר נפה  A-2-4 -ו A-3למעט 

02.% 

  יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת  6%מת"ק תכנוני מינימלי של(

 ליבראות(0 .1עומס של 

  שיעור התפיחה במערכת המת''ק בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה

 %0.40על 

 

 לפי מ"ק0 מדידה לתשלום:
 



 מצעים ותשתיות 51003

 מצע סוג א' .540.3042

מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם0 מודגש 

צריכה להיות  54( כמפורט במפרט C.B.Rשהבדיקה המוקדמת לחומר )

 חודשים האחרונים0 6 –מה 
 

 בכתב הכמויות0 במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג מדידה לתשלום:
 

ורק  AS MADE,לאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת 

 לאחר אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט0

 

 עבודות בטון אספלט 51004

 כללי ...540.10

לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים 
 אצל הפקוח והמתכנן0

בצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן אין להתחיל ב
חודשים מיום  3לתקינות הבדיקה0 תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

 הפזור0
 שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה0

לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון 
ולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח של הגבהים שבוצעו כ

 לאישור0
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת 

 המדידה לפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב0
 

סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר  מדיה לתשלום:
 מחירי היחידה של הסעיפים האחרים0

 

ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א'  6בעובי  49תא"צ  540.103.3

 PG-10-68וביטומן 

ס"מ, עם אגרגט סוג א' עם גרגיר  6תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 "(, ולפי הפרטים שמופיעים בתוכניות3/10מ"מ ) 49מקסימאלי 

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן0
תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י 

 הפיקוח0

 

 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות0 מדידה ותשלום:
 



 עבודות תיעול וניקוז 51006

  כללי -עבודות עפר  5404

חפירה/חציבה  -פרק זה עוסק בכל עבודות העפר הכלולות במכרז/חוזה זה 
יקוז, ביצוע מובלים ובור השהייה כולל של תעלות עבור הנחת צינורות נ

הרחבת החפירה לבניית שוחות / מתקנים0 עבודות עפר תבוצענה בהתאם 
 במפרט הכללי0  540.6ופרק  540.1

המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל 
סוגי קרקע, באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת 

ו/או חציבה בסלע בכלים מכניים0 כאמור במפרט הכללי הן עבודת  ידיים,
ידיים והן עבודות החציבה תהיינה כלולות במחירי היחידה ולא ישולם 

 עבורן בנפרד0 
 לא תאושר שום תוספת עבור תנאי זה או קשיי ביצוע כלשהם0 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שקווי הניקוז המתוכננים חוצים את 
ים, הניקוז והביוב הקיימים0 על הקבלן לבדו מוטלת האחריות קווי המ

לשלמותם והמשך פעולתם התקינה של כל קווי המים והביוב במשך כל 
זמן ביצוע העבודה עד השלמתה0 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 
הדרושים, בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות והמילוי החוזר 

ציבות הקווים, כולל ביצוע חפירה בעבודות ידיים כדי לשמור על שלמות וי
 במידה ויידרש0 

רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקע 
ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי 
הקרקע והסלע הקיימים0 לא יינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה על 

 ע0 תנאי הקרק
החפירה של תעלות להנחת צינורות/מובלים, הרחבת החפירה לבניית 

 540.1שוחות/מתקנים והמילוי החוזר יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 

 תעלות לנקזים תת קרקעיים0 - 57ובפרק  54במפרט הכללי 
המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות/מובלים יעשה בהתאם 

 למפרט הכללי,
י חתך הטיפוסי שבתוכניות0 המילוי יהודק לדרגת צפיפות ולפ 540.1פרק 
תוך הבאת החומר לרטיבות האופטימלית, הכל כנדרש המפרט  98%של 

 הכללי0 
הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות התעלה בהתאם לכל 

 החוקים והתקנות הקיימים באישור המפקח באתר0
ישולם לקבלן בנפרד והמחיר עבור עבודות דיפון וחיזוק דפנות התעלה לא 

 כלול במחיר הנחת הצינורות0

 נקזים ראשיים 5402

 צינורות כללי  540204

הנקזים יונחו במעלה השיפוע כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה0 כל 
הצינורות ואביזריהם יונחו בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות 

ם יקבע באמצעות ובחתכי האורך ולפי הוראות המהנדס0 כיוון הקווי
 מכשיר לייזר0



מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של 

 0 אינברט(I.L0הצינורות )

הצינורות ישרים וקשתיים לקווי ניקוז יהיו צינורות מבטון מזוין לניקוז 
 2.4.0ממאי  27אטומים עם אטם מובנה בפעמון )"נקבה"( לפי ת"י  5דרג 

 אגרסיביות בינונית0 -ב 3בהתאם לתנאי הסביבה הינו סוג סוג הצינורות 
מערכת ניקוז תהיה אטומה כולל שוחות וצינורות0 הצינורות )ישרים 
ומכופפים(, אטמים לצינורות ושוחות טרומיות עם מחברי שוחות יסופקו 
מתוצרת אחת0 הקשתות )צינורות מכופפים( יהיו זהים מכל הבחינות לסוג 

 וזק, מחברים, אטימות וכו' לזה הצינורות כמתואר לעיל0בטון, מין, דרג, ח

 שוחות, וקולטנים טרומיים0 -מתקני ניקוז  540202

 כללי 51020201
 המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן:

א0 שוחות בקרה לניקוז טרומיות אטומות תוצרת "וולפמן" או שווה 

 איכות0
 קולטנים טרומיים/יצוקים באתר  ב0

 שוחות ניקוז טרומיות  51020202

שוחות בקרה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות כפי 
שסומן בתוכניות, עם מכסה  כמפורט לעיל0 על מנת לא לפגוע ברצפת 

 ס"מ0 .4-השוחות, גובה הקדח עבור הצינורות יהיו מוגבה מהרצפה ב
ויאפשר חיבור הצינור לשוחה יבוצע ע"י מחבר מיוחד שיסופק ע"י הקבלן 

אטימות מוחלטת של החיבור ותזוזה דיפרנציאלית של השוחה לעומת 
מליבת פלדה  2, חלק 634הצינור0 שלבי ירידה לשוחה יהיו רחבים לפי ת"י 

עם ציפוי פלסטי דוגמת חב' וולפמן0 השלבים יקבעו במקומם לפי היציקה 
 או בחורים שיבוצעו ע"י מקדחה מכנית )לא יותר שימוש בפטיש איזמל(

 ס"מ0  .1ס"מ0 המרחק האנכי בין השלבים יהיה  42בעומק של 

 בשוחות בקרה/מובל לניקוז יצוקים באתר יותקנו הצינורות בזמן היציקה0
 הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות 

הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם 
 למפורט להלן:

 חתית השוחה0ס"מ מתחת לרום ת .1-חפירה לתשתית ל (4
צמנט עד לרום תחתית השוחה, והידוק  6%מילוי מבוקר בחול בתוספת  (2

 מבוקר0
יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן  (3

 אישור של מפקח להנחת התחתית0
הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים  (1

 המומלצים ע"י היצרן0
 ס"מ מעל פני הקרקע הטבעית0 .3טחים הפתוחים תבלוטנה השוחות בש (5
הקבלן לא יכסה את השוחות עד להשלמת בדיקת האטימות ואישור  (6

השוחה ע"י המפקח0 בדיקת אטימות השוחה תבוצע כחלק מהבדיקה 
 לאטימות הקו0

בגבולות כביש או מדרכה רום המכסה יותאם לפי הכבישים/המדרכה  (7
פקח יהיה רשאי לשנות את רום המכסה בהתאם לשלבי המתוכננים0 המ

 סלילת כבישים/מדרכה0
 מכסים ותקרות  51020203



תקרות בשוחות ובכניסות למובל תהיינה תקרות כבדות לכביש 

 189, לפי ת"י D-..1ס"מ ממין  .6המתאימות להתקנת מכסים בקוטר 

י ברונזה ( ב0ב0 עם סמל עיריית מודיעין עשו421-4991EN) 3..2מספטמבר 

 מוטבע במרכז המכסה0

 189, לפי ת"י D-..1במדרכות מאבן משתלבת יותקנו מכסים ממין  40

עגולים/מרובעים מיצקת ברזל עם סמל עיריית מודיעין עשוי ברונזה 
 מוטבע במרכז המכסה0

מכסה השוחה / הגבהת המובל יוגבה מתקרת השוחה בצווארון, על מנת  20
להניח את שכבות האספלט0 עם זאת, גובה שמעל תקרת השוחה ניתן יהיה 

 .1לא יעלה על  -המרחק בין מכסה השוחה לתחתית התקרה  -הצווארון 
 ס"מ0

 קולטנים טרומיים 51020204
רוב הקולטנים )קולטן ראשי, קולטן אמצעי או קולטן צידי( יהיו קולטנים 

טרומיים, חרושתיים, עם אבן צד או אבן אי ועם רשת מלבנית, תוצרת 
לפמן תעשיות בע"מ או שווה איכות, בהתאם למסומן בתוכניות0 דגם וו

הקולטן יהיה לפי החלטת עיריית מודיעין, מחלקת כבישים0 בצמתים 
 שבהם אבן שפה הונחה בצורה לא ישרה יבוצעו קולטנים יצוקים באתר0

( מסוג EN -421) 189הרשת והמסגרת בקולטנים יתאימו לדרישות תקן 

25.-C  1או..-D כנדרש בתוכניות0 היקף הרשת יהיה קוני כפלי חלקה ,

מהשטח החופשי0 הרשת  %.3-התחתון0 שטח פתחי המים לא יהיה קטן מ
תהיה עשויה מיציקת פלדה ספראודלית או מחומרים מרוכזים בגוון שחור 
כנדרש בתוכניות0 המסגרת תתאים במידותיה למידות הרשת ותכלול 

רים0 המסגרת תהיה עשויה מיציקת פלדה אוזניים עם חו 1 -אמצעי עיגון 
ספראודלית או מחומרים מרוכזים בגוון שחור כנדרש בתוכניות0 הרשת 
והמסגרת יכללו כיתוב מוטבע כנדרש בתקן ובנוסף "עירית מודיעין" ושם 
היצרן0 פרטי הרשת והמסגרת לרבות סימני אישור לתו תקן או להתאמה 

 ז של עיריית מודיעין0לתקן יועברו מראש לאישור מחלקת הניקו
אבן צד/אבן אי תהיה עשויה מיציקת פלדה ספראודלית עם סידורים 

לעיגון לשפת המדרכה/ האי למניעת התהפכות0 אבן הצד/ אי תהיה בחתך 
ובמידות המתאימות לאבני שפה/ אי הקבועים משני הצדדים כדוגמת דגם 

 "נ לפחות0ק .25"תל אביב" או "חיפה"0 אבן הצד/אי תתאים לעומס כבד 
שוחות בקרה,  -בטונים לביצוע מתקני ניקוז יצוקים באתר   51020205

מובלים, פלטות גישה/מעבר, קולטנים יצוקים באתר, מתקן 
 כניסה/יציאה

עבודות בטון, במפרט  2.עבודות בטון ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק 
 ור0הכללי ולפי תוכניות מפורטות של מתכנן הניקוז ושל הקונסטרוקט

לפני ביצוע שוחות / קולטנים / מובל / מתקני כינסה/יציאה על הקבלן 
 לקבל אישור המפקח מראש לכל תא/מבנה בפני עצמו0

כל הבטונים, ברצפות, קירות ותקרות במתקני הניקוז יצוקים אתר )כולל 
מובלים יצוקים בצד( יהיו מבטון מובא בעל תכונות של התקשות מהירה, 

 כלהלן:
 .1-ב : סוג הבטון

 4" : גודל אגרגט מקסימלי
 .37-ק"ג/מ"ק ולא יותר מ .35לפחות  : כמות הצמנט

 ק"ג/מ"ק0



 לפחות5S 0משאבה, בסומך  : סומך

  בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל0 : מוספים
הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעזרת משאבה בלבד המאושר 

 שיטה אחרת0ע"י קונסטרוקטור0 לא תורשה יציקה בכל 
הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין 

 ממנו את הבטונים0
 מדידה לתשלום  51020206

עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי  -
 עומק החפירה וקוטר הצינור0

ע, המחיר יכלול אספקת הצינור ואטמים, חפירה והנחת הצינורות, מצ
עטיפת חול או מילוי חוזר עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן לפי 
פרט בתוכניות, עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש, עבודות 

, התקנת תמרורי אזהרה, הלילה ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנוע
הטיית הזרימות, בדיקת אטימות הקו, בדיקות צפיפות המילוי בעבודות 

 וכל הנדרש בשלמות0עפר 
המחיר עבור הנחה ואספקה צינורות קשתיים ישולם לקבלן בנפרד לפי  -

 יחידה קומפלט מסווג לפי קוטר הצינור, ללא תלות בעומק הנחת הצינור0

)מעבר לריפוד וכיסוי  הצינור  CLSMעבור מילוי במצע סוג א' ו/או  -

ות גיאוטכניות ומעבר למבנה הכביש( ישולם לנפרד לפי מ"ק0 עבור יריע
 ישולם לפי מ"ר0

עבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות/אינטגרליות ישולם לקבלן לפי  -
יחידה מסווג לפי מידות השוחה ועומקה0 עבור מחברים מיוחדים מסוג  

 Press .45של וולפמן, או " WS"", כדוגמת WATER STOP-"עוצר מים 

Seal - Fפת למחיר השוחה לפי " של אקרשטיין )חיבורי שוחה( ישולם תוס

 יחידה מסווגת לפי קוטר הצינור0
מחיר השוחות מלבניות או אינטגרלית כולל עבודות חפירה, אספקה 

והרכבת שוחה טרומית, שלבי ירידה, תקרה כבדה מתאימה למידות 
 .45ס"מ ו/או בקוטר  ..4השוחה, צווארון הכולל תקרה טרומית בקוטר 

ס"מ,  .45ס"מ ו/או בקוטר   ..4ס"מ וחוליה טרומית זהות בקוטר 

כמפורט לעיל, כולל כל העבודות  D..1ס"מ מסוג  .6מכסים בקוטר 

מ' *  .30הדרושות להקמת שוחה בשלמותה0 בשוחות ניקוז במידות פנים 
 מ' יותקנו שני מכסים הכלולים במחיר השוחה0 .30

 רשתות, טרומיים או יצוקים באתר( ישולם לפי 3תאי תפיסה )קולטן עם  -
יחידה קומפלט0 מחיר הקולטן כולל אספקה, התקנה וכל העבודות 

 הדרושות וכן אספקה והתקנת רשתות0
עבור אי התקנת אבן שפה מברזל יציקה יופחת מחיר מתאי הקליטה 

 )קולטנים(0 
עבור ביצוע מובל  -מתקני ניקוז מבטון מזוין יצוקים באתר ו/או  בצד  -

וקות באתר ו/או בניית מתקני ניקוז מיחידות טרומיות יצוקות בצד או יצ
 ישולם לפי מ"ק בטון0 .1-שונים מבטון מזוין ב

המחיר כולל: עבודות חפירה, העברת חוליות טרומיות לאתר העבודה, 
הנחה/יציקת המובל/המתקן באתר, מילוי חוזר כולל חישוף וסילוק 

ס"מ מתחת למובל /  .1צמחייה, הספקה והנחת מצע חול חרסיתי בעובי 
 עביר, מילוי חוזר, דיפונים ותמיכות דפנות התעלה הנדרשים  בכל עומק0מ



העבודה כוללת השלמת תפרי התפשטות, יריעות ביטומניות, חיבור בין 

היחידות, שלבי ירידה, הציוד וכל החומרים שידרשו לביצוע העבודה לפי 
 התוכניות ולפי הוראות היועץ קרקע וביסוס לביצוע העבודה בשלמות0 

  מילוי חוזר מתחת לכביש, מדרכות ושבילים 035402

בכל המקומות בהם עוברים קווי ניקוז בתחום רצועת הכביש והמדרכה 
יהודק המילוי המוחזר בשכבות עפר לפי הצפיפות המפורטת במפרט 

 540המיוחד של פרק 
לא יותר פיזור עודפי אדמה בשטחים המיועדים לסלילת הכביש0 העבודה 
כוללת הרחקת פסולת וחומר חפור אל אתר סילוק מורשה, כולל הובלה 
לאתר הסילוק והתשלומים המתחייבים לאתר הסילוק0 לא ישולם לקבלן 

 עבור עבודות סילוק פסולת מאתר העבודה0
ורות ייעשה לפי סעיף המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינ

 במפרט הכללי בהתאם לסוג הקרקע0 .540.104

עבור קרקע חרסיתית וטינית המילוי החוזר יהיה חול חרסיתי )חומר 
א' במפרט הכללי העונה לדרישות  540.104.0.4אנרטי אטום( לפי סעיף 

 המפרט0
א'  540.104.02עבור קרקע חולית גרנולרית המילוי החוזר יהיה לפי סעיף 

פרט הכללי מחול מקומי או חול מיובא )חומר אנרטי מנקז( העונה במ
 לדרישות המפרט0

תוך הבאת החומר לרטיבות  98%המילוי החוזר יהודק לדרגת צפיפות של 
האופטימלית, הכל כנדרש במפרט הכללי0 המילוי החוזר יהיה מקצה 

 עטיפת החול מסביב לצינור ועד לגובה מבנה הכביש ולפי אישור המפקח0
 

 מדידה ותשלום
עבור מילוי חוזר מתחת לכבישים ומדרכות לא ישולם לקבלן בנפרד 

 ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצנרת0
התקשרות עם מעבדה לביצוע בדיקות מקדימות ובדיקות  540201 

 במהלך הביצוע
 התקשרות עם מעבדה

בדיקות  לצורך ביצוע בדיקות יתקשר הקבלן עם מעבדה מאושרת לביצוע
 שדה שיבוצעו ע"י המעבדה בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה0

 תפקידי המעבדה
 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים0 -
 בדיקות שוטפות לטיב החומרים -
 בדיקות לטיב המלאכה0 -
 בדיקת המילוי ע"י מעבדה מסומכת  -
 בדיקות שונות באתר לפי הדרוש במפרטים, ודרישות המפקח באתר0 -
 ם וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(0סיכו -

תכנית, ורשימת הבדיקות ניהול יומן מעבדה כולל מיקום הבדיקות ע"ג  -
 הביצוע וכו'0עם תאריך 

 כפיפות המעבדה
המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות 

 למפקח והעתקים לקבלן, למזמין, ולמתכנן0
 57 -ו 54ז תבוצענה בהתאם לאמור בפרק בדיקות האטימות לצנרת ניקו

ס"מ  .8בנפרט הכללי0 בבדיקת מערכת הנקז הראשי, לצינורות שקוטרם 



ומעלה, בדיקת האטימות תבוצע בלחץ אוויר0 שירות השדה של יצרן 

 הצינורות יאשר את אטימות המערכת0
עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר 

 רת0 לא תשולם לקבלן תוספת בגין בדיקות אטימות חוזרות0הנחת הצנ
 

 ניתוק ופירוק קווי ניקוז קיימים 540205
במקומות המסומנים בתוכניות או לפי הוראות המפקח באתר, הקבלן 
ינתק ויפרק קווי צינורות קיימים ושוחות קיימות, שנועדו לפירוק 

מורשה שיורה  ולביטול0 הקבלן יעביר את החומר המפורק לאתר סילוק
0 הניתוק רשותהמפקח, למעט תקרות ומכסים מפורקים שיעברו למחסן ה

 יכלול סתימת קצוות הצינור הנשאר באדמה0
קצוות הצינורות הנשארים באדמה ייסגרו ע"י קבלן בפקק או בבלוקים 

 בתוספת טיט צמנט0
 ביצוע הניתוק והפירוק יעשה רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב0

לקבלן והמחיר  לא ישולםקווים ושוחות קיימים וסילוקם,  עבור פירוק
 יהיה כלול במחיר חפירה והנחת הצנרת0

 צילום צנרת ניקוז לאחר הביצוע  5403

 כ ל ל י  540.304
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט 

 על הקבלן לבצע בדיקה חזותית 2-הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג'
באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות0 
הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר 

 לצנרת הביוב והניקוז לכל אורכה0 
מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב 

  הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה0

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו 
 ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה0 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, 
שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי 

 הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע0 
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, 
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט0 אישור העסקת 
קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק 

 כללי(0 הקבלן יספק לקבלן המשנה תוכניות ביצוע0 
וד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיע

לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית 
 עדות"0 
 ביצוע העבודה  540.302

 ש ט י פ ה   10
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה 
מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע 

 במהלך פעולת הצילום0 
הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל 

 בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו0 
 העבודה  עיתוי  20



ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות  (4)

 העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות0 
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, המפקח ו/או  (2)

 המהנדס0 
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע  (3)

 שבעה ימים לפני ביצוע העבודה0  לא פחות מאשר הצילום, 
הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או  ( 1)

 המפקח0 
 מהלך הביצוע   30

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי 
אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד0 בעת צילום הצנרת תוקרן 

 V.H.S0 0י מסך טלוויזיה ותוקלט במכשיר וידאו בקסטההתמונה מעל גב

 ת י ע ו ד   40

0 לשם רישום V.H.Sהצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו 

תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת 
 הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'0 
השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי0 על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר 

סימון פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך 
 התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו0 

 0 תיקון מפגעים 5
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת 
המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה 

 חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס0 
 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים0 

של קטעי הקו המתוקנים0 תהליך לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר 
 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה"0 

 הצגת ממצאים   60
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר 
מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס0 תיעוד הצילום 

 ממצאים0  יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי

70 CD  

CD ,שתושאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,

 ויכלול סימון זיהוי שוחות0 

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום0 
 דו"ח צילום   80

במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו0 דו"ח 
נו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות עדות0 הדו"ח יהיה כתוב צילום אי

 בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו  ( 4)
בהתאם לסימוניהם בתוכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח 

 כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו0 
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו,  (2)

נקודת וידאו, תיאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" 
 לאורך הקו משוחה סמוכה0 

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות  (3)
 המפגעים0 



 מסקנות והמלצות0  (1)

תמונות אלו יצולמו הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו0  (5)
מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה0 בנוסף ילווה הדו"ח 

 בתמונות שיבוצעו בשלב הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות0 
 אחריות הקבלן   90

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף 
לצינור כתוצאה האחריות של הקבלן0 במידה ויתגלו נזקים שנגרמו 

מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות 
בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה 
ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן0 המפגעים יתוקנו על ידי 

ן0 הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבל
בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן0 כל 

 זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה0 
 

 
 
 
 
 

 0מדידה לתשלום 10
עבור הוצאות השטיפה והצילום הצנרת במצלמת וידיאו, תיעודו על גבי 

CD  וידיאו בליווי דו"ח מפורט כולל כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים

 לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר כלול בעלות הנחת הצינור0
 

 הסדרי תנועה זמניים  5104

 –הקצב להסדרי תנועה זמניים תכנונם אישורם וביצועם 

הקבלן יהא אחראי לתכנון הסדרי התנועה הזמניים להתארגנות ולביצוע 
העבודות , הכוללים בין השאר יצירת דרכים חלופיות במידת הצורך, וכן 
לאשרם ברשויות המוסמכות) עירייה , משטרה וכו'( ולבצע את הסדרי 

  תנועה אלו בהתאם לתכנון0

למדידה: התשלום בסעיף זה כולל את תכנון ההסדרים, אישורם ברשויות 
 המוסמכות וביצועם בשטח ) קומפ'( 0  

 

   

  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


