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  כללי
כל המפרטים הים מפרטים משלימים למפרטים הכלליים, במפורט במכרז. במקרה של סתירה 

או החמרה, המפרט הקובע היו המפרט המחמיר ביותר ו/או מסמכי המכרז והמוקדמות לפי סדר 
  .המסמכים ו/או כתב הכמויות והחיותיו, בהתאם לקביעת המפקח והמזמין

היה וקיים אזכור במפרט הטכי של ושאים החופפים בין שי פרקים או יותר, הקובע הוא 
  המחמיר ביהם, לפי קביעת המתכן הרלווטי והמפקח.

  
  עבודות עפר  -01פרק 

  

דים בביצוע קירות תומכים מסוגים שוים, כובד בשיטת "קירות מורכבים    05,44,  01,02פרקים 

עם אבן חאמי בחזית" קירות תומכים מבטון מזוין וכן בקירות המשמשים כאלמט ישיבה ופי  

מטים בשטחים ציבוריים, עבודות חיפוי באבן חאמי וביצוע דבכי ראש מאבן חאמי על גבי האל

  הזכרים לעיל.

של המפרט הכללי הבין משרדי וכן  14, פרק 40,פרק  02כל העבודות  יבוצעו בהתאם להחיות פרק 

קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים בקיבוע רטוב. מפרט זה היו השלמה  2חלק  2378ת"י 

  למפרט הכללי.

  מיספור הסעיפים הים לפי סעיפי מאגר משהב"ש 

  
  כללי

של המפרט הכללי הבין משרדי. מפרט זה היו השלמה   51עבודות העפר יתבצעו התאם לפרק כל 
  למפרט הכללי.

  

  חפירה לביסוס קירות תומכים:

בכל מקום שאמר במכרז/הסכם זה "חפירה", תהיה הכווה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע 

  .הקיימים באתר העבודה הרלבטי

  .ימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאיים ועבודת ידייםבכל סוגי הקרקע הקיהעבודה 

והמבים הקיימים הסמוכים לחפירה, והוא יקבע   החפירההקבלן יהיה אחראי על יציבות דפות 

  .את שיפועי החפירה שיבוצעו בפועל, על אחריותו הבלעדית

כללית ו/או מפי השטח הקיים ועד  המפי החפירה  הקירות התומכים תבוצע חפירה  ליסודותה

  עבור קירות תומכים, מפלס תחתית החפירה.  תחתון של הבטון הרזה.הלמפלס 

  למפלס המתוכן של תחתית יסוד הקיר יש לזמן את  יועץ הקרקע לאתר. עם סיום החפירה

העבודה כוללת את פיוי החומר למקום מאושר או למילוי חוזר במקום אחר באתר העבודה או לכל 

  קודה אחר שאליה יורה המפקח בתוך אתר העבודה. 

  

  מדידה ותשלום:

של   40רת סעיפי קירות תומכים בפרק ייכלל במסג, התשלום לא ישולם בפרד על עבודות החפירה

על הקבלן לקחת בחשבון הימצאות סלע והצורך בביצוע עבודות חציבה  מפרט זה וכתב הכמויות.

  תוך שימוש בכלים כבדים. 
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  מילוי בגב קירות תומכים:

. המילוי יהודק לצפיפות 51בגב הקיר יהיה מצע סוג ג' לפי המפרט הכללי פרק חומר המילוי  

קירות מדורגים,  2-3במצב בו יש ברטיבות אופטימאלית.   Modified AASHTO 98%של מזערית 

	המילוי בתחתית הקיר התחתון יהיה ממצע סוג א' מהודק.

 Modified 98% הידוק ס"מ לדרגת 20ההידוק בגב הקיר ובחזית הקיר ייעשה בשכבות של 
AASHTOי מכבש י"ע  יהיה . ההידוקבקרבת. מגב הקירות התומכים' מ 1.5 למרחק עד ויברציו 

  ויברציה.  ללא הידוק  יהיה המבים

  מדידה ותשלום:
של   40ייכלל במסגרת סעיפי קירות תומכים בפרק , התשלום לא ישולם בפרד על עבודות החפירה

  .מפרט זה וכתב הכמויות

  

  :למבי גשרים וקירות תמך, והידוקה חציבה\הכת תחתית החפירה

ולסלק כל מילוי קיים, פסולת או חומר אורגי   ביסוסל  מתאימהיש לוודא כי תחתית החפירה למבים תהיה  

  בתחתית החפירה ויש לקבל אישור יועץ הביסוס לתחתית החפירה.  

וד המסומת הגעה למפלס תחתית היסש להזמין את יועץ הקרקע לאחר רוב העבודה תתבצע בסלע. י

  תחתית החפירה וקבלת החיות להמשך.   לצורך אישור בתכיות 

  מדידה ותשלום:
של מפרט זה וכתב   40ייכלל במסגרת סעיפי קירות תומכים בפרק  , התשלום  לא ישולם בפרד על עבודה זאת

  הכמויות
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  עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק  
  
  

מסוגים שוים, כובד בשיטת "קירות מורכבים עם אבן חאמי פרק זה דן בביצוע קירות תומכים 

בחזית" קירות תומכים מבטון מזוין וכן בקירות המשמשים כאלמט ישיבה ופי בשטחים 

ציבוריים, עבודות חיפוי באבן חאמי וביצוע דבכי ראש מאבן חאמי על גבי האלמטים הזכרים  

  לעיל. 

של המפרט הכללי הבין משרדי וכן  14, פרק 40,פרק  02כל העבודות  יבוצעו בהתאם להחיות פרק 

קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים בקיבוע רטוב. מפרט זה היו השלמה  2חלק  2378ת"י 

  למפרט הכללי.

  מיספור הסעיפים הים לפי סעיפי מאגר משהב"ש 

  
  כללי

על סמך  118בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  חוזק ומיאלי של כל הבטוים, 30-סוג הבטון ב ). 1(

 יום.  28חוזק הבטון בגיל 

  .3: דרגה 118סווג דרגת חשיפת הבטון לפי ת"י  ). 2(

יהיו אטומים באופן שיימעו זילות מיץ בטון והיווצרות  החיבורים בין הטפסות:טפסות ). 3(

 לא תבוצע קשירת תביות עם חוטי ברזל.  קיי חצץ או מוקדי סגרגציה מקומיים.

במקומות בהם דרש גימור מבטון חזותי חשוף, על הקבלן להתאים את הטפסות בהתאם 

  . לדרש במפרט הכללי של ת”י ובהתאם להחיות אדריכל הוף ומה"פ

 תכון כל התביות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהדס מבים,

  מומחה לתכון תביות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

היציקה תתבצע תמיד עם תביות. לא תורשה יציקה כגד דפות החפירה, אלא אם צוין כך 

  במפורש בתכיות.

ויקט ייעשה ע"י מהדס מבים, מומחה לתכון תביות תכון כל התביות לביצוע הפר

  ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

תתבצע תמיד עם תביות. לא תורשה יציקה כגד דפות  שאיה כגד אבן חזית היציקה ). 4(

  החפירה, אלא אם צוין כך במפורש בתכיות.

מ"מ ויסולקו מי   7כל תפרי עבודה (הפסקות יציקה) יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  ). 5(

הצמט מפי הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפי התחלת העבודה שתשמש דוגמא 

  להמשך הביצוע. ע"י המפקח לאחר אישורה 

יצוקים באתר ועבור  ס"מ 5.0יהיה    מוטות הזיוןפלדת הזיון: עובי כיסוי עובי הכיסוי  ). 6(

  . יש להתקין שומרי מרחק מבטון אלמטים לצורך הבטחת עובי הכיסוי 

יציקות הבטון יתבצעו בשעות הערב בתאי שיוכו אמצעי תאורה מתאימים  יציקת הבטון: ). 7(

בוקר המוקדמות. בכל מקרה, אין לצקת בימים בעלי טמפ' באתר, או לחלופין בשעות ה
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וטמפ'  32oCקיצויות (גבוהה או מוכה). טמפ'  הבטון הטרי בעת היציקה לא תעלה על 

  יציקת כל הבטוים (פרט לבטון רזה) תבוצע ע"י משאבת בטון.  .33Cתעלה על  האוויר לא

  

מרטטי מחט, בתועות קצובות ובכיוון ריטוט  הבטון יתבצע  באמצעות  :ציפוף וריטוט ). 8(

התקדמות מוגדר באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומלא של הבטון ועטיפה וכיסוי של מוטות 

דקות כדי לאפשר שקיעה   15 10מחזורים בהפרשים של  2יש לבצע ויברציה ב  הזיון.

 פלסטית של הבטון הטרי

  אשפרה). 9(

של  להחיות המפורטות במפרט הכללי אשפרה לחלקי מבה מבטון מזוין תבוצע בהתאם 

הבטון יורטב כדרש, ותימע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על ת"י 

דקות לאחר גמר  20-מיעת "סדיקה פלסטית" וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק וסף כ

עד  הטפסותשל מעטפת  צדיותלא יאושר פירוק דפות  עבודה פי הבטון במשטח העליון.

מודגש בזאת כי בכל  הבטוים בעלי גמר בטון חשוף חזותי לא  לגמר תקופת האשפרה.

אלא אם  כלשהו  Curing Compoundיאושר שימוש בחומר אשפרה (חומר אוטם) וזלי 

כן אושר על ידי מהל הפרויקט.האשפרה תתבצע כמצוין במפרט הכללי של ת"י. משך 

ימים רצופים לאלמטים שאים רבי פח   האשפרה לאלמטים רגילים  יהיה שבעה 

ימים רצופים לפחות לאלמטים רבי פח. לפי תחילת עבודות היציקה על   14ולפחות  ו 

  הקבלן להציג לאישור מפקח והמתכן פרוגרמת אשפרה.

  

  פלדת זיון לבטוים

שתות . ר3חלק  4466פלדת הזיון לבטוים (כולל כלוסאות) תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י 

כלוסאות תהיה פלדה ה של. פלדת הזיון 4חלק  4466מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  

, אין לרתך לכיפוף זיון.ככלל  466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי החיות ת"י  . Wרתיכה סימון 

זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם ייתן אישור כזה, יהיה  

(דלות מימן) והריתוך יהיה לפי החיות  ASWE 7018הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון 

, ובכפיפות להחיות המפקח. לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך 1חלק    466ת"י 

קה).הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות (של

ל בהתאם להוראות המפקח. בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי ומתיחה לריתוך מדגמי, הכ

בטון לפי המפרטים והתכיות ועל מיקום מדויק של הזיון מבחית מפלס ומיקום אופקי. בשטחים 

ס"מ.תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו   5הקרקע יהיה הכיסוי המיימלי  הבאים במגע עם

עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים) מכופפים במידות שיבטיחו מיקום כון של הזיון, צורת 

ידי -את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על ובטיחיהספסל וקוטר המוט 

  מך יהיה ישר ויציב. הקבלן כך שהזיון הת
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  (קירות טיילת ) כובד מורכבים מאבן חאמי ותקיר  40.0001.02

המתוכים במקומות שוים בתחום השצפ"ים סעיף זה דן בביצוע קירות כובד מורכבים מאבן חמי 

 ס"מ.  100ותומכים קרקע עד גובה של  

  

קירות מורכבים, ביית חזית אבן ויציקת בטון בצמוד לה ליצירת קיר אבן : שיטת הבייה ).1(

שבמפרט הכללי.  1402ובטון כיחידה מווליטית. ביית קירות מורכבים תיעשה על פי סעיף 

הבטון, הטפסות ופלדת הזיון יתאימו  קירות אבן, שבמפרט הכללי. – 40.04.01וסעיף 

כל החומרים שישמשו להכת מלט לבייה,  תר,עבודות בטון יצוק בא –02לדרישות פרק 

, עבודות 04לכיחול ולכל שאר המלאכות הקשורות בבייה ובחיפוי האבן יהיו כמפורט בפרק 

 בייה שבמפרט הכללי. 

במידה וקיימת סתירה כלשהי בתוכן המפרט הכללי אזי מפרט/פרטי  קוסטרוקטור הם 

ביצוע תפרי התפשטות, יקוז הקיר, איטום, טפסות, פרטי זיון, מילוי בגב הקיר . הקובעים

לא ימשיך הקבלן בעבודות אלה ללא ויסודות הקיר יבוצעו על פי תכיות קוסטרוקציה. 

  תכיות קוסטרוקציה. 

  

לצורה מלבית, שמקורה בגושי אבן  פאות 5מבוקעת ב אבן מעובדת למחצה אבן חמי: ).2(

גושי אבן שבטבע. סוג האבן, אבן גיר קשה, גון האבן יאושר ע"י מפקח  מחציבה או מלקט

  ואד' וף.

  

המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן.   התוויה וסימון הקירות: ).3(

ע"פ שי התוים ה"ל יהיה על הקבלן להכין את כל רשת הקודות הדרושה להקמת הקיר 

ובדיקה בטוחים של כל חלקיו.  הקבלן ישמור בקפדות על קודות בצורה שתאפשר איתור 

הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, מוטל עליו לשקמן מיידית על חשבוו  

 ואחריותו. 

  הבייה תיעשה בעזרת חוט באים לבן, חופשי מפגם ומקשר, קבוע ומתוח  

מ"מ מפי הדבכים. ראש החוט ייבה בתוואי מדוייק. אורך החוט  10-במרחק של כ   

  מ'. 8המתוח חופשית לא יעלה על 

  

. המרווח בין קצה הציור המצויין בתכיות ביצוע פתחי היקוז יבוצע על פי פרט פתחי יקוז: ).4(

ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט צמטי בגוון האבן. המרווח בין דופן הציור לחיפוי הקיר לא 

 מ"מ.  5יעלה על 

  ס"מ פימה מחזית הקיר. 5הפתח ייראה כפתח ריבועי, הציור יסתיים 

  

שורות אופקיות"  סידור האבן בחזית הקיר יהיה "סידור  :(מיקשר) סידור האבן בחזית הקיר ).5(

ס"מ רורך  15כאשר אורך וגודל האבן יהיו בשלושה גדלים. מידון האבן המימאליות תהייה 

  ורוחב. אין לבצע יותר משי מישקים אחד מעל השי לגובה הקיר. 

האבן תהיה קייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים. הקבלן יספק דוגמה לסוג האבן וסוג   

שבמפרט הכללי.  14011ישות לטיב האבן" בהתאם לסעיף העיבוד. האבן תעמוד ב"דר

עובי האבן יימדד מקו  מ"מ. 200 –מ"מ, והמירבי  50העובי המזערי של אבן לבייה יהיה 
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המקצוע ועד לקודה בה האבן עבה ביותר, ללא התחשבות ב"כרס" כל האבים שיוכסו 

לקיר תהייה שלמות ובלתי פגומות. הקבלן יחליף באבן חדשה כל אבן שיזוקה או שברה 

באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או בשעת ביית הקיר. הכת האבן כוללת גם סיתות 

ת משלימות, סיתות אבים לשם התאמתן להתאמת מידות, סיתות אבים במידו

לקוסטרוקציה, לרכיבים משתלבים, לרכיבים צמודים וכדו'. אם דרושים חריצים 

    באמצעות קידוח בלבד. –ושקעים הם יבוצעו בעזרת מסור, חורים 

לפי החת האבים בקיר יש לשטוף אותן. בקירות מורכבים תבוצע בדרך כלל ביית האבן   

טון בגב האבן לאחר מכן, יציקת הבטון תתקדם עם התקדמות ביית תחילה ויציקת הב

האבן. לא תורשה בייה על גבי דבך מצע שלא וצק בטון בגבו. לפי יציקת הבטון יכוסה 

   גב האבן במי צמט, הבטון יחוזק היטב ללא ריטוט ויש למלא היטב את כל החללים. 

קשה או ממתכת לשמירת אחידות עובי בזמן הבייה תוח כל אבן על גבי טריזים מעץ   

מ"מ. הטריזים יוצאו לאחר  2ס"מ, עם סטייה מירבית של  1המישק. רוחב המישקים יהיה 

  יממה לפחות ולא יאוחר משתי יממות מזמן הבייה.  

  

   כמפורט בתכיות. בוצע יון האבן בחזית הקיר ועיג :עיגון האבן לחזית הקיר ).6(

לכל אבן  מ"מ לפחות.  4.0בקוטר  316בלתי מחלידים מפלב"מ ווי עיגון יחוברו  אל האבים

יותקו לפחות שי ווים המחזקים את האבן מלמעלה ולפחות שי ווים המחזקים כל אבן 

ווים לכל אבן ובוסף המרחק  4סה"כ לפחות  -מהצדדים (בחלק התחתון של האבן)

כסו לחורים שיקדחו יומ"מ. ווי העיגון  250המקסימאלי בין שי ווים סמוכים יהיה 

  .מ"מ לפחות 40, לעומק של האבןשל  ובשי הצדדים בפיאה העליוה

  
בסיום עבודות הבייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון ויקוי פי   : עיבוד מישקים וכיחולם ).7(

האבן, ולאחר קבלת אישור המפקח, יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם. ההעמקה תהיה 

מ"מ. לפי ביצוע הכיחול יורטבו דפות ופים המישקים. הכיחול ייעשה בשלב  20לעומק 

בשי שלבים. הכיחול ייעשה שקוע  מ"מ, ייעשה  20אחד. אם עומק החלל לכיחול עולה על 

ומחורץ חצי עגול. המלט ימלא את המישק בשלמות ללא חללים. אשפרה המישקים ישמרו 

ימים לפחות. לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על יקיון האבן משיירי  4במצב רטוב במשך 

 .מ"מ 10עובי המישקים לגובה ולאורך הקיר יהיה לכלוך ושיירי צמט בטון. 

  ול יהיה עם צמט לבן בגוון האבן.הכיח

  

"ביית קירות מורכבים"   14022סעיף  14הקיר ייבה בהתאם להחיות פרק  ביית הקיר: ).8(

  והמצויין במפרט זה והמסומן בתכיות.

  ס"מ  60גובה יציקה לא יעלה על 

  ו במקביל לחזית הקיר קרשים במידותס"מ לצורך   10/5בכל הפסקת ייציקה יותק

 ס"מ במקביל לחזית הקיר 2שיי גזירה, בוסף יבוצע חסםוס מכוון לעומק יצירת 

  בחזית הקיר יש לחצוב את לוח הקלקר ולבצע  מטר 5תפרי התפשטות יבוצעו כל .

 כיחול בהתאם למצויין לעיל. 

  ה בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק02עבודות בטון: כל עבודות הבטון תבוצע. 
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 02ם לדריות המפרט הכללי פרק בהתא 30-סוג הבטון יהיה ב . 

 הקבלן יבצע בדיקות חוזק הבטון כדרש במפרט לעיל. 

  ובראש יש להתקיןורות  ציP.V.C  ס"מ לצורך עיגון מעקה  25בעומק  ”5בקוטר

 הפלדה. 

  דרש בפרק יש להקפידימים לפחות ותחל מיד עם  7. האשפרה תימשך 02על אשפרה כ

. האשפרה תתבצע על ידי פרישת  ”curing compound“התקשרות הבטון. יש ליישם 

 בד גיאוטכי על גבי היציקה והשארתו במצב רטוב במשך כל תקופת האשפרה. 

הקבלן יכול להציע שיטת אשפרה אחרת אשר תהיה מקובלת על  

  המפקח והמתכן.

  

ביסוס ומילוי בגב הקיר : עבור קירות המבוססים על גבי מילוי או שתית שאיה סלע תבוצע   ).9(

 ס"מ של מילוי חומר העוה לדרישות חומר גרולרי ברר.  60שכבת מילוי בעובי 

עבור ביסוס ומילוי בגב הקיר יתן להשתמש בחומרים אשר חפרו במקומות אחרים 

  אים חרסית או חוואר.באתר כל עוד 

  

ויזמין את לפחות מ"ר  5 -של כ שטחהקבלן יכין בתחילת הביצוע קטע ב :קטע לדוגמא ).10(

האדריכל והמפקח לקבלת אישור  ולהמשך  העבודה. קטע  זה  יכול להיות חלק  מהקירות 

שבמסגרת עבודה זאת, אבל  המפקח רשאי לדרוש ביצוע קטע או קטעים גם מחוץ לתחום 

העבודה, להריסה  לאחר מכן. קטע הדוגמא יהיה הן לקיר והן לקופיג בראש הקיר. קטעים 

הקיר: מפגש עם ציור יקוז, ראש קיר ישר, ראש קיר משופע,   ילדוגמה יבוצעו לכל מצב

קופיג, פיה, פוגות, גוון, תפר התפשטות וכו'. אם הדוגמא לכל אחד מהמצבים לא תקבל 

ר בהסתייגות, הקבלן  יהרוס את הקטע שביצע ויבה אותו מחדש אישור,  או תקבל אישו

 זאתיכלול ותשלום כלשהוא. הקבלן קטע לדוגמא לא יקבל עבור בהתאם להחיות שיקבל. 

 .במסגרת יתר הסעיפים לתשלום כפי שמוגדר בכתב הכמויות

  
  אופי המדידה ותשלום

  
  העבודה תימדד במ"ק.

יציקת הבטון, עבודות החיפוי, אבן "חאמי" במידות שוות, תחולת העבודה לתשלום היה עבור 

 , בטון הרזההדרושות ע"עקזים, תפרים, קשירת האבים, עיבוד המישקים וכיחולם, כל עבודות  

  לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכיות עבור דבכי הראש ישולם בסעיף פרד. וכל יתר העבודות 
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  ן ללא חיפוי אבןתומכים מבטון מזויקירות   102.000.02

  מטר. 1.0גובה קי של מעל התומכים  תומכים מבטון מזוין סעיף זה דן בביצוע קירות 

  והמצוין בהמשך סעיף זה. 02פרק  הבין משרדי   העבודה תתבצע בהתאם למפרט הכללי

  . 30-סוג הבטון יהיה ב  ). 1(

: עבור קירות המבוססים על גבי מילוי או שתית שאיה סלע ומילוי בגב הקיר  ביסוס ). 2(

 ס"מ של מילוי חומר העוה לדרישות חומר גרולרי ברר. 60תבוצע שכבת מילוי בעובי 

יתן להשתמש בחומרים אשר חפרו במקומות אחרים עבור ביסוס ומילוי בגב הקיר 

  באתר כל עוד אים חרסית או חוואר.

 . 35%עד  200#ואחוז עובר פה  3האבן המקסימלי יהי " גודל 

 ס"מ.  5יציקת יסוד הקיר תתבצע על גבי מצע בטון רזה בעובי  ). 3(

 ס"מ טו. 5עובי כיסוי הבטון יהיה  ). 4(

ס"מ לכל רוחב היסוד  1פסקת היציקה בין היסוד לקיר יבוצע חספוס מכוון לעומק של הב ). 5(

עץ אשר יותקן על גבי פלדת הזיון  ס"מ  על ידי קרש  10ס"מ ורוחב  5ותבוצע שן בעומק 

 .לכל אורך היסוד

 לא תתאפשר הפסקת יציקה לגובה הקיר. ). 6(

ים אשר יושחלו  רגה יעודר אלא על מוטות הבלא יאושר קשירת תביות על ידי חוט שזו  ). 7(

 פי.וי.סי שיותקו בין מוטות הזיון. בתוך ציורות 

 . 05של המפרט הכללי הבין משרדי פרק  05031לסעיף הקיר יקבל שכבת איטום בהתאם  ). 8(

 50X50היציקה תבוצע רולקה במידות בצורת משולש קעור במידות  בין הקיר להפסקת ). 9(

 אן ש.ע  620תבוצע באמצעות שימוש בחומר מסחרי דוגמאת ספיר  מ"מ. הרולקה 

 ס"מ. 2X2כל הפיות תהייה קטומות במידות  ). 10(

מטר ויהיו קו אחד לכל גובה  10תפרי התפשטות: תפרי התפשטות יבוצעו כל  ). 11(

 הקיר ורוחב היסוד. לא יתאפשר לבצע תפרים בקיר וביסוד שלא באותו מקום.

  ה חתך הקיר והיסוד. במרווח יותקן לוח קלקר.התפר יהיה בעובי ס"מ לכל גוב

ס"מ אשר ימולא בגריז  50מ"מ באורך  30בצד אחד של התפר יותקו ציור פי.וי.סי בקוטר 

 25ויאטם בקצהו באמצעות בד גיאוטכי. אל תוך הציור יושכל מוט פלדה מגולוון בקוטר 

  ס"מ אשר יעוגן בבטון בצידו השי של התפר.  100מ"מ באורך 

  

תימת תפרי ההתפשטות: לאחר גמר היציקה ופירוק התביות יש לחצוב את ס ). 12(

ס"מ ולסתום את התפר עם חומר אלסטומארי דוגמאת סיקה  1.5הקלקר לעומק של  כ

 או ש.ע.  3פרו 

אשר בגב הציור יותקן כיס  4"בקוטר מציורות פי.וי.סי קזים: הקזים יהיו  ). 13(

מ"ר. גודל כיס החצץ יהיה לפחות  \ג"ר 200חצץ מדורג עטוף בד גיאוטכי לא ארוג במשקל 

  ס"מ. 30יקף בה
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  אופי המדידה ותשלום

  
  העבודה תימדד במ"ק.

, רקי ציקתי,היסודות,יציקת ומילוי חוזרליסודות הקיר  חפירההעבודה לתשלום היה עבור תכולת 

העבודות המוזכרות בסעיף מעל, פלדת הזיון,התקת פלדת הזיון, ביצוע תביות וכל  כלו  קזים

  הדרש לביצוע מושלם של העבודה.עבור חיפוי האבן ודבכי הראש ישולם בפרד. 

  

  

  מ"ס  50 של כולל בעובי" יקיון" גדר קירות  02.002.031

  סעיף זה דן בקירות ישיבה ופיים המתוכים בשטח ובגבולות השצפי"ם. 

 . 30-סוג הבטון יהיה ב ). 1(

ס"מ חומר העוה לדרישות מילוי ברר כזכר בסעיף  20הקיר יהיה מבוסס על גבי  ). 2(

 במפרט זה.  02.001.0040

 ס"מ ס"מ מתחת לפי הפיתוח.  35הקיר יהיה קבור  ). 3(

 הקיר יבוצע כדלהלן:  ). 4(

  רזהיציקת בטון 

  כיים  50ס"מ וברוחב  25ביצוע יסוד בעוביו יוצאים קוצים אס"מ אשר ממ

 ואליים יותקו מוטות זיון אורכיים. 

  חיות האדריכליית חזית הקיר באמצאות אבן חאמי בהתאם להוכפי המצויין ב

 במפרט זה.  02.001.0040בסעיף 

  מפרט זה.  02.001.0010בעיגון האבן אל מוטות הזיון כפי שמצוין בסעיף 

  ס"מ. 60יציקת הבטון לא תהיה מעבר לגובה של 

  

  אופי המדידה ותשלום
  

לכל הגובה משי  פים דו ציפוי, חוזר מילוי, היסוד ויציקת הקיר ליסוד חפירה, זיון כולל המחיר

 ויימדד מ" ס 60 עד הקיר גובה, קזים, תפרים, פאזות עם ראש מאבן חאמי דברך  הצדדים,

  "ק.במ לתשלום תימדד העבודה. מדרכה/סופי קרקע ממפלס
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  אבן "חאמי"חיפוי קירות תומכים מבטון ב   0015.004.02

  בטון מזוין. קירות  לחיפוי באבן "חאמי" זה מתייחס  סעיף

: קירות מחופים "חיפוי בטון באבן טבעית 2378עבודות חיפוי האבן יבוצעו בהתאם לאמור בת"י 

 מ"מ.  6מגולוות בקוטר בקוטר  החיפוי יבוצע בקיבוע הרטוב באמצעות רשת פלדה". בקיבוע רטוב

, פרט אם יוגדר אחרת 14חיפוי האבן יתאים לדרישות המפרט הבין משרדי "הספר הכחול" פרק .

  .במפרט מיוחד זה ו/או בתכיות לביצוע

  .1.4.3סעיף  2חלק  2378שיטת החיפוי תהיה בשיטת הבייה כמוגדר בת"י 

  

  מידות האבן

מידות האבן תאושרה ע"י האדריכל. עובי האבן יימדד מקו המקצוע ועד לקודה בה האבן דקה 

 ביותר, ללא התחשבות בכרס האבן. לא יורשה שימוש בלוחות שמידותיהם סוטות ביותר מאשר

2  ים ולאורךי הכיווות, הלוח יהיה מישורי בשטחו  וייבדק בשמ"מ מהמידות המתוכ

  מטר.  1.0מ"מ לכל  1  האלכסוים. הסטייה המותרת במישור הלוח היא

  

  חורים וחריצים לעיגון ).1(

יבוצעו רק לאחר חורים וחריצים המיועדים לעיגון ואשר מיקומם תלוי במיקומו של הלוח במבה, 

הרכבה ארעית של הלוח וסימון המיקום המדויק. במקרים אחרים יתן להכין חורים וחריצים  

מ"מ על קוטר העוגן ועומקם  3 -מראש.  חריצים וחורים המיועדים לעיגון ייקדחו בקוטר העולה ב

גידים או מ"מ על עומק חדירת העוגן. אין לקדוח חורים או חריצים קרוב לקצוות, ל 4 -יעלה ב

לפגמים בלוחות האבן. לאחר הקידוח יש לקות היטב את החורים והחריצים. לפי קביעת העוגים 

  .1:1ימולאו החורים והחריצים חלקית במלט צמט: חול ביחס 

  

  .אין להתחיל בעבודות החיפוי לפי קבלת אישור המפקח: הכות לחיפוי ).2(

  .לאחר סיום יציקת הבטוןיום  28בקירות יצוקים בטון יוחל בחיפוי לפחות  

 3: 1חול ביחס -שטח הקיר יוקה היטב ויורטב במים. על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט צמט

  .תמ"מ, בתוספת חומר מגביר הידבקו  3-2חול) בעובי  3צמט  1בהתאמה (

  .ימים רצופים בטרם יוחל בחיפויו בלוחות אבן 3השטח יוחזק במצב רטוב לפחות 

לוחות האבן חלק, יבוצעו יקוי, הרטבה והרבצה על גב לוחות האבן כמפורט לעיל לגבי  גם אם גב 

ימים רצופים. פי הלוחות יוגו מפי  3הקיר. המלט שהותז על הלוחות יוחזק במצב רטוב 

  .התלכלכות במלט. אין להיח לוח אבן על משהו לאחר ההתזה

ודא שאין שאריות עפר אבק או לכלוך, לאחר יש לקות את האבן בצורה יסודית באמצעות מים ולו

  מכן יש לתת לאבן להתייבש היטב.
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  חיזוקים ועוגים ).3(

  
 ים של לוחות : כללייות והחיזוקים ועיגוים בחיפוי יבוצעו כמפורט בתכיםתקהמצוי 

לעיל. אם לא אמר אחרת, יבוצעו כמפורט להלן. אמצעי החיזוק והעיגון יהיו עשויים אותו 

חומר. אם משתמשים בחומרים שוים, יש לוודא שהמגע בין שי החומרים לא יגרום 

  .לקורוזיה

 תג", לשטחי קירות : חיזוק ברשת פלדה מגולווחיזוק לוחות האבן, לרבות ה"קופי

יצוקים יבוצע באמצעות רשת מוטות פלדה מרותכת ומגולוות ויציקת בטון. קוטר 

מ"מ לפחות. מידות המשבצות יותאמו למידות לוחות האבן ויהיו   6המוטות יהיה  

 באמצעות מ"מ לכל היותר. לוחות האבן וה"קופיג" יחוברו לרשת 150x150בצפיפות של 

לכל אבן יותקו לפחות שי  מ"מ לפחות. 4.0בקוטר  316ווי עיגון בלתי מחלידים מפלב"מ 

ווים המחזקים את האבן מלמעלה ולפחות שי ווים המחזקים כל אבן מהצדדים (בחלק 

ווים לכל אבן ובוסף המרחק המקסימאלי בין שי  4סה"כ לפחות  -התחתון של האבן)

מ"מ. הרשת תקושר לקיר הבטון באמצעות עוגים מכאיים  250ווים סמוכים יהיה 

ס"מ.   60x60בהתאם לפרט המופיע בתכיות. העוגים ייקבעו במרווחים שלא יעלו על  

  ס"מ.  7.5עומק חדירתם לבטון יהיה לפחות 

  הרשת תיוצב כדי שלא תזוז בזמן יציקת הבטון לתוך החלל בין לוחות האבן ובין הקיר. 

המקשרים בין לוח האבן וה"קופיג" לרשת יוכסו לחורים שיקדחו בפיאה ווי העיגון 

  .מ"מ לפחות 30, לעומק של האבןשל   ובשי הצדדים העליוה

   וסף לעיגון על ידי הוויםה, בים העליוחיזוק בעזרת ברגי עיגון דרך האבן: בשורת האב

אי העובר דרך האבן ושכבת גב הבטון כאמור לעיל, יש לעגן את האבן בעזרת בורג עיגון מכ

ומעוגן בקיר הבטון לצורך עיגון סופי של האבן כמפורט בתכיות. בורג העיגון ימוקם  

  מ"מ. 70במרכז האבן ויעוגן בקיר הבטון בעומק מיימאלי של 

  
 יות או לפי דרישת המפקח, יבוצע חיזוק בזוויתן: עיגון בזויתןים בתכבמקומות המסומ 

המידה של הזוויתן עשויה להשתות לפי המרחק שבין פי   בוסף על העיגון ה"ל., מגולוון

הבטון לפי האבן. בכל מקרה תהיה מידת הצלע האופקית של הזוויתן מספיקה כדי לתמוך 

 עוגים מכאיים מ"מ מעובי האבן. הזוויתים יעוגו למבה הבטון באמצעות 20לפחות 
   מטר.  3.5קסימאלי בין שי זוויתים סמוכים יהיה כמפורט בתכיות. המרחק האכי המ

  

  עבודות החיפוי ).4(

בדבך הראשון יושעו הלוחות על בליטת בטון או על זוויתן. החיפוי יתקדם בשורות אופקיות ואין 

 -ב דלילה מסוג להרים יותר מדבך אחד בבת אחת. המילוי מאחורי הלוחות יהיה בתערובת בטון

על מת שהבטון יחדור היטב לכל  S6 מ"מ, בעל דרגת סומך 10עם אגרגאט בגודל מכסימלי של  30

שעות לאחר הבייה, ואין   3המילוי יבוצע לאחר שחלפו לפחות  המרווחים בין האבן לקיר הבטון.

  להוסיף שורה וספת לשטח שעשה בו מילוי כמפורט לעיל, לפי שהמילוי התקשה. המילוי יבוצע
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שעות. העובי הכולל של  3מ'.  בין שכבה לשכבה יש להמתין  0.40בשכבות שגובהן איו עולה על 

מ"מ לפחות. הסטייה בין פי אבן מוסרת לפי שכתה, לא תעלה   150החיפוי ושכבת המילוי יהיה 

  .מ"מ. למחרת יציקת המילוי יש לאשפר את הבטון. אין להמשיך בעבודה ללא אשפרה 1על 

  

: בסיום עבודות הבייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון ויקוי פי   מישקים וכיחולםעיבוד  ).5(

האבן, ולאחר קבלת אישור המפקח, יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם. ההעמקה תהיה 

מ"מ. לפי ביצוע הכיחול יורטבו דפות ופים המישקים. הכיחול ייעשה בשלב אחד.  20לעומק 

מ"מ, ייעשה בשי שלבים. הכיחול ייעשה שקוע ומחורץ   20על אם עומק החלל לכיחול עולה 

חצי עגול. המלט ימלא את המישק בשלמות ללא חללים. אשפרה המישקים ישמרו במצב רטוב 

ימים לפחות. לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על יקיון האבן משיירי לכלוך ושיירי  4במשך 

  צמט בטון. 

  

  קטעים לדוגמא ).6(

מ"ר לדוגמא  5 -של כ שטחבתחילת הביצוע של כל אחד מהקירות, קטעים קטים בהקבלן יכין 

ויזמין את האדריכל והמפקח לקבלת אישור  ולהמשך  העבודה. קטע  זה  יכול להיות חלק  

מהקירות שבמסגרת עבודה זאת, אבל  המפקח רשאי לדרוש ביצוע קטע או קטעים גם מחוץ 

קטע הדוגמא יהיה הן לקיר בהתאם לסוגי החיפוי השוים  לתחום העבודה, להריסה  לאחר מכן. 

הקיר: מפגש עם ציור יקוז, ראש קיר  יוהן לקופיג בראש הקיר. קטעים לדוגמה יבוצעו לכל מצב

ישר, ראש קיר משופע, קופיג, פיה, פוגות, גוון, תפר התפשטות וכו'. אם הדוגמא לכל אחד 

ר בהסתייגות, הקבלן  יהרוס את הקטע שביצע ויבה מהמצבים לא תקבל אישור,  או תקבל אישו

תשלום כלשהוא.  הקבלן הקטעים לדוגמא לא יקבל עבור אותו מחדש בהתאם להחיות שיקבל. 

  .הקבלן יכלול קטעים  אלה במסגרת יתר הסעיפים לתשלום כפי שמוגדר בכתב הכמויות

  

  

  מדידה ותשלום

פרטי מחופה כדרש, תוך הבחה בין  .קירהמדידה של חיפוי האבן תהיה לפי מ"ר טו של 

. במידה וקיימים פתחים יש לקות בכתב הכמויות 14, בפרק השוים באיזורים השוים התשלום

לפי  מחיר ה"קופיג" לא יהיה כלול במחיר הציפוי וישולם בפרדאת שטח הפתחים מהחיפוי. 

פרטי  דה טו, תוך הבחה בין המבוצע בהתאם לפרטים שבתכיות האדריכל. המדי מ"א של קופיג

השוים. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים, הציוד וכח אדם הדרושים   התשלום

יציקה בגב האבן כגד קיר הבטון, רשת הבטון והלביצוע החיפוי בשיטה הרטובה כדרש לרבות 

שורת האבים העליוה   בורגי עיגון דרך הפלדה, העוגים, הזויתים, החיזוקים, הקזים, אבן פיה,

   קטע קיר לדוגמא, עיבוד הכרכוב  וכו'.  "קופיג", -וה

  
יהיה משתי אבים לרוחב הקיר כאשר הממשק ביהם  –  מאבן ראש (קופיג) כידב  0040.04.02

יש לשים לב  יהיה בהסטה לממשק בין האבים הסמוכות להן בהמשך הקיר כפי המצויין בתכיות.

כי דרש עיבוד המישקים סביב השקעים עבור מעקה הפלדה. על הקבלן להציג זאת לאישור 

ממוטות  בטון על ידי עוגים כימייםדבך הראש יעוגן ליציקת ההמפקח בעת ביצוע קטע לדוגמא.

  מ"מ לפחות.  50מ"מ ועומקו  8קוטר הקידוח יהיה מ"מ.  6מגולווים בקוטר 
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  העבודה והמדידה לתשלוםתכולת 

  ."א במ העבודה תימדד

תחולת העבודה לתשלום היה עבור, עבודות החיפוי, אבן "חאמי" במידות שוות, עוגים כימיים 

וכל הדרש לביצוע העבודה  כמפורט   , קטע לדוגמא כמצויין לעילוכיחולם,עיבוד המישקים 

  בתכיות.
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  עבודות איטום  - 05פרק  
  איטום  חלקי  בטון  הבאים  במגע  עם  הקרקע

  פרק זה מתייחס לאיטום קירות תומכים מבטון מזויין.

  האיטום הבאה:ידי מערכת -איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע ייעשה על

ס"מ וסתימת  2הכת השטח כולל חיתוך חוטי קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק  ). 1(

 השקעים במלט אפוקסי, סתימת חורים וקיי חצץ ותיקוי בטוים. 

 מסוג "ספיר דו" או ש.ע מאושר. מריחת יסוד באמולסיה ביטומית מדוללת במים  ). 2(

  (הוראות ביצוע לפי החיות היצרן) 

  ק"ג/מ"ר. 1.25בשיעור ש"ע מאושר או  45/55מריחת ביטומן אספלט חם כגון  ). 3(

  שכבת ארג זכוכית מודבקת על ה"ל.  ). 4(

  מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף ג' לעיל.  ). 5(

 HDPEגה על האיטום בעזרת לוחות פוליאסטירן מוקצף (קל קר)יריעת ה ). 6(

 

  תחולת העבודה והמדידה לתשלום

  של עבודות הבטון השוות.  במחירי היחידהכללת עבודה זאת ,לא ישולם בפרד על העבודה 
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  ובטיילותברחובות  – חשמלעבודות  08 - פרק  
  

 רשימת המסמכים מורכבת מהמסמכים הבאים:
 

 מסמך שאיו מצורף  מסמך מצורף  המסמך 
  

 מסמך א' 
  

 הצעת הקבלן  
 

  
 מסמך ב' 

   
 .  אי החוזה של המזמיןת

  
 מסמך ג' 

   
ים טכים כלליים כמפורט מפרט

  בהמשך.
  

  1מסמך ג' 
  

 חד תאים כלליים מיו
 

  
  2מסמך ג' 

  
  מפרט טכי מיוחד

 

  
  3מסמך ג' 

  
  אופי מדידה מיוחדים 

 

  
 מסמך ד' 

  
 כתב הכמויות 

 

 
יוי  רד הביטחון ומשרד הבכל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות מש

יחד את ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל מהווים ב והשיכון בהוצאת
 בין שהם מצורפים ובין שאים מצורפים.  מסמכי המכרז

 
 הצהרת הקבלן 

ל הקבלן מצהיר בזה כי ברשות ומצאים המפרטים הזכרים במכרז/חוזה זה קרא והבין את תוכם, קיב
כפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה ספח ביקש לדעת עבודתו ב את כל ההסברים אשר

 ד ממו. והיא חלק בלתי פר למכרז/חוזה זה
 

 הערה  
המפרטים הכלליים המצויים לעיל שלא צורפו למכרז ואים ברשותו של הקבלן יתים לרכישה בהוצאה 

 הקריה ת"א.  29זר, לאור של משרד הביטחון. רח' דוד אלע
  
  

 החיות ומפרטים משלימים: 08.1
  

 : ם להלןמפורטיהעבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים ה
 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של   18, 08 יםפרק -למתקי חשמל  יכלל מפרט 08.1.1
 לעבודה זו.  ייםהמפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרוה הרלווט

  
, תאורה ומתקי מערכות 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקי - 08 פרקמפרט טכי  08.1.2

 .כיתוהעד וההאחר במהדורתו תיבי ישראל חברתבהוצאת 
 

 בהוצאתו האחרוה.  –שמל  חוק הח 08.1.3
  

זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים, במקרה של סתירה ביו למפרטים מיוחד : מפרט הערה
  מה"פ תהיה סופית ומחייבת. /המתכןהחלטת ה"ל, 

  
מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקיה של מתקן החשמל  08.1.4

החשמל תשי"ד,   ליים, לחוק הישראקים ן, לתי כדלקממפרט הטכבכפיפות לתוכיות, ל
ולכל דרישות חברת החשמל   08פרק  - למפרט הכללי הבימשרדי העדכי ביותר  - 1954

וחברת "בזק" לגבי מתקים מסוג זה. לגבי אופי מדידה ותכולת מחירים ראה פרק 
 אופי מדידה מיוחדים בהמשך. 
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  וכלכלי  או ש"ע טכיצוין גם המיא לדהכווה הו הספק, סעיף שמודגש בו שם היצרן א 08.1.5

 שיאושר ע"י המהדס היועץ. 
 

(ישראלי ו/או בי"ל בהעדר תקן תו תקן כל החומרים חייבים להיות תקיים ולשאת  08.1.6
 מוטבע וברור.  ישראלי רלווטי)

  
 :טיב העבודה 08.1.7

מקצוע  ע"י בעליעבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצעה ה
חוק החשמל, תקות בדבר כללים  -תקן הישראלי וצע בהתאם לדה תבהעבו ומחיםמ

לביצוע איסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקות אלו 
יצוע העבודה ייעשה בהתאם בתחייב את הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. 

כתב פרד מלתי חלק בט מהווה אשר המפרלשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כ
מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם  -וכל דבר הכתוב במפרט  הכמויות

לתקות מתקי חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצוו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, 
שות. חלק שלדעת המפקח איו מתאים לדרי יתקן ויחליף הקבלן על חשבוו כל אביזר או

  ופי ע"י המפקח.אחר אישור סורק לל אך ה ייחוע העבודביצ
 

 : צוות הקבלן 08.1.8
הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן 

 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 
  ן רישיו חשמלאי בעל -מהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.1.8.1

 "הדסאי".  
שיוות לביצוע עבודות חשמל ימסור לפי דרישת המזמין צילום של רן לקבלה על 08.1.8.2

 עובדים. של ה
במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו   08.1.8.3

 באחר. 
  תיאור העבודה 08.2

   
  השלמה  מפרט זה, כתב הכמויות והתכיות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות 08.2.1

במסגרת של פרויקט  "לעיר חכמה"תקשורת ותקשורת למתקי לחשמל,  וץ, ת חאורתל
 " במודיעין - מורשתלהקמת שכות מגורים "

 
מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקיה של מתקן החשמל  08.2.2

חשמל תשי"ד,   בכפיפות לתוכיות, למפרט הטכי כדלקמן, לתקים הישראליים, לחוק ה
 , ולכל דרישות חברת החשמל 08 :פרק –ביותר העדכי משרדי ט הכללי הבילמפר - 1954

לגבי מתקים מסוג זה. לגבי אופי מדידה ותכולת מחירים ראה ו"הוט" חברת "בזק" 
 פרק אופי מדידה מיוחדים בהמשך. 

 
"ע טכי וכלכלי  סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכווה היא לדגם המצוין או ש 08.2.3

 ועמודי התאורה.  תאורה עט גופיועץ, למי המהדס הישיאושר ע"
 

 כל החומרים חייבים להיות תקיים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.  08.2.4
  

  העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים: 08.2.5
  
 יםפתיחת כבישקידוחים אופקיים, , תעלותוחציבת חפירת השלמה של ביצוע  08.2.5.1

 ת.כיובתו ומןכמסותקשורת אורה תחשמל,  לצורך החת צרת וכיו"ב  מיםקיי
 .ליכי הארקה אופקית מחושת בחפירה החת צרת ומוביצוע השלמה ל 08.2.5.2
  ביצוע של התאמת מפלסי בסיסי עמודי תאורה קיימים.  08.2.5.3
 כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות. השחלת כבלים בציורותאספקה, החה ו/או  08.2.5.4
  מסוגים שוים.  תאי מעברשל ביצוע השלמה  08.2.5.5
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  כבישים.בחציות מעבר רוולי החת שביצוע השלמה ל 08.2.5.6
 מפורט בתוכיות.ן לעמודי תאורה כביצוע יסודות בטוותכון השלמה של  08.2.5.7
, כולל  ובפרטים הובלה והתקה של עמודי תאורה כמפורט בתוכיות אספקה, 08.2.5.8

   על יסודות בטון. הוהתקוכל האביזרים הלווים זרועות, 
וד וכל הציפסי תאורה , טחהוהפעלה של מגשי אבחיבור אספקה, הובלה, התקה  08.2.5.9

 פעלה מושלמת.האביזרים הלווים להו
  קה וחיבור של  מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.ה התאספק 08.2.5.10
 .ביצוע שיויים במתקן תאורה קיים ע"פ התכון 08.2.5.11
 שלבי הביצוע. באזורים בהם דרש בהתאם לאספקה וביצוע מתקן תאורה זמית  08.2.5.12
 , ביטחוןמערכת (ה" חכמ עיררכת "למע רתחשמל ותקשו ת ותשתי השלמה של ביצוע 08.2.5.13

 . וכו') מצלמות
 ע"פ התכון. ת תאורה ומרכזיקה והפעלה של ובלה, התאספקה, ה 08.2.5.14
 .בפרויקטחשמל למתקן החשמל   יםתאום עם חברת החשמל לביצוע חיבור  08.2.5.15
ביצוע של מדידות פוטומטריות בכל הצמתים/כיכרות וקודות קופליקט בהתאם  08.2.5.16

 במחירי היחידה).  . (כלולה מורשהמהדס תאור להחיות המתכן באמצעות
של תשתיות עבור חברת בזק, חברת הכבלים וחברות פרטר השלמה  ביצוע 08.2.5.17

 וסלקום. 
 בפרויקט. תקשורתלביצוע חיבורים  , פרטר וסלקוםהוט ,ות בזקתאום עם חבר 08.2.5.18
ותיקון כל הליקויים שיתגלו ללא הגשת דו"ח  ,בודק מוסמךבדיקת  יןתשלום בג 08.2.5.19

החכ"ל וכן  רה ומסירתה למזמיןהתאוהפעלת  ביקורת עברתשלום, התוספת ת
  מסירה לעיריית מודיעין/מחלקת המאור.

  
 תיאום עם גורמים אחרים: 08.3

  
במפרט הכללי. על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף  0048שומת לב הקבלן מופית לסעיף ת

לווטי, אשר ועם כל גורם רעמו, שטח על ידי המזמין ו/או מטב סקפעולה מלא עם כל גורם שיוע
יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. בין הגורמים אשר הקבלן  קבלןה

, חברת החשמל, משרד הרשות המקומיתיידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים, יהיו: 
ב. לא ת ישראל וכיו"משטר חב' מקורות, אגף העתיקות,,ת ורהוט  חב' תקש התקשורת, חב' בזק,

ד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה. לפי תחילת העבודה על הקבלן להשיג את ההיתרים פרישולם ב
  הדרושים מהגורמים השוים.

  
 אישור שלבי העבודה: 08.4

  
אישורו של ן עוכל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, ט

ישור כזה לכשייתן לגבי שלב כל שהוא ו. אים הבאים אחריידי אחד השלב סה עלהמפקח לפי שיכו
לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר 

 ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממה. 
  

 סימון: 08.5
  

כל האלמטים ום ו לסמן את מיקמטעמ ה יהיה באמצעות מודד מוסמךוד עבעל הקבלן מבצע ה
עמודים באמצעות יתדות. עם גמר הסימון המיועדים לביצוע בפרויקט. לרבות שוחות, גומחות ו

ע"י מודד מוסמך מטעם  -יזמין את המפקח והמהדס לאישור סופי של המיקום. מדידות וספות 
ים או סופי של העמוד קום העד לקביעת המי -שות המפקח ריד לפי -הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך 

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

 
 :מתקים תת קרקעיים 08.6

  
ים השו לברר ברשויות ואצל הגורמיםן בלבמפרט הכללי. על ק 002תשומת לב הקבלן מופית לסעיף 

, חברת חשמל, מקורות ומערכות של הוטאתר כגון חב' בזק, ים בקים תת קרקעיאשר להם מת
העירייה. חובת הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשויות לפי תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקים 

ישות הסעיפים ה"ל  דרל התת"ק ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא ובכפיפות מלאה
ת בדבר. מודגש שבשטח האתר, קיימים קווי וגעוח והרשויות הולהוראות המפקכללי במפרט ה
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ביוב, מים, חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל זק שיגרם למתקים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבוו של 
  הקבלן.  

 
 :עבודה ע"י גורם שלישי 08.7

  
החשמל, חברת  חברת ולל הסעתם לשטח וחזרה כגוןכ שיכל ההוצאות הכרוכות בהזמת גורם שלי 

התקשורת, משטרת ישראל וכיו"ב, לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהייה על   חב'בזק, 
חשבון הקבלן, הוצאות אלה תחשבה ככלולות במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות ולא ישולם 

  עבורן בפרד.  
  

 :אישור ציוד ותוים טכיים 08.8
  

לציוד אשר והמתכן ישור המפקח מועד את אאש ובעוד ל מרלקב ובאמצעות בודק מטעמ על הקבלן
הוא עומד להרכיב במסגרת העבודה. כל הציוד והאביזרים יהיו תקיים עם אישור מכון התקים 
הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכיים של יצרן הציוד בשפה  

מים מיום חתימת י  10יוד תהיה תוך פקח לאישור הציה למהאגלית ותעודת בדיקה. הפ ו א העברית
החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר 
הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח או אישורו לכך. אין 

ושר יהיה שיא המוצר. הציוד ל אחריות לטיבן תחו אישור לטיב המוצר ועל הקבלה וואישור כזה מה
בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. 

  לצורך ה"ל הקבלן יביא הציוד למשרד המפקח באתר לקבלת האישור.
 

 אחריות: 08.9
  

אחריות על  יה צורפים למכרז/חוזה, אזי תההמם אם לא אמר במפורש אחרת ביתר המסמכי
  ם ועבודה לפי: חומרי

 
 שים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  5 –לכבלי חשמל  08.9.1
 . בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. תםשים מיום קבל 5 -עמודי תאורה וזרועות ל 08.9.2
 פתשים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקו 10 -על כל מרכיביהם לפסי תאורה  08.9.3

סימן חלודה שהוא  בתוך הפס וכלמכל סוג  שהוא  לוךאחריות לא יראה כל סימן לכה
 בפס בשלמותו. 

 
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש  08.9.4

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט  -תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 
    יום מתן ההודעה.ל משעות בימי חו 48תוקן תוך  ת דהפגום יוחלף וכל עבו

 
 תוואי החפירה:סימון בסיסים לעמודי תאורה ו 08.10

  
את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב  - מטעמו סמךמודד מובאמצעות  –על הקבלן לסמן 

מכרז/חוזה זה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן תכיות לפי 
ק קטן לסמן עמוד במרחוהקידוחים. אין ת תוואי החפירה ה אעזרת יתדות על גבי מצע החפיר ב

  מ' מציר קו מ".  2.5 -מ' מציר קו מ"ג ו 5מאשר 
  

  חפירות ותעלות 08.11
  במפרט הכללי)   08.02(סעיף 

  
"עבודות עפר" של המפרט  08.02כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבימשרדי בסעיף 

  ). 08חשמל (מתקי ל  הכללי
קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכית ובהתאם למרחבי -תות תיורחת כבלים וצלה החפירות 

  דה הדרושים: העבו
  

לפי ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י   08.11.1
  הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

ול מתח למכשמעל או בר ל מעמפי הכביש, בכל מקרה ש עומק התעלה לא פחות ממטר 08.11.2
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בכתב של מהדס  ב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישורהמחיי
האתר והמפקח. לפי ביצוע החפירה על הקבלן לסר את האספלט הקיים בתוואי 

  במידת הצורך. או תימוך התעלה החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים 
ס"מ   20יעלה על תעלה לא השיפוע בתחתית הך שיעשה באופן הדרגתי כ י בעומקכל שיו 08.11.3

  .ס"מ למטר בציורות 10למטר בכבלים ועל 
חייבים  החפירהאם לא צוין אחרת. קווי לפחות ס"מ  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  08.11.4

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

  10ראשוה בעובי  כל התעלה שכבהיפוד חול לרוחב ל רבחפירה תהייה שתי שכבות ש 08.11.5
לאחר החת הצרת והכבלים (המדדים בפרד) בעובי ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שייה 

  ס"מ.   10של  
במספר  ,10דרג ס"מ  110קשיח PVC במקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך ציור  08.11.6

 .וכמות כמצוין בתוכיות
רכה ולכל עומקה בין תא אחת לכל או ה תיחפר בבתתעל כל  :או חציבה\ו ביצוע החפירה 08.11.7

וזאת לפי שיוחו בתוכה הציורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר  לתא, או בין יסוד ליסוד
וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו בדקו 

איו עולה על    יים לאחר ההידוקעובמילוי המוחזר ייעשה בשכבות שואושרו ע"י המפקח. ה
ך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תו 02

 באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לציור ועד למחצית גובהו. 
 רטפוהמילוי והמצעים למייהם כמעומק קרקעיות החפירה ופי : אישור חפירה ומילוי 08.11.8

אישור ח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפי קבלת ורו של מפקטעוים אישלהלן 
 המפקח בכתב.

בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצורכי מילוי יובא מבחוץ : מילוי 08.11.9
עפר המובא , וכל חומר מזיק אחר הםאורגאייעפר קי חפשי מאבים, מטין, מחומרים 

  . המפקח אישור  ו טעויםממ והמקורמחומר ברר 
י השטח לשביעות רצוו של  יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פ 08.11.10

  המפקח.  
  

  ציורות 08.12
  במפרט הכללי) .  08.03(סעיף 

  
 ציורות   08.12.1

 לחשמל.  – מ"מ 11בע"ד  10דרג קשיח  PVCמ"מ  225) 8("קוטר  08.12.1.1
 מל. לחש – מ"מ 7.7בע"ד  10דרג קשיח  PVCמ מ" 160) 6("קוטר  08.12.1.2
 לחשמל.  – מ"מ 5.3בע"ד  10דרג קשיח  PVCמ"מ  110) 4("קוטר  08.12.1.3
 .HOTלתקשורת בזק/ – 11/13.5י.ק.ע. מ"מ מסוג   75, 50 קוטר 08.12.1.4
 לבזק. – מ"מ 3.2קשיח  PVCמ"מ  110 קוטר 08.12.1.5
 לתאורה/תקשורת. – מ"מ 5.3 "דקשיח בע PVCיהיו   מ"מ 110 ) 4(" קוטר 08.12.1.6
עם דופן פימית  דו שכבתישורי רש" מגוםמ"מ מסוג " 75, 50) 3, "2(" רקוט 08.12.1.7

 לתאורה.  –חלקה 
 לתקשורת/רמזורים. – 11/13.5י.ק.ע. מ"מ מסוג  75  ,63, 50 קוטר 08.12.1.8

מ"מ, כל קצוות  8בכל הציורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מיילון שזור בקוטר של  08.12.2
. לא תשולם כל תוספת כספית מיקצף ןהציורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורט

  סעיף זה.ן ביצוע האמור בבגי
ן מראש. הקבלן אחראי לסילוק : החת ציורות תעשה בתוך חפיר שהוכהחת ציורות 08.12.3

המיותר של הפסולת במשך כל עת החת הצרת בתוך התעלה. החת הציור בחפיר  
משוקעים בשכבת חול   ס"מ לפחות. הציורות יהיו 10תעשה על מצע חול קי בעובי  

  פי פרט.   מון עלל ויוח בסרט סיבחול בעובי כ" וסוולאחר החתם יכ
קרקעיים יחוברו בשיטת תקע -תת (P.V.C)ורות פלסטיים : קטעי ציחיבורי ציורות 08.12.4

ושקע האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח 
ות  לולכל המופות שתידרשה כ בטיח אטימות. את קצה התקע בדבק מגע בכדי לה

  ה. במחירי היחיד 
: כיסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למוע פגיעה בכבלים בעת כיסות לתאים 08.12.5

ורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר המשיכה קצות הצי
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  יוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.  
מ"מ. קצותיו  8ן שזור בקוטר ילוור יושחל חוט משיכה מיוחד מי ל צי: בכחוטי משיכה 08.12.6

וט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למוע החשל 
  ך הציור.  החזרתו לתו

החפירה יש לבדוק את כל הציורות ולוודא שהם חופשיים   מילוי: לפי בדיקה וכיסוי 08.12.7
ורות היטב הצילאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות מפסולת ומגופים זרים. רק 

 פסולת וגופים זרים לתוך קווי הציורות. ות ל רטיבך מיעת חדירה שלצור
את הקואורדיטות  ע"י מודד מוסמך ת יש למדוד: לפי כיסוי הציורוסימון ומיפוי  08.12.8

הציורות והגבהים של פים הציורות במספר קודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי 
 .  AS MADE  לצורך הכת תכיות הביצוע

 
  ל כלול במחירי היחידה של הציורות ולא תשולם כל תוספת בגין דרישות אילו.ור לעיכל האמ

  
  כבלים 08.13

  מפרט הכללי) ב  08.04(סעיף
  

בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים  1KV- N2XY-FR1הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 
  547"י יתאימו לתהכבלים  הי החוזות החשמל המצורפות ושאר מסמכיתאים למפורט בתכי

סתם לתוך  ובעדכוחת הכבלים, והכהאחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן ה
, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; ייחם מרכזיית התאורהדים או לתוך העמו

דס ן ימציא למה . הקבלקיימא יסויו באדמה על ידי סימון ברבתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כ
העתקים) סופיות של החת כבלים וציורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק  3האתר תכיות (

  ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפפה").  10ל קצוות הכבלים, בחתך של ההתקה. כ
  

  ת במתקן תאורת חוץהארקו 08.14
  במפרט הכללי)  08.05 (סעיף

  
  : יבוצעו כדלקמןחוץ  לתאורתההארקות במתקן  

 
ממ"ר אשר יוח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל  35מוליך חושת חשוף בחתך  08.14.1

עם  וליכים הכס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד קצוות המ 2העמודים. 
לפס  תחוזק אשרעל כבל ע לחיצות. בקצה המוליך הארוך תבוצ 3שרוול לחיצה ע"י 

האביזרים  מפס הראשי בתא ף העמוד. המרותך לגובורג קבוע ל יחוזק שי אשרהארקה רא
 ה. טחממ"ר לבורג הארקה במגש האב 10יותקן מוליך גמיש בחתך 

התקה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכיות אשר אליו יחובר   08.14.2
מ"מ  19טר טרודה היה מפלדה מצופה חושת בקוממ"ר. האלק 35מוליך חושת חשוף  

ס"מ  60חה בקוטר מטר כ"א). האלקטרודה תותקן בשו 1.5של   יחידות 2מטר ( 3אורך וב
הכול  ,  489לפי ת"י  D-400במדרכה  ולעומת "כבד" בכביש  C-125 עומסל התאומכסה 

  כמפורט בתכיות. 
  

 מעבר- בריכות, תאי 08.15
  ) במפרט הכללי  08.03.09.02(סעיף 

  
 בהתאמה לים. הבריכות ייבון הכבוחיבורים בי סתעפותת של התאי מעבר לכבלים יותקו במקומו

אמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן על הקבלן מבצע העבודה יהיה בו לגובה מדרכה עתידית סופית
    וע"פ התיאור שלהלן:לפי תכיות פרט מצורפות .מיקום האת 

מכסה ו תקרה  תוכית עם מבטון מזוין במידות לפיהיו טרומיים או יצוקים תאי הבקרה י  08.15.1
 .כולל שילוט וסמל ע"פ סטדרט הרשות 489י הקוב לפי ת"מיצקת לעומס 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת יקוז. 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.15.2
ציורות יותקו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתוה, כך שתחתית ה 08.15.3

סור או עו על ידי ין יבוצים בטוס"מ מתחתית הבריכה. הפתח 20בגובה הציורות יהיו 
 ידוח בלבד. ק

 .קעהחיבור בין הציורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע ש 08.15.4
ס"מ. פי החצץ יהיו   20ובעובי  1בתחתית הבריכה תוח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.15.5

 ס"מ מתחתית הצרת.  - 10מוכים ב
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ת המופיעות בתכיו ור ולמכסה במידותיביב לצבטון מס תיש להתקין יציק תאל ביבסמ 08.15.6
 הביצוע. 
 ס"מ. 60-ת מיהיו מכסי יצקת עגולים בקוטר שלא יפח לתאיםמכסים ה – תאמכסה 

  כדלקמן: 489לפי ת"י  הדרשים יםעומסוב DIN1691המכסים יעמדו בדרישות תקן 
  ון.לפי דרישות התכ C250או   B125ומס יהיה לע , מרוצפת מכסה המותקן במדרכה

 . D400עם גישה לרכב יהיה לעומס  ו בשטחכביש אסה המותקן בכמ
מוטבעים ת המערככיתוב ורשות המקומית יכללו סמל הכל המכסים 

  . (תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב)
  

   יסודות לעמודים 08.16
  

שתתוכן ע"י לפי תוכית פרט צע תבובקרקע ו/או משולב בקיר תומך יציקת היסודות  08.16.1
ולה במחירי הביסוס ולא ישום על כל וןת התכהקבלן (עלוקציה מטעם מהדס קוסטרו

שפה וע"פ הוראות המפקח. גובה היסוד היה לאחר ביצוע אבי היסודות י ביצוע כך בפרד). 
עה באי תו ס"מ מתחת לפי הקרקע. 20ס"מ מעל מפי הקרקע ובאבן משתלבת  5בגיון 
ישור להגיש לאעל הקבלן  כה הקרובה.גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי המו מגון
כיות וחישובים של מהדס קוסטרוקציה מוסמך מטעמו לביסוס עמודי התאורה תו

כל השיויים במידות היסוד במידה וידרשו יהיו כלולים במחירי  –ביצוע היסודות  בטרם
  חידה ללא תוספת מחיר. כל ה"ל כלול במחירי הי -היחידה  

 -30דרטית. סוג הבטון בפרט סטתכית י כללי, ולפ מפרט 02רק יציקת בטון תבוצע לפי פ 08.16.2
מרחקים בין הברגים לא תעלה  ק"ג צמט למ"ק לפחות). סך הכול הסטייה מהתכית ב 30(

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

, יוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפי  209.6יף , סע812ת"י הברגים לפי  08.16.3
מ"מ, יוקו מכל שומן   30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4ון. הכסתם לתוך הבט
פט או בזין. בורגי היסוד יגלווו פחמן או חומר דומה אך לא ב-כלור-באמצעות טטרה

  בהתזה.  מיקרון או 80אבץ חם 
08.16.4 סו לתוך יציקת הבטון.  קיים (ללאהברגים החלודה או ציפוי) יוכ  
הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה  מפלס הקרקע המסומן הוא משטח  08.16.5

ס"מ מתחת  -10ד כהקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסו
סופי של ס"מ ממפלס ה 10 וד יבלטובורגי היס שטחי גיוןלמפלס האספלט ו/או הריצוף. ב

  יעת חדירת מים. ח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למהקרקע. המרוו
אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים  08.16.6

  ת הגדולה ביותר.  כדרש לקבלת צפיפו
 תבלוט מתוך היסוד. שהקצהו כך שרוולים למעברי הכבלים יסתמ 08.16.7
בעלות מחיר  לוייכלתכון בסיס העמוד יבוצע על ידי קוסטרוקטור מטעם הקבלן  08.16.8

 היחידה. 
יר היסוד) של כיסוי תבריג המכיל גריז מוכן מראש של אספקה והתקה (כלול במח 08.16.9

sogexi. 
  

   עמודים וזרועות 08.17
  במפרט הכללי)   08.06 (סעיף 

  
בהתאם ו 812הישראליים ת"י  דקו על פי התקיםיבו , ייוצרוהעמודים והזרועות יתוכו  08.17.1

  . למפרטי האספקה של מכון התקים
  העמודים לאספקה והתקה יהיו בגבהים כמפורט בתוכיות ובכתב הכמויות.  08.17.2
. הקבלן 414לי מ/ש' לפי תקן ישרא 47מבה העמוד והזרועות יחושבו למהירות רוח של  08.17.3

  י קוסטרוקטור. ה כשהם חתומים ע" ציוקהקוסטר יפקיד אצל מזמין העבודה חישובי
פלטת היסוד ויסוד הבטון תתוכן על ידי קוסטרוקטור מוסמך כחלק בלתי פרד מעמוד  08.17.4

היסוד שרוולים להשחלת כבלים. פתח למגש  יהתאורה, ויכלול את סוג הבטון בורג
  היועץ.  קות או כל היבט חשמלי וטכי יבוצע ע"פ החיותאבטחה, מגש האבטחה, האר

  יות ובכתב הכמויות. ה יהיו כמפורט בתוכמודים לאספקה והתקעה 08.17.5
 . ISO-9001ייצור העמודים יהיה במפעל בעל הסמכה לתקן  08.17.6
ייצור העמודים יהיה במפעל אשר הוסמך ע"י מכון התקים והיו בעל תעודת הסמכה  08.17.7
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 מודים דרש לספק תעודת הסמכת רתכים.של רתכים. הקבלן/יצרן ע
  לי. בעל תו תקן ישרא יויההתאורה  כל עמודי 08.17.8
העמודים מברזל וחלקיהם שגלווו, יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם   08.17.9

 מיקרון. אין לבצע ריתוכים לאחר הגלוון.  80כאשר עובי הגלוון 
 הארקה בעמוד יהיו מפליז.  יבורג 08.17.10
י תהליך עמודי התאורה מפלדה יצבעו ע" רות התכון,דגה יעה ע"פ דרשת צבבמידה  08.17.11

 .  המפרט אפוקול פיבתור ל ה ה וקליייעצב
, כיסויי תבריג העמוד יסופק עם בורגי היסוד, האומים, הדסקיות, שרוולי הבידוד 08.17.12

  . ודסקיות הבידוד מגורזים
 .)המשולם בפרד ( העמוד יסופק עם מתקן שיאת דגלים 08.17.13
וע שק יהאהשקע  –(כשליש) יכלול שקע שירות לתאורה דקורטיבית חלק מהעמודים  08.17.14

  ד. בעמו
את הפסים. עם הגשת  תשאאשר  לקלוט ולחזק את הזרוע ים כדיבעמוד יהיו אמצע 08.17.15

וכיות מפורטות וחישובים סטטיים של הזרועות כולל  הצעתו למכרז, הקבלן יגיש ת
 פרטי החיבור והריתוך שלהם לעמוד לצורך אישור. 

 . לול במחיר)כל עמוד יכלול פס הארקה המחוזק אליו בהתאם לפרטי הביצוע (כ  08.17.16

  פורט בתוכיות סוג והספק הורה שבפס.  פר העמוד כמסובו משלט  ישאכל עמוד  08.17.17
הזרועות תותאמה לסוג העמוד והפס ויהיו להם מתאמים אשר יבטיחו אטימה  08.17.18

  חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד והזרוע לפס.   מוחלטת בפי כיסת מי גשם,
ת מרותכת לזרוע.  י לוחי"תחוזק עשור אופקי ר אכי למיהזרוע בזווית המעבר בין מישו 08.17.19

  מ"מ.  4עובי הלוחית לפחות 
  תבוצע אטימה בין פלטת הבסיס של העמוד לבין בסיס הבטון.  08.17.20
 כל עמוד יסומן בשלט אישור מכון התקים. 08.17.21
08.17.22  דרש לאשר עם המפקח דוגמת העמוד וגוף התאורה ורק לאחר קבלת האישור הקבלן

 יספקם ויתקים.  
 

 ד תאורהבעמוטחה מגש אב 08.18
  במפרט הכללי)  08.09.02.07(סעיף

  
  מבה המגש:

עשוי מחומר פלסטי עמיד לקורוזיה, כימיקלים ואש (חומר כבה מאליו) לפי ת"י המגש יהיה מבה 
756  . 

  
 . עם לכל ורה 10KA, עם יתוק אפס אמפר 10היה ילורה א"ז אבטחה מ 08.18.1
  .10KA, אמפר 16 יהיה חד קוטבישקע א"ז לאבטחה מ 08.18.2
  כולל "כובע" כיסוי.  כיסה ויציאהכבלי  לחיבור   SOGEXI קידמה 08.18.3
  פס הארקה במגש. 08.18.4
 " ומוליך הארקה). 10(מוליך יציאה מהטל, מוליך "או שקע ממ"ר לכל פס   2.5*5כבל   08.18.5
 ל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. חיווט מושלם בין כ 08.18.6
 שלות לחיזוק הכבלים הכסים והיוצאים. 08.18.7

  
 LED ימבוססגופי תאורה, פסים  08.19

  
בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור   LEDלורות מסוג  יםייעודיתאורה גופי יהיו גופי התאורה 

תקן , שטח תון, בהתאם לדרישות המזמיןש ו/או כבי על דרישת תכון תאורה עבור אשר יעו אור 
  ים.והחיות משרד התחבורה לתכון מאור בדרכ ישראלי

  ר העירייה.בעיריית מודיעין ויקבל את אישו
   ITALOדגם חר להתקה היו ורה שבגוף התא

  
   :כולם גם יחד) –(תאי סף  להלןגופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכי כמפורט 

   

תעודת בדיקה  (יש להציג 2.3חלק  20דרישות תקן ישראלי   גוף התאורה יתאים לכל 08.19.1
  ). IEC60598תעודה אירופאית מקבילה לפי או   20 שות ת"ימלאה לכל דרי
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היה בעל מבה אלומייום, להבטחת חוזק מכאי ופיזור החום המופק אורה יגוף הת 08.19.2
  וממערכת ההפעלה.  ממקורות האור

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרוית  08.19.3
בהתאם להוראות ההתקה   צעתבקה תההת –(Driver) ית ייעודית איטגראל

  של היצרן. המקוריות 
רת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום  רה או סדגוף התאו 08.19.4

ן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הדרשים בכל אתר, דרישות התק
  ראלי. אם לדרישות המזמין ותקן ישויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהת

08.19.5 ה מפ(בידוד כפול) בהתאם  2י הלם חשמלי מסוג גוף התאורה יהיה בעל דרגת הג
  . 20לדרישות תקן ישראלי 

בהתאם לדרישות תקן  IP-66לחות ואבק גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפי  08.19.6
  ( כולל חלק אופטי ותא הציוד ). 20ישראלי 

בהתאם לדרישות  IK-08ם וזעזועיאי רגת הגה מפי הולם מכגוף התאורה יהיה בעל ד 08.19.7
  .IEC62262תקן 

  מוד התאורה או לזרוע או לקיר. ר חיבורו לראש עגוף התאורה יאפש 08.19.8
לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות  0.92ק של גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספ 08.19.9

  ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
  130של יימלית ת אור מעם תפוק CREEמתוצרת  LEDג מקורות האור יהיו מסו 08.19.10

   כות וערך.כוות, איאו שווה תווט \לומן
  לפחות.  75%בעל מסירת צבע של   מקור האור יהיה 08.19.11
שעות לפחות בטמפרטורה  50,000וגוף התאורה הדרש  LEDאורך חיי מקור האור  08.19.12

  . 70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד   35ביבה של ס
דרישות התכון. על הספק יהיה אם לבהת 3000K-4000Kקור האור יהיה ן מגוו 08.19.13

  שגוון הצבע איו עוה על דרישות התכון. החליף כל גוף תאורהל
  .  Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגה  08.19.14
08.19.15 יש להגיש  –טגרלית (מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה גוף התאורה יכלול מערכת אי

  ט הטכי.רט במפררה כמפועם הגשת ההצעה) לבקרת תאו אישור זה
  להוריד -ות לפחות שע 100,000של  MTBFאישור  גוף התאורה יהא עם 08.19.16
או תקן אמריקאי  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -אישור פוטו 08.19.17

האישור חייב להיות מותאם  –יולוגית) של מעבדה מאושרת ב-מקביל (השפעה פוטו
  ".EXEMPTלרמת "

ה (כולל עלות  שים מעת ההתק 10של היצרן למשך  מקוריתה תעודת אחריות מלא 08.19.18
  והאחריות תהא מוחלטת. תהתעודה תהא ללא מגבלות והסתייגויו ההחלפה באתר).

 Vibration test (3 direction ) –תעודת בדיקה  08.19.19
  

  דיקה:תעודות ב 08.19.20
 . 2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  -

תבוצע הבדיקה (בהעדר ת"י  2.13חלק  61347 דת בדיקה מלאה לתקן ישראליעות -
  .IEC-61347-2-13בהתאם לתקן 

(הפרעות אלקטרומגטיות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  -
  מוקרות).

(הפרעות מולכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  -
  הרמויות). 

ים מולכות, שיוי(הפרעות  12.5 חלק 961התאמה לתקן ישראלי תעודת בדיקה ל -
  רגעיים). 

  : ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן  08.19.21
ביולוגית) של מעבדה -(השפעה פוטו IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

כהגדרתו בתקן (קרית לייזר), בהתאם לסוג ג"ת המוצע  IEC60825 או /מאושרת ו
  הרלווטי. 

  ).LED -(דרישות בטיחות מורת ה IEC 62031מה לתקן ת בדיקה להתאודתע -
(דרגת הגה מפי הולם מכאי וזעזועים  IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

IK-08(  
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וסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,וב -
IES  אוLUMDAT כל סוג גוף תאורה מוצע.  ,עבור  

 גופי התאורה יות ותחזוקת אחר 08.19.22
שים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק  עשרלכל דגמי גופי התאורה דרשת אחריות של 

  לפעול במהלך תקופת האחריות.
  חובת אספקת מסמכים לווים 08.19.23

 ות דרישים בכל מדועהמסופקים במשלוח התון הפסים הצהרת יצרן המעיד שמסמך 
חוק החשמל   דרישות מפורט לעיל, ב ה פרט טכיהמ , בדרישות  2.3חלק  20ראלי תקן יש

  , וכן שבוצעו כל הבדיקות האידיווידואליות. מפרט הכללי ה 08פרק  ובדרישות 
מידות גוף התאורה המסופק תצורף תעודת בדיקה של מכון התקים, המעידה על ע

 פסים הבדקים עם פרוט תצוגתילום של ה, בצרוף צ2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 
  .C.O.C  ,T.O.Cסים יש לצרף מסמך בדיקות כל משלוח של פ עם הציוד.  

  
  

  תאורהמרכזיית  08.20
  במפרט הכללי)   0806(סעיף 

  
  כללי  08.20.1
   

  ר ואספקת מרכזיות למתקי מאור בדרכים. פרק זה מתייחס לייצותת  08.1.1.1
. 08מס' ללי למתקי חשמל ולפי מפרט כלפי תכית  הבתימרכזיית ההדלקה  08.1.1.2

 יות ה"ל. והעומס לפי התכ ייהגודל המרכז
 מפוליאסטר משוריין. ןארותהיה מ כזיית ההדלקה מר 08.1.1.3

  
  ארוות ולוח כללי  08.20.2

   
מפוליאסטר  יהיה ןבמידות לפי התכית המצורפת. הארויהיה  הארון 08.20.2.1

  קרקעיים. -משוריין מיועד לכבלים תת
ומסגרת קל עם סופרט ויכלול לפי תוכית יסוד בטון יוצב על  ןארוה 08.20.2.2

 . אורגילית יצוקה
עול צילידר פימי בלתי מחליד כולל ידיות יעלה ע"י מהדלתות ת 08.20.2.3

מפתחות, בוסף לכך יהיו עוגים (אוזיים) למעול   3מצופות יקל ויכלול 
  ה. תלי

 ' יש להתקין סמל החשמל ("סכה"), ע"ג שלט סדוויץ ןבחזית הארו 08.20.2.4
  ס"מ.  60*40בגודל 

 . 891לפי ת"י לפחות,  I.P.65 הגה  בדרגת היהי ןהארו 08.20.2.5
  בפי התזת מים.  עמיד היהי ןוהאר 08.20.2.6
  בפי חדירת אבק והצטברותו.  עמיד היהי ןהארו 08.20.2.7
  . תמכאיועמיד בפי פגיעות  היהי ןהארו  08.20.2.8
 . " 2גודל " -  ה יהיהארון המרכזיי 08.20.2.9

ט בכתב הארון יכלול את כל מרכיבי מערכת הבקרה לתאורה כמפור 08.20.2.10
 יות. הכמו

 
  ח המזמיןולו ותארו 08.20.3
   

המפסק הראשי יהיה מפסק מתאים עם  .תמיימליוהן כל מידות הארוות בתוכית 
לפחות. המפסק הראשי יצויד  25KA תהאהגת זרם קצר יתרת זרם לפי זכות הצרכן. 

  של המפסק. בשי מגעי עזר שיופעלו ביחד עם ידית המפסק בשעת החיבור והיתוק 
יועד ועליו יותקן כל הציוד. בשטח התחתון הממ"מ  2מפח בעובי יותקן לוח  בארון

   ממ"ר. 35כבלים יותקן סרגל עם מהדקים לכבלים בחתך עד לחיבור ה
מ"מ לפחות. פסי  3*20פסי הצבירה יהיו לשלוש פאזות, אפס והארקה, מחושת במידות 

ים. הידוק ודדים מיוחדפלטה באמצעות מבהצבירה יהיו בצבעים תיקים ויחוזקו על ה
בורגי פליז   2רקה יהיו ים. על פס ההאבירה יעשה באמצעות בורגי פלדה מגולוופסי הצ

ממ"ר לצורך הארקת הלוח עצמו וכן יצויד הפס בברגים פרדים  35מתאימים לעל כבל 

24 שכונת מורשת - מודיעין



 

 

וטי הפיקוד לכל מעגל. המוליכים שבתוך הלוח יהיו בעלי בידוד בצבעים תיקים. ח 5/16"
מסודרת  כך שהמוליכים בתוך הלוח יסודרו בצורה ים. יש להקפיד עלבצבעים שו יהיו

פיפות ו/או הצטלבויות מיותרות ביהם. את המוליכים השייכים לאותו המעגל או ללא צ
המערכת יש לקשור בצמדים ולהכיסם לתעלת חיווט מתאימה. בתוך הארון יש להתקין 

  ורת.עבודה בזמן ביק מדף מפרטקיס עבור כלי
  

  התקה 08.20.4
   

יתן. במקומות דו לגדר ככל שבקצה המדרכה הרחוק משפת הכביש ויוצמות יותקו הארו
  חשש מפגיעת כלי רכב יותקו לפי הארגז עמודי מגן מתאימים.שיש 

חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המשטח ימוקם בקרבת הארוות 
  ברכב המתחזק. וה סכה להתגשותביש ולא יהויפריע לתועה בכבמקום שלא 

  חלד. -ם מתאימים או באמצעות סרט אלח"י. ע"י חבקיכבל הזיה יחוזקו על עמודי רשת ח
מטר  3הכבלים על העמוד יוגו על ידי תעלת פח הגה מגולוות מתאימה, עד גובה 

  חוט הרשת.מטר מתחת ל 0.4מהרצפה. הכבלים יחוזקו על העמודים עד  
  עובדי חברת החשמל.ע אך ורק על ידי ר לרשת יבוצהחיבו

מין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי התאורה יש להזלפי הפעלת המרכזייה ומתקי 
 סידור הליכים משרדיים.

 
 AS MADE -תוכיות  08.21

 
רק מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו אך ו 10%מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של 

יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך  ממוחשבות אשר AS MADEוכיות לאחר השלמת ת
תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת  ו סימון מדויק ועומק של כל התוכיות יכלל מטעמו. 

 ASהפרויקט. ביצוע התוכית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן בגין ביצוע תוכיות  
MADE .  

 
 ורהבקרת תא–כללי  08.22

  
  אורה. , המותקים  על עמודי ת LED באמצעות גופי תאורההכבישים מיושמת  תאורת 
שיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת הארגיה מחייב התקת הצורך ב

מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פס ברחבי העיר, לרבות 
כת הארגיה, חיווי תקלות, עמעום ככל שיידרש דה ודיווח על צריוכיבוי, מדיק בזמי ההדלקה דיו
  ת הפס הבודד.ברמ

  
  

  תיאור התקשורת והעברת התוים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה: 08.23
  

לכל גופי  כיווית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ו-התקשורת תאפשר העברת תוים, דו
,  IDלית ל מרכזיית תאורה וכל פס יהיו בעלי כתובת דיגיטרכזיית התאורה, כבשטח דרך מ התאורה

  ך זיהוי והתקשרות אידיווידואלית או התקשרות קבוצתית.לצור
כיווית, המאפשר -בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת תוים, דו

 את המפורט להלן: 
  ה, באמצעות תקשורת קווית.לבין גופי התאור זיית התאורהתוים בין מרכ העברת

  TCP/IPן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה, בתקשורת התאורה המותק העברת תוים בין בקר
 . GPRSבאמצעות מודם סלולארי 

  
  בקר תאורה שלט מרחוק, ממרכז הבקרה:  08.24

  
כתחה להעברת  , וישמש IDגיטלית על כתובת דיהתאורה, יהיה בבקר התאורה יותקן במרכזיית 

 : , כמפורט להלןכיווי, בין מרכז הבקרה ולכל פס בשטח-תוים, דו
תוים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פס , לרבות קביעה ועדכון זמי 

חיסכון  עבודה ו/או ועדכון תוכיותהפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה 
  ׁ◌, הכסת פרמטרים תפעוליים וכו'.  RTC)◌ׁ (סכרון שעוים   בארגיה,
וי סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגעים, חיווי מצב מפסק בורר מרכז הבקרה תהעברה ל

(ידי, מותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק), מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים 
 יטלי מקומי המותקן במרכזיית התאורה. ת חשמל ממודד דיגצריכה ואיכומליים, תוי ההחש

25 שכונת מורשת - מודיעין



 

 

מכל פס בשטח (בתקשורת קווית) כמוגדר ים המתקבלים העברה למרכז הבקרה את התו
 .. IEC62386, בהתאם לדרישות תקן   LEDשל פסי ה   DRIVERשל יחידות ההיע   DALIבפרוטוקול 

 תקן התאורה:צבי עבודה של מהבקר יאפשר שלושה מ 

  הפעלה או יתוק באופן ידי של כל פס או קבוצת פסים.   - הפעלה ידית
 ויתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות הפעלה   - מיתהפעלה מקו

  שיתקבלו מתוכת השעון האסטרוומי המותקן בתוכת בקר התאורה.  
 תאם לפקודותמתקן התאורה בההפעלה ויתוק אוטומטי של  - הפעלה מרחוק

 השעון האסטרוומי המותקן בתוכת היהול במרכזשיתקבלו מתוכת 
צב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התוכית המתקבלת ממרכז אורה יעבדו במהבקרה. כל בקרי הת

הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה תקלת תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב 
 ם בהתאם לתוכית הפיקוד המקומית.ית התאורה והפסייל את מרכזימקומית"  ויפע של "הפעלה

  
 ): O/Iכולל יחידת הרחבה ל כמפורט להלן ( I/Oבקר התאורה יכלול כיסות  08.25

  
הדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה המפורטים   I/Oהדרש להלן הים כיסות  

צב מגי מתח מצב מגען ראשי, מ, מצב דלת, מצב מפסק בורר במסמך זה ובתוכיות, כדוגמת: חיווי
 יתר, מפסק ראשי, מצב מא"מתים, וכו'. 

  
  שורת כמפורט להלן:לול יציאות תקבקר התאורה יכ 08.26

  
הדרש להלן היו בתוספת לתקשורת הדרשת להעברת התוים, כמפורט במסמך זה ובתוכיות,  

  מי התקשורת.בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתא
  יחידות, ככל שיידרש.  64ת קווית ליחידות קצה, עד להתחברו  - DALI יאה לתקשורתיצ

    .לחיבור מד ארגיה שיתוקן במרכזית התאורה   RS485 MODBUS – 1מס תקשורת טורית 
 וספים.      I/Oעבור הרחבה של בקרי   MODBUS RS485  2יציאת תקשורת מס' 

 
  )130E SATEC(כדוגמת  קריאת מד ארגיה חיצוי 08.27

  
ה זו , בקר התאורה יוריד את תוי הצריכה מיחיד SATECית התאורה יחידת דה ותותקן במרכזיבמי

  MODBUS RS485לתוכת היהול במרכז הבקרה. התוים יועברו באמצעות תקשורת ויעבירם 
 המותקת בשתי יחידות אלו.

  
  מתאם התקשורת:  08.28

  
להעברת  , וישמשIDגיטלית על כתובת דיהתאורה, יהיה במתאם התקשורת יותקן במרכזיית 

המותקן במרכזיית   DALIת מגבר קו תוים, דו כיווי, בין הפסים לבין בקר התאורה, באמצעו
התאורה ו/או לשליטה על מערכת ההפעלה של גוף התאורה . התוים יועברו בתקשורת קווית 

 . IEC62386 DALIויכללו את הפרמטרים הבאים כמוגדר בתקן 
 

  :DALIקשורת יתוג וטלמטריה בתיחידת מ 08.29
  

.  DALIטלית ול כתובת דיגיהיחידה תותקן בגוף התאורה או במגש הציוד בבסיס העמוד ותכל
היחידה תאפשר תפעול של גופי תאורה ל"ג/מיטלהליד (הכוללים משק מגטי, קבל ומצת) וגם גופי 

 . .230V±10% 50Hzשת של ואט ובמתח ר 1000בהספק של עד   LEDתאורה בטכולוגיית 
ה, כיבוי המאפשר שליטה מלאה על גוף התאורה לרבות הפעל  DALIה תכלול ממשק תקשורת היחיד
  את תוי צריכת הארגיה וחיווי תקלות.וקרי

 יתאפשר המפורט להלן:   DALIבאמצעות יציאת התקשורת 
  

  טלמטריה מגוף התאורה: 08.30
  

עבודה של  וט"ש מצטבר, שעותק אקטיבי, קקדם הספק, הספקריאת מתח רשת, זרם צריכה, מ
  הורה במצטבר.

  
  
  
  

26 שכונת מורשת - מודיעין



 

 

  הגות: 08.31
  

  ומתח יתר.היחידה תכלול הגות מפי זרם יתר 
  

  ווי תקלות:חי 08.32
  

 זרם יתר, מתח כיסה לא תקין, טמפרטורה חריגה, ורה תקולה, קבל תקול, גוף תאורה מותק.
  

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת  08.33
  

היחידה תכלול הגה אקטיבית שתחסום את  ת על קו התקשורת,יבור מתח רשבעת תקלה של ח
ת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא בי המערכת. בעהמתח הגבוה ולא יגרם זק לרכי

 צורך בהחלפתו.   
  

  מבה: 08.34
  

  היחידה תתאים להתקה במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה או בתוך גוף התאורה. 
    של  הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה מרי המתאים לתאיבחומר פולי דה תהיה יצוקההיחי

(-10°C - 60°C). 
  .ת: בידוד כפולהגה חשמלי

  התקה: התאמה להתקה במגש ציוד או בגוף התאורה.
  

 ורפיטר)  DALIספק כוח  -(מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIמגבר קו  08.35
  

 ת התאורה:מגבר קו המותקן במרכזיי  

פסים. ליציאת  64ל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד את הסיגל המתקב ר הקו יגבירמגב
 הפסים. 64ייעודי לתפעול  DALIר ספק כוח מגבר הקו יחוב

 מטרים מהמרכזייה.  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 
 :מגבר קו המותקן בעמוד התאורה  

פסים. ליציאת  64עול של עד תקשורת ויאפשר תפקבל ממתאם הר את הסיגל המתמגבר הקו יגבי
 .הפסים 64עול ייעודי לתפ DALIמגבר הקו יחובר ספק כוח 

 . מטרים וספים מהעמוד שבו הותקן 300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 
  י מתח תקלה על קו התקשורתה מפהגDALI  :  

ול הגה אקטיבית ויחסום את רת: מגבר הקו יכלעל קו התקשול חיבור מתח רשת בעת תקלה ש
התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא בעת הסרת מתח המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. 

  צורך בהחלפתו.   
  

  מבה:
  

  היחידה תתאים להתקה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף התאורה. 
  אי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבהולימרי המתאים לתוקה בחומר פיחידה תהיה יצה
 . (10°C - 60°C-)של  

  בידוד כפול.הגה חשמלית: 
  תקה: התאמה להתקה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. ה
  

  : DALIמגן מתח לקו תקשורת  08.36
  

במרכזיה  התקשורת המותקןהמחבר בין מתאם   DALIמגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה 
 מטרים  מהמרכזייה.   300ו המותקת בעמוד התאורה במרחק של עד ין יחידת מגבר הקלב

  :  DALIהתקשורת  תח תקלה על קוהגה מפי מ
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן המתח הגה אקטיבית ויחסום את 

הסרת מתח התקלה מערכת. בעת ם זק לרכיבי ההמתח הגבוה מחדירה למתאם התקשורת ולא יגר
  שוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   י
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  מבה:
  

  ת המותקת במרכזיית התאורה.בת הקה חשמליהיחידה תתאים להתקה בתי
  היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 . (10°C - 60°C-)של  
  : בידוד כפול.הגה חשמלית 

  
  : DALIעודי ל ספק כוח יי 08.37

  
 . DALIפסים עם תקשורת  64בחיבור של עד    13-22.5VDCפק הכוח יספק מתח של ס

  . DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAשל התקשורת יהיה זרם הדפקים  
  

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת 
  

בית ויחסום את יכלול הגה אקטי ת, ספק הכוחת על קו התקשורבעת תקלה של חיבור מתח רש
ן לתפקד ללא קלה ישוב ההתקהמתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח הת

 צורך בהחלפתו.   
  

  מבה: 08.38
  

  היחידה תתאים להתקה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף התאורה. 
  ודה בטמפרטורת סביבהתאי הסביבה ולעברי המתאים לקה בחומר פולימהיחידה תהיה יצו

 . (10°C - 60°C-)של  
  הגה חשמלית: בידוד כפול.

 קה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. ה: התאמה להתהתק
  

  DALIספק כוח  -(מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIבקר מתוכת לעמעום מקומי בתקשורת  08.39
  ) DALIתוכת ובקר מ

  
  ישים ללילה לעמעום קו התאורה עבור ארבע עוות השה. תרח 5ר קביעת עד הבקר יאפש

התאורה או דרך ערוצי התקשורת הייעודים של ישירות לגופי  DALIהבקר שולח פקודות בפרוטוקול 
  מטר.  300המתקן למרחק של עד 

לט עד (כל ערוץ שושורת פרדים ערוצי תק 64או עד  DALIיחידות  64השליטה מתאפשרת עבור עד 
  ורה). גופי תא 64
  

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת 
כלול הגה אקטיבית ויחסום את המתח קשורת: הבקר יבעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו הת

הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך 
   בהחלפתו.  

  
  מבה:
  תאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף התאורה. התקה במרכזיית הידה תתאים להיח

  י הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבהי המתאים לתאהיחידה תהיה יצוקה בחומר פולימר
 . (10°C - 60°C-)של  

  הגה חשמלית: בידוד כפול.
  אורה. התקה: התאמה להתקה במגש ציוד או במרכזיית הת

  
  מרכז הבקרה:התפעולית ב התכה 08.40

  
  ת היהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקים על רשת האיטרט.תוכ

יהול יכלוהמחשב שבו תותקן תוכות ת הת חלות  7ל  גיבוי חשמלי תוכותוכOFFICE   .תואמת
  תוכת היהול תאפשר קיום גיבויים בהתאם לצורך ועל פי החלטת המזמין.

אות שוות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן כפי למורשים עם סיסמ ל תתאפשר רקלתוכת היהו גישה 
  שיורה המזמין. 

  התאורה על מפה איטראקטיבית.  ורה ומרכזיות תוכת היהול תציג את גופי התא
  1,000 -פסים וכ 50,000 -מרכז הבקרה מתוכן להל את מערך התאורה בפריסה עירוית הכולל עד

  ת תאורה. מרכזיו
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  ון אסטרוומי. תבצע במשטר של שעלת התאורה תהפע 
תאורה ו/או מרכזיות תוכת היהול תאפשר תכון מקדים והעברת התוים, אל  קבוצות של פסים 

  ו/או לרמת פס בודד.
התוכה תאפשר קביעה של קבוצות, מרכזיות ופסים. לכל קבוצה יתן לקבוע תוכיות עבודה 

  ות.  שי רמות עמעום שותרחי 8ל עד ת עבודה תכלושוות. כל תוכי
  

ר את התוכה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מותק, ידי, מקומי, בקרה מרחוק ותאפש
 הלן:המפורט ל

  
  מצב הפעלה ידי:

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'.  -שליטה במצבי התאורה באופן ידי כדוגמת  
 

 מצב הפעלה מרחוק:
רו מראש ע"י המפעיל,  ומזין בהתאם את ת תוכיות  שהוגדפעול באמצעוה מהל את התמרכז הבקר

עם מרכז הבקרה, יעבור אובדן תקשורת בקרי התאורה בשטח. במידה ובקר התאורה בשטח מזהה 
 למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי.

  מצב הפעלה מקומי : 
 תאם לתכיותאוטומטיים בהבעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה וכיבוי 

ורה, ממרכז הבקרה (תוכיות עבודה שקבעו מראש ע"י המפעיל וקלטו בבקר ששלחו לבקר התא
 התאורה).  

  
  כז הבקרה יאפשר:השליטה של מר ממשק

 .(הבאמצעות סיסמא והג) טטריסה באמצעות האיכ 

 יטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משת.מש מחובר 

 ט.שרות שליטה אפטרמהאי 

  ס וכל מרכזיה. הצגתמערכת התאורה , כל פ 

 . ים על מפת הכבישתואפשרות להציג את ה 

  כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה.  רכיבים למערכתאפשרות להוסיף 

  רגיה מיחידת הי צריכת האתו הצגתSATEC   . 

 פוקציות:
 .הדלקה וכיבוי מרחוק 

 סים לק כזיות התאורהחלוקת מרבוצות עבודה. והפ 

 יות עבודה לפי קבוצות.קביעת תוכ 

  .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

 ,י המרכזיות: כדוגמתתו ית, מיקום, מיקום כתובת דיגיטל הצגתGPS סטאטוס, מספר ,SIM 

 וכו.. 

  סים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםי הפתו הצגתGPSוס, סוג , סטאט

 הפעלה וכו.. ורה, ציוד פס/

 רגיה, מתחים,   הצגתי צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזייתה תאורה: צריכת אתו

 , טמפרטורה, וכו'. הספק, הספקים זרמים, מקדם

  ,רגיה, מתחיםי צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: צריכת אתו הצגת

 , וכו'. שעות עבודה ם, טמפרטורה,זרמים, מקדם הספק, הספקי

 ורה בודדת כולל הספק מצטבר, הפקת דוחורות ו/או מרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מות א

 ספק, וכדו'.שעות עבודה, מקדם ה

 ן, תאורה לא פועלת בתוך זמן הזמן  דרגיה מחוץ לזמן המתוכווח תקלות מרכזיה, צריכת א

 וכו'.רה,  תקשורת המתוכן, תקלה באספקת מתח חח"י, בקר תאו
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 ת מרכזים: צריכת א דוחותרגיה, חיסכון, תקלות, וכו' לרבות אפשרות יצוא לתוכEXCEL 

 להפקת גרפים ודוחות מעקב.

 ת בזמן אמת והיסטוריה. דו"ח של תקלו הפקת 

 
  גיבוי חשמלי: 08.41

עת בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי תוים פסיבית, "זיכרון בלתי דיף", לשמירת התוים ב
"י סוללות גיבוי טעות המאפשרות גיבוי חשמלי למשך גיבוי אקטיבית ע ל וכן מערכתהפסקת חשמ

  ם מרכז הבקרה.דו כיווית, עשמוה שעות לפחות, ולאפשר העברת תוים, 
  

  בקר התאורה ויחידות העזר: (תאי סביבה ופעולה) 08.42
ודה בדרישות ויתאימו לעבלתאי השטח כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתאי סביבה התואמים 

  רט להלן:כמפו
  +) לפחות. 50 (C) עד -C °10טמפ' סביבה ( 

  . 95%עד  0לחות יחסית 
 כזיית התאורה. מותקן בתוך מרתקיה בתוך לוח חשמל ה  פעולה

מגטית -(תאימות אלקטרו  IEC61547עמידות בדרישות תקן ישראלי, ככל שקיים, ובדרישות תקן 
  ו').קות חשמל סטטי וכי מתח, התפריות בחשול ודרישות לחס 

(התאמה לעבודה תקיה בסביבה עם הפרעות רדיו במתקן  EN50515עמידות בדרישות תקן 
 התאורה). 

  
  מלהזת חש 08.43

 .  230V ±10% 50Hzחשמל הזה מרשת 
שע' לפחות בכל תחום  8בקר התאורה יכלול מטען וסוללת טעות המתאימות לגיבוי של 

 הסביבה. טמפרטורת
 שים לפחות.  5 –פול ואחזקה לאורך חיים מסוג אטום ללא טיוללות יהיו  הס

רת, דרייברים " לתקשוSYSTEM" -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פימית לתוכה כולל:  תוכת ה
 לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים צברים (מוים) למשך שה לפחות. 

  
 יוחדיםאופי מדידה מ

  כללי -אופי מדידה ותשלום  08.44
 

המפרט הכללי, המתאים והוגע   00 -ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08.44.1
הקובים בכתב חירי היחידות לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, היו כלול במ

וממצה. כל   ה בלבד, קצרות היו מח הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמוי
ים והעבודות הזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכיות ובמפרטים הם הפריט

כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
להלן כלול במחירי היחידה השוים: בדיקת המתקים בשלבים,  ל, כל המוזכר לעי
אחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים  בזק וכיו"ב הם בברת החשמל, תאומים עם חה

העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלים האחרים: פתיחה של אספלט קיים; 
ם קיימים; קרקעיי-וים תתמהדקים למייהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קו

דות י העזר ועבובקרה; אביזרחציבות; כל עבודות העפר הדרושות (בשלמות) לתאי 
  הלוואי. 

   
ויים בתוכיות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב שי 08.44.2

  שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשיוי מחירי היחידה. 
 

חיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  המ -קה בלבד" במקרה ורשום "אספ 08.44.3
ה קומפלט וכל חומרי העזר סי המזמין והתקההובלה ממח יר הוא עבורהמח -והתקה" 
  הדרושים.  

 
באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקה וכיו"ב אזי אמר כי הסעיף כולל את  08.44.4

גין עבודות וספות מסוג כל תוספת במחיר בכל הדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא 
  שהוא. 
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כיות עם ל גם את הכת התומחירים תכלותכולת ה -י בוסף לאמור במפרט הכלל 08.44.5
הסימוים הדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים 

  בעזרת (שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת יטים). 
 

יבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,  תשלום עבור: אלא ישולם כל  08.44.6
ים, פסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת , ביקורות, כיוודה, תיאומיםול חלקי עבופיצ

  אישורה. המחיר עבור כל ה"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.
 

י לאפשר מסירת העבודה  דרש ביצועם כדלא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיי 08.44.7
עיפים  יכללו במחירי הס סעיפים אלו זמין. מחיריבצורה תקית ופועלת לשביעות רצון המ

  הרשומים בכתב הכמויות. 
 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות  -כל המחירים כוללים אספקה, התקה וחיבור  08.44.8
  . מתקי החשמלאופי מדידה של  08.00 -כמוגדר בפרק  

 
  שלום פריטים לת 08.44.9

  כדלקמן: ופריט יהיו אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט 
 

  :פירת תעלותח 08.44.10
יר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע באמצעות המח

במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה סתימה  ופאומטייםכלים מכים 
דוק של לשיעור ה תמקסימאליעד לקבלת צפיפות מילוי ברר ס"מ  20של הידוק בשכבות ו

ולמצב תקין לשביעות רצוו של  קדמותו . החזרת השטח לMOD AASHTOלפי  %95
וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול המפקח. 

   של המזמין. לפי המפורט במפרט הטכי ובתכיות סטדרטיות
  ) 08.00.12(פריט תשלום  .המדידה לפי מטר אורך

  
 :בליםמובילים לכ ציורות מגן 08.44.11

ור והחתו בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  ר כולל אספקת הציהמחי 
מ"מ לפי  8אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט יילון שזור למשיכה 

 ת.דרטיהמפרט הטכי ולפי תכית פרט סט
  ) 08.00.04(פריט תשלום  ה לפי מטר אורךהמדיד

   
 :ציור פי.וי.סי. 08.44.12

כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים תעלה חפורה כולל חת ציור באספקה וה 
עשוי חומר  08.00.04ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט יילון כמפורט בפריט תשלום 

המדידה לפי מטר אורך . 858מ"מ לפי ת"י  5.3ועובי דופן  מ"מ, 110פי.וי.סי. בקוטר 
  ) 08.00.04(פריט תשלום 

   
 :ציורות 08.44.13

ות כמפורט בכתב החומר והמידסוג  08.00.04 אספקה והחת ציור כמפורט בפריט תשלום
  ) 08.00.04ך (פריט תשלום המדידה לפי מטר אורכמויות. ה

 
 :תאי מעבר 08.44.14

  ל: ת למעבר כביש כולהמחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקור 
 ביצוע תאהמדידה קומפלט  )08.00.16(פריט תשלום  

  . 489לפי ת"י  -צקת ימסגרת מוטבע ו כולל עילה, סמל וכיתוב מכסה 08.44.14.1
  . 658חוליות לתא המעבר עשוי ציור בטון טרומי לפי ת"י  08.44.14.2
  מעבר.  תקרה לתא 08.44.14.3
08.44.14.4 יסה לתאהכרת כים. ת צ  

 שכבת חצץ בתחתיתלוי אדמה והידוק העבודה כוללת חפירה, התקת התא סתימות מי
  התא הכל לפי תכיות פרט. 
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 :יסודות לעמודים 08.44.15
וק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצ

בורגי , 30-ב ת עץ, יציקת בטוןהתקת תביוצורך, הכת והקרקע שבירת אספלט במידת ה
לים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה ולים ומעברים לכבהרכבת מסגרת, השחלת שרויסוד, 

י סוג העמוד הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכי לפ
לפי תכית דות כמפורט וובמי 08.00.33וגובהו. יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום 

סטרוקציה מוסמך חיר כולל גם עלות תכון היסוד ע"י מהדס קוהמ רט סטדרטית. פ
מטעם הקבלן וכל שיוי שיידרש במידות היסוד, כולל קבלת אישור המפקח מראש בטרם 

  .דסויביצוע  קומפלטהמדידה לפי  ות.תחילת ביצוע העבוד
  

 :בורגי יסוד 08.44.16
יזוק פחי ח 8 –י ים בייהם ע"בורכלול במחיר היסוד וכולל גם חימחיר בורגי יסוד כולל 

כמו  ם, הדסקיות, והמשך הבורג כללים במחיר).. (האומיוכן את  מ"מ וגלוון 5/30במידות 
 .sogexiכיסוי תבריג המכיל גריז מוכן מראש של כן יכלול המחיר 

  
  :כבלים 08.44.17

אספקה והשחלתו בציור שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז המחיר כולל 
ין  ים יהיו רציפים בהטכי, הכבל לפי החיות המפרט ור והחתו ההדלקה, גלילת הצי

  10ודות העמודים ובין יסוד מרכזיה לעמודים ללא מופות. כל קצוות הכבלים, בחתך של יס
  כלולו במחיר  היחידה של הכבל.  – פה")ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפ

  אורך הכבל יימדד טו בין מרכז העמודים. 
  ). 08.00.19פריט תשלום ( רךלפי מטר או המדידה

  
 : בל חושת שזורכ 08.44.18

בחתך כמפורט  08.00.18והתקת כבל חושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום  אספקה
 . )08.00.19המדידה לפי מטר אורך (פרט תשלום  בכתב הכמויות.

  
 ): גופי תאורה (פסים 08.44.19

לגופי  DRIVERהלווה לרבות ספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד המחיר כולל א
  . דה לפי יחידההמדיוכיות. פ התע"  LEDורת אתאורה, פסים לת

 
 :טחהמגש אב 08.44.20

, פלסטי כבה מאליוהמחיר כולל בסיס  עבור ורה אחת. 08.00.37ריט תשלום כמפורט בפ
עם יתוק אפס לכל ורה,  מטי מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטו

ין מגש וד בוהשחלה בעמ טהמחיר כולל  גם אספקה, חיוו .כיסוי קופסת בקליטכולל 
ממ"ר עם שרוול    3x2.5בחתך N2XY ה לפס כולל חיבור בשלמות של כבל מסוגהאבטח

 בידוד.
  המדידה לפי יחידה

  
 :עמודים וזרועות מפלדה 08.44.21

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך  08.00.34, 08.00.32 כמפורט בפריט תשלום
יקות חירים את הבדם המ ן וכן כוללי יכוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמ

את כולל המחיר  גון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו'.הדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כ
  (עמודים + זרועות). צביעה לפי מפרט אפוקול בגוון לפי בחירת המזמיןה

וכן את  הדקורטיבי לבסיס העמוד כמפורט בתוכיותעמוד יכלול בוסף את הכיסוי מחיר ה
  .דלעמו רקה המחובר אפס הה

  
 :זרועות 08.44.22

מחיר הזרועות כולל את התכון, את הברגים, את  08.00.34כמפורט בפריט תשלום 
את הסימון, ואת בדיקת הזרועות   את הצביעה, את הגלוון, האביזרים, את הייצור,

רישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממויות לפי סוג (יחידה או בהתאם לד
הזרוע תקבע בהתאם לדרישות יצרן   זווית  E).והבליטה  Hההגוביון האורך (צכפולה), וב 

שריטות, פגיעות  כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד (כגון הפס ובאישור המתכן.
ו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול  וכו') יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבו

פריט רועות תהיה קומפלט לפי ם וזהמדידה עמודידעתו גם לפסול את הפריטים ה"ל. 
  .08.00.34 –ו  08.00.32ום תשל
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  חשמל בשצ"פיםעבודות  – 08פרק 
  

  ללי.כ  .1

  

   08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן הוראות משרד הביוי והשיכון, לעבודות חשמל   1.1

הוראות  החיות עירית מודיעין, בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקים הישראלים המתאימים, 

במפרט הטכי המיוחד ולפי  כיות, אור בתויוכן בהתאם למצוין בת זקחברת חשמל, הוראות ב

  ות המהדס ו/או המפקח. החיות והורא 

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המהדס המתכן יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה, עבודה שלא   1.2

  תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש. 

1.3  ים חיבור של הת ומקומות המת כל המידון באתר וידאג להתאהעבודה יבקר הקבל י ביצועלפמתק

  השוים. 

ביצוע כל עבודותיו, הוא אחראי יקוז ומערכות מים ו, המפקח עירייהה ציג :על הקבלן לתאם עם    1.4

  לכך שעבודותיו יתאימו לדרישות ותקות הרשויות ה"ל. 

והוכחות  רישותיהם אישורים, מסמכיםם לדהמהדס ו/או המפקח, בהתאהקבלן חייב להמציא לידי   1.5

החומרים והעבודות, הן מבחית הדרש במפרט ובתוכיות והן מבחית התקים הקובעים. לגבי טיב 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי 

י, בהעדרו לדרישת התקיהעדכדס די המם על כל חלקיהם ימסרו ליים של ארץ מוצאם. המתקה

  הם פועלים בצורה תקיה ומושלמת באופן שישביע את רצום מכל הבחיות. ו/או המפקח כש

      הקבלן אחראי לפעולתו התקיה של המתקן והציוד למשך שה אחת מיום אישור המתקן וקבלתו   1.6

  להחליף כל  עבודה לקויה ו ריות, על הקבלן לתקן על המהדס ו/או המפקח. במשך תקופת האח  ע"י           

חשבוו, פרט למקרה של לקויים כתוצאה משימוש לא כון או רשלות מצד  ו/או ציוד פגום עלחומר          

  המשתמשים במתקן.   

  ות:הער  1.7

 לפי מלוי  המכרז יש לקרוא בעיון רב את המפרט הטכי הרלווטי למכרז.  .א

העדכית למען הסר  רתםמהדו מל בוכן את חוק החש 08לרכוש את המפרט הטכי   לקבלן מומלץ  .ב

 ספק במחויבותו כיצד לבצע את עבודות החשמל. 

לפי בצוע העבודה חייב הקבלן הזוכה ליזום פגישה במשרדי המתכן דרך מהלת הפרוייקט   .ג

לצורך הכרות, מסירת החיות טכיות ומהליות לבצוע הפרוייקט ומתן תשובות לשאלות 

 הקבלן.  

 . צוע יבלן סט תוכיות חתומות לבקהבל יק אם יתאפשרבישיבה  זו   .ד

 אין להתחיל את העבודה ללא קייום פגישה זו.   . ה

  תשומת ליבו של הקבלן הראשי מופת למצויין להלן הליך בחירתו ואישורו   .ו

 של קבלן המשה  לחשמל ותאורה , דהייו תאי סף לבחירתו של קבלן המשה.  

המשה לחשמל  ותאורה  ית את קבלןמטאוטויפסול ל התאים  להלן אי קיום תאי אחד ממכלו  .ז

   ולקבלן הראשי לא תהיה שום זכות ערעור על פסילה זו.

האישור יתן לקבלן הראשי אך ורק על סמך פיה בכתב למהלת הפרוייקט ועותק למתכן תוך   . ח

מקצועיים , סיון   הצגת פרופיל החברה של קבלן המשה לחשמל ותאורה המלצות, רשיוות,
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שים לפחות רישום במסמכי המשרדים  10  –ית בתקופה של כ תשת ודותבביצוע עב 

 הממשלתיים הרלווטים ובספר הקבלים. 

 

מכתב  הבקשה  ימי עבודה מתאריך קבלת 10התשובה תמסר לקבלן  הראשי בכתב בלבד תוך   .ט

 ששלח, ע"י מהל הפרוייקט. 

            שליחת        ת בכתב כדרש לעיל , אי יאושרו בקשות בע"פ , הבקשה חייבת להיולא   .י

בקשה תפסול אוטומטית כל קבלן משה שיקבע  ע"י הקבלן הראשי אשר לא פה                    

 לקבלת אישור של קבלן  המשה  המוצע על ידו להעסקתו בפרוייקט. 

 

 : לן המשהלהלן תאי הסף לאישור קב  .יא

 לים כקבלן חשמל. לן המשה יהיה רשום בספר הקבקב . 1

שים לפחות בביצוע עבודות תשתית ויחוייב                               10בעל יסיון של   יהיה הקבלן . 2

 להוכיח זאת. 

                             כל הסיווגים ללא יוצאהקבלן (המשה) יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: ( . 3

  מהכלל). 

  'אות.חשמל 160סיווג מקצועי מס  

  'מאור רחובות.  270סיווג מקצועי מס 

  'קווי תקשורת.  250סיווג מקצועי מס 

 הסיווג הכספי של קבלן המשה חייב להתאים  להיקף העבודה.   . 4

להעסיק בין אשי הצוות אדם אחד באופן קבוע  באתר קבלן המשה לחשמל  ותאורה חייב  . 5

  אשר ישמש מהל עבודה ויהיה בעל התוים להלן: 

 סמך). לפחות (חשמלאי מו  מל תקף מסוג מוסמךיון חש בעל רש  

  וידרש להוכיח זאת. 9002שיהיה  בעל תקן איזו  חייבקבלן החשמל והתקשורת  . 6

  

מעט פועלי  לשמל עבודות חאשי הצוות באתר מטעם הקבלן משה לחשמל אשר יעבדו ב כל  .יב

י מסוג עוזר או מעשי חייבים להיות בעלי רשיון חשמל עדכוכו'  הגים, טרקטוריסטיםחפירות, 

  וצילום מרשיום יועבר למהל  פרוייקט. ותלפח

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלי משה לחשמל ללא מתן הסבר לקבלן  הראשי על  

  בלן הראשי לא תהיה זכות  ערר על החלטת  המזמין.פסילתו של קבלן המשה ולק

  

 ןקומית מכל המפקח, המזמין והרשות המ, כמו כן הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכ

רכוש,או פש אם  על כל זק שיגרום הקבלן במשירין או  בעקיפין למערכות,אחריות שהיא  

, מפרט , מפרט טכי זה, חוק הבטיחות והגיהותחוק הבזק עבד ביגוד לאמר בחוק החשמל,

 ,לים, מקורותבכ TVחברות  ,חשמל ברתבזק, ח–הלים של כל  חברות , החיות ו08טכי  

 הזקים יתוקו ע"י הקבלן ועל חשבוו.  ,ית וכו'רשות מקומ
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  תאור העבודה.  .2

  

  העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן:  

  שצ"פים. מתקן תאורת   .א

 תשתית צרת למצלמות.   .ב

  בדיקות והפעלות.  .ג

  

  .דרישות כלליות לביצוע העבודות ע"י קבלן החשמל  .3

  

וסמך על  חשבוו אשר יעבוד בתאום ככל שיידרש מודד מ מערכות להעסיק בשטחקבלן ה חובה על    3.1

  . יחידהכלול במחירי   ה"ל ללא כל תוספת כספיתמלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח"ח 

וכו' בכל   בזק,  חובה על קבלן המערכות לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות ח"ח,    3.2

  יתרי חפירה. הקשור למתן ה

כלול במחירי  בגין התאומים לא תשולם כל תוספת כספית ות זמים. ודה באתר ולוחבכל הוגע לעב 

  .יחידה

  תשומת לב הקבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על המפרט הטכי  היה הכרחית והיא  3.3

במפרט ויפעל   על סמך המצוין הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הבין תוכו ביסס הצעתו 

    לפיו.

שום הערות טעות ותירוצים מקבלן המערכות שלא מסר לו המפרט לא קרא אותו או קבלו לא ית

  א לידיעתו. לא הוב

במקביל לקבלים   עבודתוהקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את על     3.4

  .על כל המשתמע מכךאחרים כולל יזמים אחרים 

הם באחריות ופקוח על  העבודה יתרי חפירה צורך קבלת הח"ח ובזק ל  בודה מטעם ח לע הפקוכל   3.5

הקיימים     הזמת חוליית סימון הקווים כולל  תוספת כספית כלול במחירי יחידה  ללא כלהקבלן 

 הקבלן וכן ימסור ע"י מודד מוסמך ע"ג המפות הכל ע"ח  השוות והעלאתם  בשטח מהרשויות

התוכית חייבת  תוכית למצב החדשה והתאמת הלצורך בדיק  למתכןוקד  וטבאדיסקט  הקבלן

  להיות  בתוך  מסגרת קואורדיטות שקבל הקבלן מהמתכן. 

מתבצעת באזור ישוב פעיל עם תשתית קיימת של מערכות צרת חשמל,  לקחת בחשבון כי העבודהיש     3.6

היה רמים ויתכן ויחפירה מכל הגו שיג אישורי בזק, מים, ביוב, יקוז, ועוד לכן, חובה על הקבלן לה 

  תוך כדי ביצוע.  –החדשות בהתאם לצורך   צורך לשות תוואי או להעמיק את התשתיות

 הזוכה יערוך רשימת סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הזקים, הקבלן ייערך  3.7

ל  ולא יתקבלו תביעות חדשות עהזקים ויצלם את מצב השטח שמסר לו. מרגע זה השטח באחריותו 

  זקים שקרו מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן. 
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  .השצ"פיםתאורת הכות למתקן   .4

  

לרבות מילוי חול דיוות קי השצ"פים   ביצוע חפירות והחת צרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת    4.1

לשביעות רצון המפקח  98%ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה עד לצפיפות של  20פה בשכבות של ומו

מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון: חציות כבישים,   ק באותםהכל תחתית המצעים. ה"ל ר עד

  מדרכות מרוצפות וכו. 

מגום מחוזק אדום כולל כל    צרת שרשוריתע"י  אורה התלכבלי שבילים שרוולי מעבר בביצוע     4.2

  המעברים מקוטר לקוטר. 

4.3 חושת חשוף  גידת חהדרש במכרז ו להארקה בחתךהארקה בסוף כל מעגלת ביצוע אלקטרודוכ  

דרש במפרט כלחיבור גידי ההארקה החשופים בייהם  CADWELDלרבות ביצוע חיבורי   ,מאור  

08 .  

מך מטעם מודד מוסלעמוד התאורה בהתאם לסימון חפירת בורות ליסודות הבטון ו/ או חציבת   4.4

  ירה.  קח בטרם החפואישור המפ הקבלן ועל חשבוו

אומים + פלטת   3ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  30יסודות העמודים בטון ב ת יציק  4.5

מ"מ להארקת    4X35 , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוחיסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ

  פרוט בתוכיות.סוד לפי י

ט  וולגומחה בהתאם לפרכולל בסיס בטון למרכזיה ש במקומות שדר גומחת בטון למרכזיה יציקת   4.6

האישור יתן  מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום המרכזיה (  רק לאחר אישור ,בתוכיות

  ן בטרם יציקת היסוד למרכזיה. בכתב) והקבלן יעדכן מידות את המתכ

כל , במילוי חוזר של התעלות ה מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן בדיקת   4.7

  .ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידהעל חשבון הקבלן ה"ל 

  הערה כללית:   

, מודגש בזאת כי הקבלן חייב לקוט בכל אמצעי הבטיחות כדרש בחוק כגון  שילוט גידור, תמרור  

  במהדורתו העדכית., כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהותתאורה ושמירה 

ת היסוד והטמת שרוולים, הטמת זיה  קיימת, כולל חציבד  מאור קיים ו/או מרכלעמורות התחב  4.8

י בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין או במרכזיה לרבות שרוול ותיקו 

          תוספת מאמ"ת כדרש.

  

  .השצ"פיםאורת פרוט עבודות חשמל לת  .5

  

ל, סרט סימון תקי וכיסוי חפירה  ריפוד חו מל כולל בר והטמת כבלי חשחפירות לשרוולי מעביצוע   5.1

  . 98%ס"מ תוך הידוק מבוקר לקבלת צפיפות של  20בחול בשכבות של 

לפיקוח במקרה והזמת פיקוח צמוד לרבות התשלום  )במידת הצורך(' בזק, טל"כ וכועם ח"ח תאום   5.2

שמל ת"ק ת לקווי חחדשים מתח של קווי תשתיות או בסמוך, או לבצע חצייה  שיש צורך לחפור על,

ה"ל ללא תוספת כספית כלול וכן הצבת עמודים מתחת לקווי מתח עליון ועל,  קיימיםאו עיליים  

  במחירי יחידה. 

עם חח"י לגבי הטמת שרוולי מעבר ע"י קבלן מטעמם בחפירות שיבצע הקבלן מטעם תאום   5.3

  רי יחידה.  במחי לול כמוים  ת הבטון לפילר, כמו כן לגבי מיקום גומחוהפרוייקט
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חובה על הקבלן  כמתחייב מחוק עם סיום העבודה ובטרם הכסת  מתח למתקן מכל מקור שהוא,   .45

את המתקן  רישוי בודק מוסמך אשר יבדוק  ע"י חשמלאי מהדס בעל החשמל להזמין בדיקתו

שבוצע  קן המתוח בכתב על תקיותו של ובתקים הדרשים ויוציא ד בכללותו ועמידתו בחוק החשמל

  על חשבון הקבלן. הבדיקה  – הכסת מתח לתוכו, כלול במחירי יחידה ויאשר

אפילו לבדיקה    שהוא מת לב  הקבלן!!!  חל איסור  חמור להכיס מתח למתקן מכל מקורולתש  5.5

  מוסמך על כל המשתמע מכך. זמית ללא אישורו של חשמלאי מהדס בעל רישוי בודק

 כבלי החשמל כמתחייב מחוק החשמל במהדורתו ת אחרות בין לבין הצטלבויות עם מערכו ביצוע  5.6

 העדכית.    

  

  וד חשמלי.אביזרים וצי  .6

  

  האביזרים והציוד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד זה, לתוכיות ולכתב       6.1

  "י מהדס החשמל והאדריכל. ולפי דוגמה שתאושר לפי הרכישה עהכמויות   

    קבלן ע"י המהדס רק לאחר ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה ל  6.2

  ן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכוות חשמליות ומכיות זהות לדרש שהקבל  

  בציוד המקורי.  

  

  ים.שצ"פתאורת   .7

  

אתר ובהתאם ם בקומבהתאם למיקוי בחתך דה מפל דקורטיבים מ' יהיו 5גובה בעמודי התאורה   7.1

  אימו לתקן הישראלי. ם המתוארים בתוכיות ויתיעקרויה לפרטים 

  ליך של גילבון ע"י צפוי אבץ חם בטבילה ויצבעו בתור לאחר מכן בצבע מקשר העמודים יעברו תה  

  שכבות צבע סופי בגוון בהתאם לקביעת המזמין.   2 -ו        

  א'.  10 תקו מבטיחים ח"אבתוך העמוד יו  7.2

  אביזר התאורה.   "ר עדממ Y.Y.N  3 *1.5אל המבטיח דרך מהדקים יחובר כבל הזה   

  י שיושחל בתוך ציור בקרקע יחובר למהדקי כיסה בתחתית העמוד ליד המבטיחים. כבל הזה ראש  7.3

  העמוד יצויד בבורג הארקה שירותך אליו שישמש לחיבור מוליך הארקה.  7.4

גי היסוד בטון במידות המצויות בתוכית, בבסיס הבטון יותקו בר יבסיס והתאורה יבוצע  יעמודל  7.5

  ציאה לכבלים כמצוין בתוכיות. של העמוד וכן צרת כיסה וי

בוסף למידות יסוד הבטון המצויות בתוכיות וכתב הכמויות על הקבלן להמציא על חשבוו חישוב   

  המותאם לסוג הקרקע בו הוא מותקן. ויועץ קרקע י מהדס מוסמךלמידות בסיס הבטון מאושר ע"  

 DALIכולל בקר  כל ציוד העזר  , ווט 40 קבהספ דיום עם ורת ליהיו מיציקת אלומיאביזרי התאורה   7.6

כיות וכתב מפורט בתו להפעלת הורה יהיה בתוך אביזר התאורה, פרט אביזר התאורה אלחוטי

  הכמויות. 

  המהדס לפי הרכישה ע"י הקבלן. ע"י המזמין ויקבע סופית  וד ופס תאורהסוג ותוצרת עמ  7.7
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  .מערכות אחרות ומעבריםעם  תאום  .8

  

ויות והחברות בעלות התשתיות הקיימות והמתוכות באתר כגון: הרשהקבלן יתאם עבודותיו עם    

מע מלפגוע בהם, כל יוכו' ועליו לה  מערכות מים, ביובחברת חשמל, בזק וכו' לרבות תאורת רחוב, 

  . ן מידית ע"י הקבלן ועל חשבוובאחת מהמערכות ה"ל תתוק פגיעה

  

  מוליכים ומובילים.  .9

  

  צרת החשמל לתאורה תותקן בתעלות בקרקע, קוטר וסוג הציורות מפורט בתוכיות.   9.1

  מ"מ. 8 לון שזור בקוטרית בהם לא יושחלו כבלים יש להשחיל חוטי משיכה מיובכל הציור  9.2

יושחלו בתוך צרת , הכבלים 547המתאימים לתקן הישראלי מס.  N2XY היו מסוגכבילי החשמל י  9.3

  שתוכן מראש בתעלה בקרקע. שרשורית תקית  

כל ההסתעפויות של הכבלים יהיו בתאי הציוד שבתחתית עמודי התאורה, לא תאושר הארכת   9.4

  כבלים באמצעות מופות חיבורים.   

  

  .קרקעתעלות ב  .10

  

מיקום ישות בטון  יקום עמודי תאורה, גובה בסיסי העמודים,לתעלות בקרקע, מ תוואי החפירות  10.1

שאר לחשמל  ותקשורת וכו' יסומן ע"י מודד מוסמך לפי התחלת החפירות תוך תאום מלא עם   

  הרשות המקומית.באתר ו המתקים המבוצעים

ר תהיה באחריות ח. חפירה ללא אישוע"י המפק לחפירה  תן לקבלן אישורירק לאחר הסימון י  

  קבלן וכל זק שיגרם יתוקן על חשבוו. ה  

  עומק החפירות ורוחבן מתואר בפרטים בתוכיות.   10.2

ורות יוחו ע"ג שכבת חול דיוות קי יכוסו בשכבה וספת של חול מעליה יוח סרט סימון /יהצ  10.3

  יות.בשכבות כמתואר בתוכ החפירהאדמת  פלסטי תקי, יעשה מילוי והידוק של  

המפקח רק לאחר אישור המפקח יותר דקו ע"י סוין, יביהתעלות החפורות עם הצרת בתוכם, לפי כ  10.4

  לקבלן למלא את החפירות.   

  

  הארקה.  .11

  

ממ"ר במקביל לצרת   35עבור מעגל התאורה יוח בתעלה בקרקע מוליך חושת גלוי ושזור בחתך   11.1

ורה, ולאלקטרודות הארקה לברגי הארקה בעמודי התאראשי, מוליך זה יחובר  ורהתא של כבל  

    אכיות שתותקה ליד עמודי התאורה כמפורט בתוכיות.  

אלקטרודה הארקה אכית תותקן ליד עמודי התאורה כמפורט בתוכיות, האלקטרודה תותקן בתוך   11.2

  תאים.ד במכסה בטון עם סימון מויתצס"מ, הבריכה  50ס"מ ובעומק  50בריכת בטון בקוטר 

בוסף ל"ל ישמשו גם ברגי היסוד של עמודי התאורה כהארקת יסוד בהתאם לחוק והתקים    11.3

  המקובלים.   
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  .הזות חשמל ותקשורת  .12

  

תורכב מארון פוליאסטר מוגן מים כולל  שת מאור מרכזתקן ים שיידרשו בלבד תסופק ותובשצ"פ   12.1

  ך מבה המרכזיה. ולציוד בת CIקופסאות 

  ציוד יתן בתוכיות.לא כולל חיווט וט מפרו  12.2

  לתוספת ציוד בעתיד.  25%במבה המרכזיה תשמר רזרבת מקום של   12.3

  הקבלן המבצע יעביר תוכית המרכזיה לאישור המהדס לפי היצור.   12.4

  

  .למותתשתית למצ  .31

  

ת יועץ שתוכה בהתאם להחיו ,פיםתית צרת וגובים למצלמות בשצ"בתוכיות מתוכת תש

  התקשורת.

  אופן התקתה וחיבורה לעמודי התאורה כמתואר בתוכיות.  ,תפרטי הצר

  

  .הזות למי קר  .41

  

יסה לכל שהזפרדות בכ ה  ות חשמלצ"פ ממרכזיות מאור בכל אזור יבוצעו באמצעות כבילי הז

  המתוכות. מי קר  קרקעית עד יחידות-בצרת תת

  

  .מיוחדת האורת  .51

  

סוג אביזרי  ,ה תבוצע תאורה בפרגולות המשמשות לישיבה ר"פ השדים דוגמת שצבחלק מהשצ"פ

  כיות. התאורה ואופן ההתקה מצוין בתו

פרטי אביזרי התאורה ואופן התקתם  ,אורה להארת עצים מהקרקעבמקומות וספים תתוכן ת

  .תמצוין בתוכיו 

  

  .דרישות מיוחדות  .61

  

  .כל הפרק 08במפרט  08.01.08סעיף רש  כד – MADE – ASות   ות עדתוכי  16.1

ממוחשבת ומשורטטת  AS-MADEחובה על הקבלן בסיום ההכות לח"ח ולתאורה למסור תוכית 

בזק,    של מיקום השרוולים שהוטמו עבור ח"ח, התקן מדיה מגטיתכולל בלבד אוטוקד בתוכת 

של  רשימת  קואורדיטותוף בצר ובשטח ת הצרת בתוכיתכולל סימון קצווטל"כ ומאור רחובות 

   של משהב"ש. G.I.S  ההטמה הכל לפי מפרט השכבות סיום קודות

    התוכית חייבת להיות חתומה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן.  

ע"י המתכן  העדכון יעשה על דיסקט רקע שיקבל הקבלן מהמתכן, החומר שימסור הקבלן ייבדק

ופלוטים התקן מדיה מגטית הקבלן יספק   GISשל  ישהצא תקין וערוך לפי הדרם ימרק אויאושר 

  .  פיקוחו ות מקומית, מתכןרשצבעויים לאחר העדכון 

  .ה"ל ללא כל תוספת כספית כלול במחירי היחידהסטים + דיסקטים  4סה"כ   
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  . המתכן על סמך תוכיות עם חותמת לביצוע חתומות ע"יאך ורק תבוצע העבודה   16.2

  

עליו  במקרה שהקבלן רוצה תוכית בצבע  ,סטים לביצוע בגווים שחור ולבן  3בל ה יקהזוכ הקבלן   16.3

   . לממן את העלות ההעתקות

  

וכל פרטי הביצוע  יותוכתב הכמו כדרש במסמכי המכרזמקורי יהיה הציוד שיותקן ע"י הקבלן כל   16.4

   ם.מחייבים יש לבצעם בדיוק כמצוין בפרטי

  

שיוי   א, כולם או מקצתם ללמכתב הכמויות לחשמל ותאורה או פרקיםראשי לבטל פרק המזמין   16.5

  מהיקף העבודה.   40%שאר הפרקים ה"ל עד היחידה של  במחירי 

  

  ציג היזם והמתכן ביחד עם תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרשות המקומית התאורהמערכת   16.6

  מית. ור התחזוקה לידי רשות המקוורק לאחר אישור של כל הצוות תעב

  

לפי  יבוצע  התאומים בושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כדרש הכל כל   16.7

   במחירי יחידה.  ללא תוספת מחיר כלוליהיו באחריות הקבלן והחיות משטרת ישראל מח' תועה, 

  

ים ר על הכלל, יש לשמוור לעבוד תחת מתחכול תאי חל איסור חממודגש לקבלן כי בכל מקרה וב  16.8

  ים ע"י חברת חשמל.הבטיחותיים כפי שדרש

  

המחייבות את הקבלן ראשי וקבלן ברת חשמל להלן כללי בטיחות והחיות לבצוע לפי דרישת ח  16.9

  המשה לחשמל ותאורה.

  

 ם להחיותבשטח בהתא הקיימים לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים יש   16.10

  .חברת החשמל 

  

משימוש  ולהימע  בעת ביצוע החפירה על הקבלן לקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים  16.11

השימוש בכלים ה"ל  ש לזכור כי י בעגורוים וכלים מכיים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים, 

   העובדים. עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי

  

חח"י במחוז  ממשרדיהשגחה צמודה ן טים להלן חובה להזמיהתקרב למרחקים המפורצורך ל אם יש   16.12

  הפקוח כלול במחירי היחידה.  לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין  .הרלווטי 

  

  העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת.    16.13
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ל רשות אחרת מהרשות המקומית או מכאו ומחברת החשמל או  הטל"כחברת הזמת מפקח מבזק מ  16.14

הן באחריות הקבלן לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכת תשתית חליפית לבזק  

 : מהבחיות הבאות

  .תאום מועדי הפקוח 

      .תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח 

 ל  לא"היחידהספית כלול במחירי ת כתוספ ה. 

  

  הקבלן שיעבוד ללא פקוח.  עבודתרשויות יורו על הפסקת המקרה אין לעבוד ללא פקוח אחרת שום ב 16.15

  

      הרשויות מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל ושא התאום עם בשום  16.16

א כל תוספת מחיר כלול ולל  הקבלןת של דיבלעהוא באחריותו לקבלת היתר חפירה מודגש בשית כי 

   במחירי יחידה.

  

  הערות בטיחות: 6.171

  

 ין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי הגידור א

  עם מהדס הרשות המקומית ומהלת הפרוייקט. בתאום ותאורת התעלות יבוצע 

  חב'   בזק, ח"ח, משטרת ישראלל הגורמים מועצה, מכ לא היתר חפירהבשום מקרה אין לעבוד ל

  ישים קיימים וכו'.טל"כ, רשות מקומית בושא פתיחת כב

  .אי חל איסור חמור לעבוד תחת מתחבכל מקרה ובכול ת  

  תק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עםהרשות המקומית אין אישור ל

  . עבודהשבתחומה מבוצעת ה

 אין לדס חשמל בודק יס מתח לכל מתקן שהכי ללא אישור מההוא בין אם הוא קבוע או זמ

  ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גרטור, או אחר. מוסמך

   קוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל הרשויותיש ל

 הרלווטיות. 

  

  :דות הבאותכמויות) עבור העבוב הבר למפורט בכתלום וסף לקבלן (מעלא ייתן תש

  ,ים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומיתביצוע תאומים שוTV ,כבלים ,

  . 'וכו ומם, פקוח, חפירות, מיקבכל ושא שהוא 'מקורות, תאגיד המים והביוב, רשות העתיקות וכו

 ות בגין מתן פקוח צצי מוד בשטח ע"י בצוע תשלומים לרשויות השו.ג מטעמם 
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 חיות  , חגים, עבודות לילה וכו'בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות עבודותהכל לפי ה ,

 הפקוח בכתב.  

 יות פוטויסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכ מטריה. ביצוע 

  .ןסים והצגתם למתכיות ממוחשבות של פוטומטרית הפבצוע  תוכ 

 יות עדות תו הגשת קבצים שלכMADE – AS  ערוכים לפיS..I.G  .ןלבדיקה אצל המתכ 

  יות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברתיים של תוכהוצאת פלוטים צבעו,TV  ,כבלים

 .ללא תוספת כספיתסטים בצבע  8ן  עד רשות מקומית , מה"פ, יזם , מתכ

 דת בודק מוסמך בעל רישוי מהכל מרכיביו  ך לבדיקת המתקן עלוסמס חשמל בודק מהזמ

יאשר את תקיות המתקן , הדוח והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח 

 ובתקים ואישור הכסת מתח  לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים. החשמלי, עמידתו בחוק 

 טות לגבי מסירת רשימת קואורקודות סיום  השרוולים די אחר שידרוש   דברבחציות או כל

תהייה חתומות ע"י   MADE- ASכאשר תוכיות העדות  ,ורישומן ע"ג תוכיות העדות הפקוח

 מודד מוסמך. 

   תו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן ע"י מעבדהבדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התק

 ן וכו'. קבל ד המוצע ע"י הגופי תאורה, איכות הציו ,, הידוקםיםמאושרת המדובר על בטו

 רת בפוליאוריטן מוקצף. איטום הצ 

  יסות וביציאות שילוט כל גידימהציוד החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכ

 המהדקים. במרכזיה ובפסי 

 ן והדבקתית הוצאת פלוט מדיסקט של מתכים חד קווית צ תוכית במרכזיה על הדלת מבפבעו

 ה.  זה של המרכזישל תחומי הה 

 פון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח. ביצוע תמיכות ודי 

 ית אם ידרש ע"י הפקוחוסף למצויין בכמויות.  בצוע חפירה /חציבה ידב 

  ת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי החלפת חלפיםאו משימוש פגומים במשך ש

 ).  , או כח עליון ד(לא כולל שבר במזי בציוד קלוקל

 הסיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב. הפסקת עבודה מכל  או ימי המת 

   ים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות העובדיםקיצור לוח הזמ

 .  כלול במחירי יחידהאתר באישור כתב מהפקוח ב
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 ת שהוא באתר בע קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק

קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כיסת הקבלן לשטח ועליו להשתמש  יצוע החפירה. וכן ב

 בהן.  

   מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו והפעלתו  (רטורג) הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל

רק  באישור ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכסת המתח  ה"ל  3שארתו בשטח עד וה

 על רישוי בודק מוסמך.  של חשמלאי מהדס בתב בכ

  שי אבטחהולציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק או מחוצה לו. הקבלן לא 

 י הקבלן שמירה על אתר העבודהי, אספקת מיםומחסטלפון, וכו'. , חשמל זמ , 

  ים העמדת עמודים למאור לפי סוגיוט  פי התאורה הכל מחוגו במפרט עם סוגיהעמודים המצויי

, אדריכל הוף וכו', , מה"פ, הרשות המקומיתומוכן להפעלה סיוית לצורך הגעת המתכן

 טרם התקתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.לבדיקה ואישור ב

  ועה ע"י שוטר משטרת ישראלת תבשכר ככל שידרש כלול במחירי  שילוט תימרור גידור והכוו

 .  היחידה

  דו מוצא בטוי בכתב הכמויות. וד  כלול במחירי הבעמשרוול זיחידה גם אם אי 

  ל"בל פלדה מבודד לפי פרט. . כולל חיבורם לעמוד ע"י כפתחי שרות בעמוד תאורה  2כ 

  .דרש בפרטיםמיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כ 

 זקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים ה ומסירתה למזמין.בודבטרם סיום הע   

   .ות או הדבקת מספריםמספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלו 

 בר בכבישים.  השחלת חוטי משיכה בשרוולי מע 

  זהס"מ קוטר וחריתה של  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברו

 ייעוד התא בפטוגרף. 

 דס הרשות בדבר הסומהמשטרת ישראל  תיאום עם  .ועה, תמרור ושילוטדרי ת 

  דרש בתרןצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כ10 -ורך של כבא 812 –פס השוואת פוט-

  ס"מ.  11

 

  הבהרות לכתב הכמויות המצורף למכרז זה.  .71

  

  ה גם חציבה בכל פיריכלול המוח חרך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך  לצו  17.1

או  עבור הצורך בשימוש בכלים שוים לחפירה  לא תשולם כל תוספתוגי עפר וסלע. כמו כן, ס

מק החפירות  כל המידות לעו . ( אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות). לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים

ועל חשבוו טעמו ) מות מודד מוסמךויתאם (באמצע היו ממפלס פי הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק

  מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם.  את –ר לא תוספת מחיל
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   תעלות.  .217

החת הצרת  להמתוכן  מהעומקס"מ  10 -חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב

)INVERT  LEVEL ימלי הדרוש לצרכיי העבודה, כוללשל חול בוקר ומהידוק מלא  ) וברוחב המי

הבטיחות  להתבצע לפי  הדרש בשטח ולפי כללי  ס"מ חייבת 20בות של ות קי בהרטבה בשכיוד

(כולל דיפון במידת הצורך). כל תעלה של קו ציורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפי החת 

    הצרת. תחתית החפירה תהודק באמצעות ציוד מכי מתאים מאושר ע"י המפקח.

  .ע"ח הקבלן שרתע"י מעבדה מאוהבדיקה  

  

  .אישור חפירה ואישור להחת הצרת  17.3

 י  חובה על הקבלןח"ח, בזק, טל"כ,  החפירה יקבל הקבלן בכתב אישורי חפירה מכל הגורמיםלפ 

הקבלן בלבד   באחריות רשות מקומית, מקורות, רשות העתיקות וכל גורם אחר שיידרש. ה"ל 

 .  הבמחירי היחיד וללא שום תוספת מחיר כולל

  רתחת הצי הירפד הקבלן את תחתית התעלה בחול ויקבל הקבלן אישור לפ  

 המפקח הרלווטי ואישור מהלת הפרוייקט בכתב ביומן. 

 

 .כיסוי תעלות לאחר החת צרת 17.4

  יח הקבלן שכבת ריפוד שלקי   10לאחר גמר החפירה וקבלת האישור על כך, י ותס"מ חול דיו

  ו/או טלפון, או/ו שרוולים לצרת חשמל וטלפון. ח את הצרת לחשמל ייהתעלה ועליה  בתחתית

  .דס הרשות בגבולות שטח שיפוט הרשות ובאישור המפקחעודפי עפר יסולקו בתאום עם מה 

  

  .סימון תוואי החפירה 517.

  

בזק, חב' ם מחב' הגיצוע ובאם יידרש על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפי הב

ן יהיה חייב לתקן על חשבוו הוא, כל שגיאה שלפי דעת המפקח ובעת ו חברת טל"כ. הקבלל אהחשמ

  המפקח ביומן.  מהזחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע החפירות לפי אישור

  

  .בדיקת הצרת 17.6

  

ה כבלים שלא הצרת מתוכת כך שיתן להיחה בקלות, שתהיה חלקה, אטומה ומאפשרת להשחיל ב

  גי המזמין. יקת הצרת לכושר השחלת הכבלים תיעשה בוכחות ציקו בעת ההשחלה. בדיזי

יש להשתמש אך ורק במופות מקוריות מיוחדות לחיבור צרת שרשורית ולא יתקבל אלתור בחיבור 

  מלבד שימוש במופות מקוריות.
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  .חוטי משיכה  17.7

  

יהיו מחתיכה יכה ר כדרש. חוטי המשקוטפרלון שזור ב   בכל ציורות המעבר לחשמל יושחלו חוט

ורים ויצויידו בקצותיהם בידיות עץ עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים  אחת, ללא קשרים או חיב

  זיהויים בקל.  היו בצבעים שוים לצורךמצלמות ילצרת ה

  .סרטי אזהרה 17.8

  

הקבלן להיח סרט על  תוואי הצרת, על מת להבטיח שצרת לא תיפגע בעתיד באם תתבצע חפירה ב

מרצועת פי.וי.סי עם שילוט "זהירות "מ מתחת לפי הקרקע סופיים. הסרט עשוי ס 30זהרה תקי א

ס"מ של תעלה יש להטמין סרט וסף   40על כל רוחב מעל  ס"מ. 16שפות ברוחב  3 -כבלי חשמל" ב

  ה"ל ללא תוספת מחיר.

  

  .מפלסים ומיקום 17.9

  

לפי המפלסים  רת ובסיסים לעמודי תאורהצ גון: שוחות חשמל, ם כקים את המתקיעל הקבלן לה 

המסומים בתוכית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה למפלס המתוכן או ממיקומו המתוכן יפורק 

  ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא תשלום וסף. 

  

  .קצוות צרת בתוך תחומי מגרש .1017

וליאוריטן מוקצף הכווה לצרת מי המגרש יאטמו בפתחוותאורה בתוך  קצוות הצרת לחשמל

  . מחיר כלול במחירי היחידה  ה"ל ללא תוספת –החשמל 

  

  .המגרשתחום סימון קצוות הצרת בתוך  17.11

מספר המגרש עליו רשום יעוד הציור חשמל או תאורה ווקצוות הצרת יסומו בשלט סדוויץ חרות  

 "מ מפי הקרקע הסופיים על בסיס בטוןס 100 – 50בגובה ריוצלט יותקן על אותו הוא מזין הש

20X20X20 .ס"מ  

  

  הקבלן חייב אם יידרש למסור רשימת קואורדיטות מדויקת על תוכית ממוחשבת של תוואי  17.12

   .במחירי היחידה ה"ל ללא תוספת מחיר כלולהחפירה וקודות ההצטלבות   

  . 080283סעיף  08כדרש במפרט  

  

  .מיכות ודיפוןת 17.13

  

בשיטות שיאושרו  את דפות החפירות במקומות שיהיה צורך לכך, על חשבווהקבלן לחזק ולדפן  על

  ע"י המפקח. 
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  .כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שוים בהתאם לחוק החשמל 17.14

  

ם, ביוב, מי כגון:, כות אחרותבמקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח מוך עם מער

אחרת יש לשמור על מרחקים בהתאם לתוכית תאום מערכות ז, טל"כ, בזק, או כל מערכת גז, יקו

הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקת  מרחקיוהפרטים בגיליון הפרטים.

  ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכית. כבלים באדמה.

  

  .החת הכבל 17.15

  

  ח ללאה חה בתחתית התעלה שמתיהכבל יוה כאמור בתקויכוסה   חשמל)(של חוק  74הותק

  ס"מ. 15 -בחול דיוות קי מופה בעובי של לא יפחת מ

   ים אוורות אריחי בטון, לבחו חצאי צימעל שכבת החול או האדמה המכסים את הכבל יו

  . דרישה מיוחדת) לפי(רק  יעות מכיותם להגת הכבל בפי פג אמצעים יעילים ובי קיימא אחרי

 ידרש אחרת במכרז.ס"מ  אלא אם כן   20השכבות של   התעלה החפורה תמולא באדמה ותהודק                  

  08.00.19המדידה לפי מטר אורך (פריט תשלום (  

  

  .הצטלבות מערכות 7.161

  

  קודת חצייה יהיה לפחותקווי  בהצטלבות עם מטר מכל צד של ציר חציה. 0.5אורך השרוולים ב

את קווי  ים כאשר כבלי החשמל חוצ החציות ה"ל תבוצעהבעטיפת בטון כל  ן צורךמתח מוך אי

  .מתחת לאותה מערכתבזק או המים הטל"כ 

  

  יקוז וכו'.. תתבצע החצייה מתחת ,בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב  

  דת לאותה מערכת מותה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל בקו

  כולל הקרקע הסופיים.  ס"מ טו מעל פי  0.8 -' או פחות ממ 1.5 -רב יותר מבעומק חציה לא יהיו  

  גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל. 

עם שרוולים  מעל אותה מערכתמ' עומק יחצו קווי החשמל  1.5 -ה והמערכת עמוקה יותר מבמקר

דת החצייה ל בקומרבי של כבלי החשמ הבטון ובלבד שעומק  וכ"ל גם עטיפת לעילכמפורט בסעיף 

 טו.  0.8 -ן מלא יקט

  

    :ציוד שווה ערך

  

   במכרז.  הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד שלדעתו היו שווה ערך לציוד המוכתב

ובשום אופן לא  חייבת להתייחס לציוד המוכתב, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו בכל מקרה

  לציוד אחר.
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ולמזמין  במסמך פרד שיוגש למתכן לפקוח  כזו, תמצא את בטויה היהתאכן שווה ערך אם לציוד ההצעה 

, הספק המוצע, פרטיו, תויו הטכיים, שםתוך ציון הציוד ע"י הקבלן הזוכה תוך ציון הציוד המוצע 

ל מפרטים טכיים מקוריים ש ישראליים,א ותקים עמידה בתקים של ארץ המוצ ,כתובתו, ארץ הייצור

, מכיים, חשמליים וכו'. וכן ים  או תוים אדריכלייםוים פוטומטרים לפסת , קטלוגים,היצרן

ושות הסיון שיש עם הציוד ה"ל במקומות שעשה מקומות שבהם מותקן הציוד ה"ל בארץ או בחו"ל 

ף שיבקש המזמין שות האחריות התות ע"י היצרן וכן כל תון וסבו שימוש, עלותו, מידותיו, משקלו, 

  הכל על חשבון הקבלן.מעבדתיות בכל מקום בעולם שיבחר המזמין  שליחת ציוד לבדיקות בותלר

  

ע"י  הקבלן הזוכה ממועד הוודע לו  כזו לא תידון כלל אלא אם הוצעהכל הצעה לציוד שווה ערך אם  תהיה 

זוכה צו ה  יך שבו קיבל הקבלןמעבר לתאר שבו קיבל צו התחלת עבודה מטעם המזמין על זכיתו ועד למועד

  לא יוכל הקבלן בשום אופן להגיש דרישה לציוד שווה ערך כמפורט לעיל. , התחלת עבודה

  

בפרק זמן זה ממועד הוודע לקבלן על זכותו ועד  למועד קבלת צו התחלת העבודה ידאג הקבלן הראשי 

חשמל ה ות קבלן משה לתאורשה לחשמל ותאורה, אצל המזמין, בהתאם לוהל בחירלאשר את קבלן המ

  זה.כמצויין במפרט 

  

  לתשומת לב הקבלן!!!! 

היה החלטתם הבלעדית של מהל ההחלטה אם אכן הציוד המוצע היו אומם שווה ערך או לא,  

  זו., ולקבלן לא תהיה שום זכות ערעור על החלטה הפרוייקט והמזמין

      

  . קומפלטים 

העזר הדרושות לבצוע  ושו בצוע כל עבודות  פר ,דידה היא בקומפלטבכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המ

או תשלום בגין פקוח לכל גורם  ,מכל גורםמלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמת פקוח 

  ריות של שה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. לרבות מתן אח עד להפעלה תקיה ותיקית של אותו סעיף

  

  קבלן.הצהרות ה

  

העבודה בוצעה  שכל  - ליזם, ולח"ח –ובה קבלן המערכות הצהרה כת מסורסיום העבודה יעם   .א

בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכי להחיות של המפרטים הטכיים של הועדה הבין משרדית 

 שכל הקווים והמערכות הוחו בעומקים הדרושים בהתאם לתוכיות ולפרטי ביצוע.  כמו כן 

ם הוצאתה ואישורה  מיועבודתו עד למשך שה גבי ות של הקבלן להצהרה זו תהווה מסמך אחרי

קבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות שביצע על .הע"י מהלת הפרוייקט 

חשבוו אם יסתבר שאופן הביצוע וגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את המפרטים 

  . גם מעבר לשת בדק הטכיים ואת חוק החשמל.

 

החשמל והתאורה במתקן, התשלום לבודק יבוצע ע"י רכות לבדיקת מעבודק דס מה  הקבלן יזמין  .ב

הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כ"ל גם בדיקות וספות 

, או לחילופין בודק מוסמך, בעל רישוי  חשמלאי   הובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשוה
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דו"ח חתום ע"י הבודק המאשר את וצאת על חשבון הקבלן וה לום רטי, כולל התשמהדס באופן פ

 המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכסת מתח לתוכו. 

 

מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוספת על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם   .ג

 שם ן הקבלן לאכספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלה כל טעות שה

 י.הטכא לא קרא את המפרט לב 

 
  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י  .ד

חשמלאי מהדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין, ציג הרשות המקומית היזם או בא 

  כוחו  והמתכן  וכן כל מי שיזם/המזמין ימצא לכון. 

 

  

  סירת המתקן.מ  .81

  

באתר יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן והתאמתו לתוכיות, לחוק ות החשמל עם סיום עבוד   18.1

  החשמל, כל הליקויים שיתגלו בעת הבדיקה יתוקו על ידו ועל חשבוו.

וכל ציג  מל ואת ציג בזקקבלן החשמל יזמין על חשבוו במהלך העבודות ובסיומן את חברת חש  18.2

, הסתייגויות הבודק יתוקו ע"י קבלן  של המתקן לליתכלביקורת  קבעאחרת שהמפקח יחברה 

  החשמל ועל חשבוו. 

ע"י  ,   העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות ע"י בודק חשמל, ע"י  מפקח חב' בזק  18.3

  המהדס וע"י המפקח במקום.

  

  

  

ע"י   חתומותו כשהן מאושרות ובוצעתוכיות כפי שהעתקים מה 3ה על הקבלן לספק עם גמר העבוד   18.4

המפקח. במידת הצורך יספק הקבלן, על חשבוו, העתקים מתוכיות החשמל גם לגורמים אחרים 

  .כפי שיתבקש ע"י המזמין (חברת חשמל, בזק, או כל רשות אחרת)

  

  אופי המדידה והתשלום.  .91

  

   0800.00רק מל פכן לעבודות חשתשולם לפי המפרט הכללי המעודהעבודה תימדד ו  19.1

. , ועל פי כתב הכמויותעדה הבין משרדית, בתוספת ההחיות שיפורטו בסעיפים הבאיםצאת הובהו  

    ההחיות המפורטות להלן. במקרה של סתירה 

מדד בוכחות המפקח והקבלן. יהקבלן יעמיד למפקח כל האמצעים לביצוע המדידות, כל כמות ת  19.2

  . מדידות והכרעתו סופיתקי דעות בושא הק האחרון לגבי חילויה הפוסהמפקח יה  

דרושים  ה  והחומרים  בסעיפים בהם התאור מצוין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי    19.3

לביצוע העבודה לרבות בדיקות, חיבור חשמלי, הפעלה והרצה, לשביעות רצום של המהדס ו/או   

יחסי  ושב ערך השיוי באופןרישת המזמין, יחיקף הפרויקט, עקב דיוי בההמפקח. במידה ויחול ש  

  לערכו על סמך יתוח מחירים.  
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בלבד, בסעיף    כל הסעיפים כוללים אספקה והתקה, פרט למקרים שצוין "אספקה" או "התקה"    19.4

  "התקה בלבד" יכלול המחיר גם חיבורים והפעלה. 

    כל בודה ללא הגבלה רשאי לשות היקף העהמזמין כל הכמויות יתות באומדא.   19.5

    צעת הקבלן לפי התחלת העבודה ותוך כדי התקדמות ים שבה שהיא לפי המחיר  

  העבודה.   

  "י יובאו בחשבון רק באם יתה לכך החיה בכתב ע"י המזמין או בא כוחו.גרעבודות בשיטת   19.6

  י הקרקע, שאר ים באתר, לרבות סוגם שמעשירואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התאי  19.7

   הצעתו, לפיכך כוללים מחיריו כל הצפוי והבלתי צפוי מראש. לא תשולםהגשת   המערכות, לפי        

  לכן לקבלן שום תוספת עבור קשיים או תאים מיוחדים או כל סיבה שהיא.         

ל את כל פת פחת, המחיר יכלוללא תוסכל העבודות ימדדו מדידת טו כשהן גמורות ומושלמות   19.8

ות, עבודות וחומרים שאים מדדים במ' ימדדו לאחר הביצוע הדרוש העזר והעבודות הלוואיחומרי   

  לפי קוים ישרים בתוואי הקצר ביותר האפשרי לפי דעתו של המפקח.   

    . מחיר קווי ההזה לרבות כבלים, ציורות ותעלות ימדדו לפי אורך הלכה למעשה   19.9

     ם לביצוע הדרושילום עבור כל התאומים ת כוללים את התשמחירי כל העבודו 19.10

  העבודה, לכן לא תשולם כל תוספת עבור תאומים מכל סוג שהוא בין אם התאומים     

   עשות עם קבלים שוים, מערכות אחרות ו/או עם גורם מתכן כלשהוא. ידרשים לה     

  א. – 8 פרקכתב הכמויות ו/או  לום לפידידה לתשיחידת מ        
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  וחפיתעבודות  – 40פרק 

 
, ימשרד-הבין(המפרט רחבה למפרט הכללי לעבודות ביה הוהמפרט הטכי המיוחד מהווה תוספת 

) הוראות המפרט הטכי המיוחד מהוות תוספת והרחבה להוראות המפרט הכללי  המכוה גם הספר הכחול

"כבישים  – 51לפרק ", "עבודות בטון יצוק באתר – 02"עבודות עפר", לפרק  – 01ובמיוחד לפרק 

הוראות המפרט הטכי עבודות גיון והשקיה.  – 41ה ולפרק ליפתוח האתר וסל – 40לפרק   ",רחבותו

. אם לא אמר )ימשרד- הבין(המפרט מפרט הכללי לעבודות ביה  הוראות ה  לש אין באות במקומןהמיוחד 

  יה. אחרת במפרט המיוחד, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות ב

  

  תכיות 

רז בלבד" לצורך מילוי המסמכים כחלק מהצעת מכ"לה יתות לקבלן תכיות רז/חוזה זבמסגרת מכ

הקבלן. לפי ביצוע העבודה יועברו לקבלן "תכיות לביצוע", הכוללות עדכוים ותוספות לתכיות "למכרז 

ו כי הבהרה והשלמה לא יהורבלבד". עדכוים והשלמת התכיות "למכרז בלבד" ו/או תכיות וספות לצ

כל עוד לא חלו שיויים במהות הפריטים לעומת התכיות שהוגשו  אתוזעילה לשיויים במחירי היחידה, 

  במכרז.  

המסרות לו. על הקבלן להפות (למכרז, לעיון ולביצוע) על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את כל התכיות 

או אי התאמה בין התכיות,  ,חסרים, לכל סתירה גובה או ,תשומת לב המפקח לכל תכית, פרט, מידה

מידע שאסף ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי המכשולים. המפקח יחליט לפי כן כל כתב הכמויות וו יםהמפרט

איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בדון תהיה סופית ומכרעת. אי הפיית תשומת לב המפקח 

ויים או התיקוים המתבקשים. לא לבצע על חשבוו את השי במועד, כאמור לעיל, תחייב את הקבלן

  ההתאמות כ"ל. -כל תביעה מצד הקבלן על סמך טעה שלא הרגיש באי בלתקת

  

  השטח ותאיו 

את , בדק דה, בדק את השטח בו תבוצע העבודה בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבו

כל  ובדק גישה למקוםאת ה בדקאחסת חומרים, רך צוולתאי השטח העומדים לרשותו לצורך העבודה 

הל לא יכיר בכל תביעות ם אייתר התשיש להם ערך כספי בקביעת המחירים לביצוע העבודות. המ

  , כולל תאים אשר קיומים איו מבוטא בתכיות. כלשהוהכרת תאי -הובעות מאי

הצעת היא  וטיב הקרקע לצורך הגשת תרתשומת לב הקבלן מופית לכך כי האחריות לבדיקת תוי הא

ית גם לכך שעליו לבדוק לפי הגשת הצעתו, את טיב הקרקע וכל האלמטים פמועליו. תשומת לב הקבלן 

קרקעיות וכד'. לא תוכר -המופיעים בשטח, כגון: מיסעות מסוגים שוים, מבים, מתקים, ומערכות תת

  מראש. פוכל תביעה בגין תוים שלא צבגין שולם יולא 

ווי צרת, יסודות בטון, תעלות חשמל, קווי ק יםשטח העבודה מפוזרחשבון שייתכן שבעל הקבלן לקחת ב

תקשורת בעומקים שוים ובעומקים לא ידועים. המפקח ימסור לקבלן כל מידע הידוע בקשר ל"ל. כל  

ידרש הקבלן לבצע  י קרקעי ה"ל, לעיתים -העבודה תבוצע בזהירות, כך שלא ייגרם כל זק למערך התת

בחשבון כי הוא לא יוכל לעבוד על כל האתר כולו בבת אחת, ת קחיסיון לגילוי הצרת. על הקבלן לחפירת 

  אלא בשלבים שיאושרו ע"י המפקח. לא תהייה לקבלן כל תביעות בגין הביצוע של הסעיף ה"ל.  
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  לוח זמים וסדר עדיפות 

חייב לביצוע העבודה. לוח  מתן צו התחלת העבודה, לוח זמים מ יום מיום 15הקבלן יגיש למפקח, תוך 

של הביצוע, כולל ת כל התהליכים והשלבים יקיף אוהוא   הזמים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע,

 ,ים של  וליצהספקת חומריםות והשלבים השושימוש בציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השו

לוב העבודות עם קבלים אחרים בהתאמה ללוח הזמים המחייב. כל הביצוע ושל הקבלים המשיים ושי

בלן ולא ישולם עבורם בפרד. ון וכו'... יחולו על הק, העדכהמעקב ההוצאות הכרוכות בהכת לוח הזמים,

ידי המפקח. לוח זמים זה יעודכן אחת לחודש -שיטה אחרת שתאושר עלבן לפי שיטה "גט", או וכ י הלוח

  באישור המפקח. ידי הקבלן  -על

צעו  בו יבוהסדר  המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,

  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא. שיל . כל האמור לא יהווה עילה לתביעההקטעים בעבודה וכו'

  

  מדידות 

ית. לפי תחילת העבודה על הקבלן לבצע התכון הסתמך על מדידת מצב קיים שמקורה במדידה טופוגרפ

תאושר ע"י מודד  דידה זוליה. מדכית שתקושר לרשת התכון ותהיה מבוססת עמדידת מצב קיים ע

  הים ה"ל, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות. גבה מטעמו ותיבדק ותאושר ע"י המפקח. מוסמך,

ד בתכיות, יביא זאת הקבלן לידיעת במידה וקיימות אי התאמות בין מדידת הקבלן למצב הקיים, המדו

  ת. הפיקוח לצורך קבלת החיו 

- ן כל שגיאה, סטייה או אי"ל היא מוחלטת והוא יתקיקום המון ומאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סי

ובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום ה"ל, ללא תשלום וסף, ולשביעות רצוו של המפקח. ר אשהתאמה, 

סטייה או אי התאמה ה"ל תבוצעה עבודות שלא לפי התכית, יתקן אותן הקבלן  אם כתוצאה משגיאה,

  בון הקבלן.  בודת התיקון תהיה על חשצוו, עיעות רלפי דרישת המפקח ולשב

רש הקבלן לבצע מדידות של סיום שלב עבודה זה או אחר. מדידות אלה ידי בסיום שלבים השוים

בגין לאישורו. כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם תבוצעה, ע"פ החיות המפקח, ויוגשו 

  בפרד. מדידות אלה 

  

  דוגמאות בשטח

לכל עבודה, לכל סוג של  ,לכל אלמט 1:1מודל), בשטח, בק"מ דוגמה ( ים, על חשבוו,בלן להקבת הקוח

ולכל סוג של   מפגש בין עבודות שוות, לכל סוג של מפגש בין עבודות שוות לבין אלמטים שוים

את המפקח . רק לאחר קבלת אישור המתכן ו, וע"י המפקחל בהתאם לדרש בתכיתוטקסטורה וצבע, הכ

  מה יתחיל הקבלן בביצוע. הדוג

  

  מוצר או רכיב שווה ערך (שו"ע) 

או רכיב שווה ערך טעון אישור מראש של המפקח מטעם המזמין. על המבצע להציג, בשטח את  רצמו

המקורי ומולו את המוצר או הרכיב שווה הערך על מת שהמפקח יוכל לבחון את המוצר או הרכיב 

  המוצרים או הרכיבים. 
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    עפר ותוע עבודר ביצמג

המילוי כשהם חלקים ומיושרים בהתאם  תורי הקרקע ומדרווצע הקבלן את מישבכל שטח האתר יב

ולקו מידית ובאותו יום למקום יסלתכית. עודפי אבים ופסולת מהמדרוות ו/או כל מקום אחר באתר 

  בפרד.   העבור  שפך מותר. מחיר העבודה ה"ל כלול במחירי החפירה והמילוי ולא ישולם

  

    רסילוק פסולת ועודפי עפ

בות עודף חומר חפירה/חציבה, שייקבע על ידי המפקח, יסולק אל מחוץ רלחומר פסולת וכן כל חומר אחר, 

ידי הרשויות והגורמים השוים הקשורים בכך. השגת -רים עלושלשטח האתר, אל מקומות שפיכה מא

ד עבור עבודה הקבלן, ולא ישולם בפר הבלעדית שלמלאה וההיתרים וסילוק חומר זה יהיו באחריותו ה

ור מוקדם לפי תחילת העבודה, מן הרשות המקומית ומהל מקרקעי ישראל שיזו. על הקבלן לקבל א

  . לא תוכר כל תביעה בגין זה.הרישיוןאתר, ולפעול על פי תאי  ל בעיין פיוי עודפי עפר מחוץ 

פרד ו חלק סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הי דרש במפורש מכל סעיפי העבודה, בין בלתי אם הדבר

אם לאו, ובשום מקום לא ישולם עבורו בפרד. מודגש בזאת, שלמרות האמור במפרט   בסעיפים ובין

ק"מ, הרי שבעבודה זו לא ישולם עבור  1.0סילוק פסולת למרחקים העולים על    ורהכללי, בדבר תשלום עב

  שהוא. לכל מרחק  לסלקה ת, גם יידרשסילוק הפסול 

  

  אספקת מים וחשמל 

מים וחשמל, בזמן ביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן, כולל החת  תקלמען הסר כל ספק, מודגש בזה שאספ

  יותו ועל חשבוו. חרקוים זמיים ממקורות האספקה, על א

  

  הובלות 

בכתב סעיף המתאים חידה לכל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו חשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר הי

מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של  אעל הובלה בפרד, לא בתוך האתר ול הכמויות. לא ישולם

  הקבלן לתשלום עבור הובלה.

  

  מעבדה

כל הבדיקות הדרושות. במקרים מיוחדים,  וסמכת ומאושרת לשם ביצועמ המזמין יתקשר עם מעבדה

צעות הקבלן.  ה כולל התשלום יהיו באמשרות עם המעבד, ההתקשיצויו במפורש לפי חתימת החוזה

 ,היתר: בדיקות מוקדמות ושוטפות של טיב החומרים, בדיקות שוות באתר ןיתפקידי המעבדה יהיו ב

. המעבדה  לפי דרישת המפקח ית וברשימה וכו'מון מיקום הבדיקות, ע"ג תכסי יהול יומן מעבדה, כולל 

  ן לקבלן ולמתכן. הבדיקות למפקח והעתק מהפק את תוצאות בד ותסתופעל לפי הוראות המפקח בל

  

 שלטי אתר ושלט משרד

 מ' X 4.0 2.0הקבלן ייצר, יספק ויציב באתר שי שלטי אתר ושלט משרד. כל שלט אתר יהיה במידות 

  1.2מגולווים, מבוססים בעומק של ס"מ מציורת פלדה  0.476, בעובי דופן 6עמודים בקוטר " 2על  ויוצב 

. לעמודים יותקו תמיכות אלכסויות מציורות ויסודות 20-ס"מ מבטון ב 40לפחות, ביסוד שקוטרו  'מ

המזמין) ושמות מהלי  י כ"ל. על כל שלט יצוין שם הפרויקט, שם היזם (לפי תכית שתסופק לו על יד

המפקח,  תיהח  צים המקצועיים. לחילופין, לפיהעבודה, המתכים והיועהפרויקט, המפקח, מהל 

במקום לציין את שמות אשי המקצוע על שלט האתר, יותקו על עמודי השלט "רצועות" שילוט, במידות 
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בע על ידי היזם. מיקום השלטים יקמ' כ"א, בהן יצויו שמות אשי המקצוע ה"ל, בפורמט ש 4.0/  0.2

, לפי החית המפקח, שלט טלם בובלן יקבע על משרדו באתר, במקוידי המפקח. כמו כן, הק באתר יקבע על

מ' ועליו יופיעו שם החברה, שם מהל העבודה, מס' הטלפון,   X 0.5 0.7משרד. שלט המשרד יהיה בגודל 

ביסוס וליציבות השלטים, לפירוקם ולסילוקם ל  מס' הפקס והכתובת של החברה. הקבלן יהיה אחראי

ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם  וים יה פקה, ההתקה והסילוק של השלטיהאתר, בגמר הביצוע. האסמ

  בפרד. 

  

  מיעת הפרעות

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתועה הסדירה המתהלים  

כל סוג שהוא. כמו כן, ולעשות כמיטב יכולתו למוע תקלות והפרעות מ דהבאתר ובסביבתו במשך כל העבו

יח על פי השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע  האו ל תחייב הקבלן שלא לבצע עבודותמ

לחסום דרכים או לפגוע במתקים  ולא כלי רכב מכל סוג שהוא,ושל לתועתם החופשית של הולכי רגל 

  קיימים. 

יות הקבלן להבטיח בכל . באחרות ובורות פתוחיםותאורה סביב חפיראזהרה : גידור, שילוט יציב לןהקב

אפשרות לתועה ממועת ולתועה רגלית בכל האתר. הקבלן ידאג לבטיחות התועה ע"י  עוהביצ  שלב של

ובאישורו  לןאחריות הקביהיה בלפי הצורך. כל ה"ל  ,התקת שלטים, דגלים, פסים, הצבת עובדים וכו'

  המפקח.   של

לום השוים  שתיפי התכללה במחירי היחידה של סע  הרוכות במילוי תאים אלכל ההוצאות הוספות הכ

ולא ישולם עבורן בפרד. כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שגרמו עקב קיטת כל 

  בטיחות העבודה של משרד העבודה. ת האמצעים למיעת הפרעות. כל העבודה תבוצע בכפיפות להחיו

  

   עייםקרק-קים תתציורות ומת

קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים  -ים תתה קיימים ציורות ומתקהעבוד בשטח 

והציורות המצאים בתחום עבודתו על מת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי הציורות, 

ם וכן כל הוצאה אחרת , איסוף איפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכיהן הכבלים והשוחות למיי

הדרשת לקיום שלמותם של המתק"וסף. עבודה בקרבת קווי  ,לים ה חלים על הקבלן ללא תשלום

יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהדס הרשת  ,או עבודות עבור מערכת תקשורת ,תקשורת

ה. העבודות תבוצעה  ורתאו ם גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקי חשמלייבחברת "בזק". אותו דין ק

י טל"כ יבוצעו באישורו מוקדם ובפקוח צמוד וודות בקרבת קובע מל. חשה אישור מוקדם ובפיקוח חברתב

מטעם חברת הטל"כ. עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם 

ורים וביצוע התאומים תשלומים בגין ה"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישה הרשות המקומית. כל

י ובזמן ביצוע עבוההל  ברדות בקדרשים לפו של הקבלן. המל, הם באחריותו ועל חשבו"ת המערכות ה

  הכרת תאי כלשהו.  -לא יכיר בכל תביעות הובעות מאי

  

    עבודה בקרבת מבים קיימים וקירות במגרשים פרטיים

ביצוע עבודות כלשהן  לים להיות רעועים. לפילב הקבלן מופית לכך שחלק מהמבים באתר עלומת ושת

לאשר, אצל המפקח, הקוסטרוקטור ויועץ הקרקע מטעם המזמין, את אופן העבודה ואת   שבים יליד מ

שלד ובסוג הכלים לביצוע העבודה. לפי ביצוע העבודה יתעד הקבלן מפגעים ראים בקירות בתקרות 

  פורטת של המפגעים וצילומיםול: מס' המגרש, רשימה מהמבים וימסור למפקח תיק תיעוד מסודר שיכל
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ים בציון תאריך הצילום (כולל התאריך בתוך רקע הצילום). כל זק שיגרם למבים ה"ל עגפשל המ

  .כתוצאה מהעבודות באתר יהיה באחריות הקבלן כמפורט בסעיף "אחריות הקבלן" במפרט זה

  

  איסור חריגה מקווי הדיקור

סימון וכיו"ב, בכל  טיות וסרבעזרת יתד ,בצבע , היטבלן ע"י הקבות העפר יסומו קווי הדיקור של עבוד

מהלך העבודות, וללא תשלום וסף. לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חציבה, חפירה 

וכיו"ב. עבודות חפירה, חציבה ומילוי יבוצעו   יםומילוי, התווית, דרכי גישה, מחה עבודה, שפיכת עודפ

  לקווי הדיקור.  ברומר מעות למיעת דרדור ושפיכת ח ך קיטת כל אמצעי הזהיר תו

היה ולמרות האמור לעיל גרם הקבלן לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור יהיה רשאי המפקח  

בשטח וקבירתו וכן ביצוע עבודות חיפוי, שתילה  ו לדרוש סילוק החומר ע"י איסוף ידי, או מכי, או ריסוק

ת להחזיר המצון. לבהק  חשבוןל על וב בשטח לקדמותו, הכטיעה על מ  

  

    תאום עם גורמים אחרים ורשויות

בהתאם לאתר ולסוג  ,לפי ביצוע העבודות על הקבלן לתאם את העבודה עם גורמים ציבוריים שוים

  בייהם הגורמים הבאים: ,העבודה

מי המים  תאגידיג קבלן להזמין סיור עם צכדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים, על ה – יםהמ דגיתא

  ממו את סימון קווי המים ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים.   ללקבמודיעין 

וידאג לוכחות פיקוח מטעם תאגיד מי מודיעין הביוב והתיעול עם  קוויהקבלן יתאם עבודותיו באזור 

  ד קוים ומתקים קיימים. ה בזמן ביצוע עבודות ליחלקהמ

הקבלן יתאם סיור עם ציג המחלקת המאור של הרשות המקומית על מת לקבל סימון  – רומא מחלקת

  של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. 

ודה, ליד עמודי העבימים לפי  3חברת חשמל לפחות מין השגחה מטעם יזהקבלן יתאם ו – חברת חשמל

עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בוכחות מפקח  ראזובודה בקרקעיים. הע-ווי חשמל תתחשמל וק

של חברת החשמל, או באישורו. לקבלן לא תהייה כל תביעות עקב כיסת חב' חשמל לעבוד באתר. הקבלן 

תביעה במידה ויתבקש  כל חשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן, לא תהיה לוה מתחייב לתת לחברת

  מת לאפשר את עבודת חברת החשמל.   על החשמל פסיק עבודתו באזור עמודילה

פילרים  ימים לפי העבודה, ליד  3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת "בזק", לפחות  – חברת "בזק"

בוכחות צע רק עמודי טלפון וקווי תקשורת תבופילרים,  עבודה באזור ה קרקעיים.-תקשורת תתוקווי 

כיסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב  בקת עתביעו בזק, לקבלן לא תהייה כלהמפקח של חברת 

לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן, לא תהיה לו כל תביעה, במידה ויתבקש להפסיק עבודתו 

  .  בודת חברת בזקו קווי התקשורת, על מת לאפשר את עא/עמודי הטלפון ופילרים/באזורי 

ימים לפי העבודה, ליד מתקיה.   3לפחות  "כ,חב' טלזמין השגחה מטעם יתאם ויהקבלן  – חברת טל"כ

העבודה באזור מתקים ותשתיות של החברה תבוצע רק בוכחות מפקח של חב' טל"כ. לקבלן לא תהייה 

הסיוע  ת הטל"כ את כללעבוד אתר. הקבלן מתחייב לתת לחבר "ככל תביעות עקב כיסת חברת טל

להפסיק עבודתו באזור מתקי טל"כ על מת  שקיתבמידה ולא תהייה לו כל תביעה בהאפשרי. כמו כן 

  לאפשר עבודת חברת טל"כ.  

החפירה יפה הקבלן למשטרת התועה לקבלת אישורה לעבודה   רישיוןלאחר קבלת  – משטרת ישראל

ים בשכר, על  דשים. הקבלן יעסיק שוטרהסדרי תועה חבישים ולכל עבודה בכבישים המצריכה כ בשטחי

המשטרה. לא ישולם בפרד עבור שוטרים ומחירם כלול במחיר היחידה. הקבלן   תישואם לדרחשבוו, בהת 
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  ימלא אחר כל דרישות משטרת התועה.   

גורמים וספים עמם יש לתאם את  ישמודגש בזאת שהרשימה ה"ל היא חלקית ו – גורמים אחרים

או כל רשות חוקית  ,טפ שרותי ם, קק"ל, חב'הטבע והגי רשות שמורותעתיקות, ת הרשוכגון  ודה, העב

החפירה, ההמתה למשגיחי הרשויות וכו'...  רישיוות, קבלת  כל הגורמים רשומים אחרת. התאום עם

 מיםאוהת ביצוע. העלויות של מלוי כל תאיך יהיו במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת מש

  יחידה. ה, כלולים במחירי הודעב, לרבות הגבלת שעות  וקבלת רישיוות

  

    םימיקיתועה על פי כבישים 

כל תועה על פי כבישים קיימים הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק 

קיים ושהחומר המועמס על . יש לוודא שגלגלי הרכב הם מטייםאופבאמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים 

  בזמן הסיעה.    רזי הרכב איו מתפכל

  

    תויוכיות, המפרטים וכתב הכמת התהתאמ

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכיות ומסמכי המכרז, את כל המידות, התוים והמידע המובאים 

מויות, עליו להודיע  ות, בתוים, במפרט הטכי ובכתב הכיבהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכ

יובאו ות כיבת הגבהים ועל המידות שמסומים וראות בכתב. ערעורים עלח ולבקש ה על כך מיד למפק

מיד, על ידי הקבלן, לידיעת המפקח ויירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בדון תהיה סופית. לא 

מות. כל שיוי בכמות ההתא-ך טעה שלא הרגיש בסטיות ובאיסמתתקבל כל תביעה מצד הקבלן על 

חירי במ וילשית המכרז לא תשפיע ולא תגרום אחר הביצוע ביחס לכמויוהסופית ל  שתתקבל במדידה

  היחידה. 

  

  אופי מדידה ומחירים 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. 

המוזכרים כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים ם המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ריהמחי

ות בו, מצד הקבלן, לא תשמש סיבה חשבהת ו אייהם. אי הבת תאי כלשהו, אמסמכים ה"ל, על כל פרט ב

. כל העבודות תימדדה בכפיפות כלשהו לשיוי המחיר הקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום וסף 

  להוראות שבסעיפים דלהלן. ו לי וראות ולתאים הכלולים במפרט הכללה

מכרז/חוזה זה ם ביריוהמחיהיו תיאורי אופי המדידה  אחרת, מיוחד זה במפורש טאם לא צוין במפר

זהים לאופי המדידה המפורטים במפרט הכללי, בהתאם לסעיפים המפורטים בכתבי הכמויות ועל פי  

  הפרקים במפרט המיוחד. 

  

  

    עבודות חריגות ועבודות שלא ימדדו

לן חיר בחוזה, יוצעו ע"י הקבי הכמויות ואין עבורן מכתבעבודות חריגות שיבוצעו באתר ואין כלולות ב

"י המפקח והמהל. כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שרשמו ע"י המפקח ביומן העבודה, ו עושרויא

   שיוהל ע"י הקבלן, עם פרוט כמות העבודה. 

החוזה: כר רואים אותן ככלולות בשמאחר ולא ישולם בעדן, העבודות המפורטות בהמשך לא ימדדו ו

דור שטחים וקיטת כל אמצעי הבטיחות גי תר, לוט הארמים, הכת דרכי גישה, שיתיאום עם כל הגו

 המשתמעים מביצוע העבודות באתר, קיטת אמצעי זהירות למיעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת
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קת מים אספש סימון, ומרים, מדידות, סימון, פירוק וחידושטח, הקמת מבי עזר לאחסון ציוד וחב

  ופסולת הוצרים מעבודת הקבלן.  ים ומרודפי חך ביצוע העבודות, סילוק עוחשמל לאתר לצור

  

    אחריות הקבלן

של הדרישות ר כל ית  מסמכי התכון,מטרת העבודה, מכיר את התכיות, כבקיא ברואים את הקבלן 

אחראי לפעולה  יהיה ן הקבלחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך, ודה המיותאי העבואת עבודה זו, 

ידו ועליו להפות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט  על עיםם המבוצ ל המתקיקיה ולשלמותם שהת

ים לא יפעלו כראוי. לא קבתכיות, טעות בתכון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמת

באחריות כספית והאחרת. כמו כן, ות הבכל האחריים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת עשה כן, רוא

וההבטחה של הציוד, המבים, המשרדים, המתקים והחומרים בתחומי רה שמיידורי ההקבלן יהיו כל ס

  ה באתר.ודאתר העבודה בכל שעות היממה, כולל בשעות שבהן לא מבוצעת כל עב

  

  

    שיוות ואישוריםיר

הל ולמפקח אתן, לפהעבודה ימציא הקבלוע חילת ביצי תלפוישיהרכל  י הצורך, למוהאישורים  תו

. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו , לרבות היתרי חפירהלביצוע העבודה לפי התכיות

ותרוש להשגת יות והקבלן מתחייב לטפל בכל הד מספר מספיק של תכל. הקבלן מתח הרישיו"ייב ה

. תשלומים אלה יהיו על  ותהרישיוויות הדרושות לצורך קבלת ות את כל ההוצאות והערבשוילשלם לר

חשבוו ולא ישולם לו עבורם. כוות המלה רשויות בסעיף זה היה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד 

ה, , משטר , מע"צריות ומקומיות על כל מחלקותיהם"בזק", חב' הטל"כ, רשויות אזו התקשורת, חב'

  ת דלק וכו'.  ת, רשויות היקוז, חברוורומק

  

  

  

    ריםומציוד וחעבודה, 

כל הציוד, אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפי התחלת הביצוע  

-ציוד אשר לא יאושר עלאו בחלקו). של אותו ציוד, כולו  ו ואישורואם כן ויתר המפקח על בדיקת ,(אלא

ידי -ושר עליא אשרחר, מסוג חשבוו יוחלף בציוד א ידי הקבלן ועל-המקום עללק מן המפקח, יסו ידי

  המפקח.  

לשביעות רצוו של  וכל העבודות תבוצעה בהתאם לתכיות ובאורח מקצועי, בכפיפות לדרישות התקים 

תאם לאותן תקות של רשות מוסמכת, תבוצעה בהות רישובודות אשר לגביהן קיימות דהמפקח. ע

תאמת העבודות לדרישות ל הב עאישור בכתוש שהקבלן ימציא לידו תקות. המפקח רשאי לדרורישות ד

  ה"ל. הקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.  ולתקות 

צריך עבודה שתבוצע  ן יולכ מוגבלהעשוי להיות  ת באזור תשומת לב הקבלן מופית לכך שהעבודה עשי

ו, גרמשי ות לזקיםשור בכתב המפקח. האחרימכי הדסי כבד טעון איבציוד . כל שימוש בציוד הדסי קל

  עקב שימוש בציוד לא מתאים, שלא בהוראת המפקח, תחול על הקבלן.  

קבל בחומר מסוים, על הקבלן יהיה ל עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפי השימוש

להגיש דגימות  להשתמש בהם ויחד עם זאתבדעתו חומרים אשר שור למקור המאת המפקח והמתכן אי

יקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו בד  רכיחומרים לצמאותם ה

56 שכונת מורשת - מודיעין



ומר מן הדגימה המאושרת תגרום את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב הח

העבודה על חשבון הקבלן. הפסקת מקום, ול מהמר הפסשל החוהפסקת העבודה ולסילוקו המיידי ל

מרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות חו קוםן יביא למתימשך עד שהקבל

ת הבדיקות ה"ל תחייבה  ידי המפקח ותוצאו-במעבדה מוסמכת שתקבע על , על חשבון הקבלן   ,תבוצעה

  הצדדים.  את שי

  

    סמכויות המפקח

הוא  פקחהמ  רט והחוזה.האמור בשאר סעיפי המפא לגרוע או להחליף, את ף, אך לוסילן בא לההאמור לה

ציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכיות, המפרט הטכי וכתב הכמויות והוא הפוסק 

ודות של חומרים ומקורם וכן לגבי עב הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם הבלעדי בשטח בושא זה. המפקח

פסקות ם ה, עלבים שויםת על ביצוע העבודה בשתבצע. המפקח רשאי להורויכות להאו צר בוצעו ש

ובייהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן, מעת לעת, על החלטתו לקבוע עדיפות 

 ם לסדריהיה חייב לבצע את העבודה בהתא ממה על עבודות אחרות והקבלן  של עבודה מסוימת או חלק

כאשר, לדעתו  ילשהכ צע עבודה להורות לקבלן כיצד לבידי המפקח. המפקח רשאי -קבע עלות שהעדיפ 

הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או כאשר לדעתו חוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

בלן את הק ידי הקבלן איו משחרר-המפקח עלודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות למוע זק לחלקי עב

    לפי תאי החוזה.  ולכה -ה כולה ולזק כלשהו ו לעבודחריותמא

  

    ודהקבלת העב

בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של  דיעין מכבים רעותלעיריית מוהעבודה תימסר 

 ,מובא בזאת .)as made( ת "לאחר ביצוע"ם, במידה ויידרשו, והכת תכיוכל שלבי העבודה, לרבות תיקוי

חברת גורמים וספים כמו יון של עבודה יהיה באתר פיקוח עלע ה יצוכי יתכן שבעת ב ,בלןלידיעת הק

אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם  .רשות מקומיתוהחשמל, חברת בזק 

תן כל ספק, מוצהר בזאת, שמים. למען הסר פקח מטעם המזמין בהלים המקובל יתו באמצעות המ

הציבורית  ידי הרשות-ת העבודה גם על ידי המזמין, מותית בקבל על ודהקבלת העבום/גמר בעת תעודת סי

  המתאימה: (רשות מקומית, חברת "בזק", חברת החשמל וכו'). 

ת המיקום ). התכיות תיראה אAS MADE" (על הקבלן להכין על חשבוו, תכיות "לאחר ביצוע 

ם  וספימתוכן וכן במקומות בה גו ת שבהם מסרן הקודובכל אות ,ועביצהלסים המדודים לאחר והמפ

י של כל המערכות, הציורות יכללו התכיות את המפלסים ומיקומם הסופ, שידרוש המפקח. כמו כן כפי

המדידות  ודד מוסמך.י מיד-תהייה חתומות ומאושרות על ל לשביעות רצון המפקח. תכיות אלהוהכ .וכו'

 בצרוף דיסקטתכיות אלו הארצית.  אטותדיאורוהקומים מערכות הרו  ו ויקשרו אלוהשרטוט יבוצע

  .המדידה יסופקו למפקח לפי קבלת העבודה על ידו. הגשת תכיות אלה היה תאי לקבלת העבודה 

  

    השלמה, בדק, אחריות ותיקוים

 ה משימושן, או כתוצאעבודות הקבל י עבודות, בין אם באשמתגמים והזקים שייגרמו בכל סוהפגכל 

. הקבלן מקבל על עצמו אחריות לטיב העבודות תשלום וסףהקבלן בלי יתוקו ע"י מרים מטיב ירוד, חוב

תחל מיום מתן תעודת ההשלמה. בתקופת  אחריות שקבעה בחוזה,ולאיכות המוצרים. תקופת ה

לבצע  ו א ,במוצריםבודות ו/או גם שיתגלה בע, כל קלקול, ליקוי או פוחריות על הקבלן לתקן, על חשבו הא

חר קבלת הודעת המזמין על כך, ו/או במועד ים, וזאת מיד לאאו להחליף מוצר ,מחדש אותן עבודות
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עבודות ויקבע שייקבע ע"י המזמין. עם סיום ביצוע כל העבודות, לפי הודעת הקבלן, יבדוק המפקח את ה

ח ימצא כי פקהמ. לאחר ש ועד לביצועםבודות ואת המתיקוים ו/או השלמות בע אם לדעתו יש לבצע

  ת השלמה".  בוצעו לשביעות רצוו, ייתן לקבלן "תעודהעבודות, התיקוים וההשלמות 

 . תקופתשה אחתהיא תקופת האחריות (בדק ותיקוים), לעבודות חוזה זה, אשר לא אמר לגביהן אחרת, 

פקו מחדש,  סושימוצרים  י הקבלן, אווצע תיקון ע"פת, ביחס לעבודות בהן בסהאחריות תוארך בשה ו

המפקח בדיקה סופית של   בות בהתאמה. בתום תקופת האחריות, יערוךוהקבלן מתחייב להאריך את הער

  . העבודות ובמקרה ויאשר שהעבודות בוצעו בשלמותן, לפי החוזה, יוציא "תעודת גמר"
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  פיתוח האתר וסלילה 

-הבין(המפרט הכללי לעבודות ביה  טפרוהרחבה למ תפי המיוחד מהווה תוסהמפרט הטכה של זפרק 

"כבישים  51"עבודות בטון יצוק באתר" ולפרק  – 02"עבודות עפר", לפרק   01לפרק  ) ובמיוחדימשרד

 השקיה. הוראות פרק זה של המפרט, עבודות גיון ו41פתוח האתר וסלילה ולפרק  40ורחבות", לפרק 

ללי ואין באות במקומן. אם לא אמר אחרת כה וראות המפרטהוות תוספת והרחבה לההטכי המיוחד מ

  יה. מיוחד, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בבמפרט ה

  

 51כפי שמתוארים בפרק זה, בפרק לתשלום לאופי מדידה פוף בכ – עבודות הכה ופירוק –40.01 

  ובכתב הכמויות למפרט

  לשם שימוש חוזר פרוק

ים מן החומרים המתקבל הירות.יבוצע בז ,המיועדים לשימוש חוזרלמטים ל פרוק של חומרים ואכ

החומר, ייחשב הרשות המקומית. ויתר המפקח על לידי י האתר, או סמפקח במחפרוק יימסרו לידי הה

שבוו.  חחומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על  ה

כל הבורות קע הקיימים של רי הקפומי, בהידוק לא מבוקר, עד מפלס חומר מקהמחיר כולל מילוי ב

  צאה מעבודות הפרוק.ווצרו כת החפורים בקרקע ש

אילו כ, תמרורים, גדרות וכיו"ב) ייחשבו ע"י הקבלן (מכסים של שוחות ומרים המיועדים להרכבה מחדשח

י פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפמצאו במצב תקין לפ ומרים חהצעתו ולהתחשב במצב י הגשת

על חשבוו,  וזר יוחלפו ע"י הקבלן וח  לשימוש. חומרים פגומים המיועדים עת מחירי הצעתוי לשם קבאלה 

למטים אלפי ביצוע העבודה ובין אם פגמו כתוצאה מעבודת הקבלן. בפירוק של  מיםפגוהיו בין אם 

  .  וסמךמתוקים הדרשים ע"י חשמלאי של הי שקיימים בהם חיבורי חשמל, כוללת העבודה ביצוע

  

  לצורך מילוי  ושימור קרקעוף שיח

ללא ת, ללא סלעים, סוף אדמה מקומיואי של שכבת הקרקע העליוהזהירה  לת: חפירההעבודה כול

 מצעים. וללא  פסולת 

 עירום החומר במקום בו יורה המפקח ואחסתו שם עד לגמר הפיזור

מ"ר.  -לתשלום אופן מדידה  

 

   חף שטחישו

כריתה של שיחים ועצים שר. ת לאתר מאוסילוק פסולו מן בתכיותמסו, כשטחוי פי ההעבודה כוללת: יק

ם של גזעים, מי. עקירה או גרדוהרעלה בחומר סיסט ובמידת הצורך ,שיטה כחלחלה תמדוגשיים לפו

. וגמת יבליתד בויתהדברה של צמחייה פולשית עש ,איסוף והשמדה של זרעים של צמחים פולשיים

 דהי צמחייה פולשית וכיציקבע מח עליון רק פיקו גזם לאתר מאושר.ה וקוסילסטמיים, בחומרים סי

 להדביר אותה. אחריות הקבלן להדברה , כולל חומר ריבוי כלשהו ששאר בשטח, היא לשה מיום  יום .

מ"ר. -לתשלום אופן מדידה  
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  גידור שטחים לשימור

מטר   1.5צולעים כל ר, עמודים מט מ1.2ה מ ובגוב"מ 3דר רשת מגלוות בעובי ור בגגידהעבודה כוללת: 

שטחים לשיקום ופי.ר וחים לשימויבוצע סביב שט דר. הגידורבתוואי הג תווי מבוטים במקומות של ז  

בתום העבודות יפורק הגידור יסולק מן  .גדרליון יקבע אלו שטחים יש ל למען הסר ספק: רק פיקוח ע

רכוש הקבלן יהיה ח והשט  

.אמ" -לתשלום אופן מדידה  

 

  

  תקת עצים לשימורעה

מומחה עם  עשה על ידיקה תההעת ה וטיפול למשך שה מיום ההעתקה.העתק הכה, העבודה כוללת:

על חשבון  ,קלט יוחלףעץ מועתק שלא יי .המפקחעל ידי מראש, בכתב, שר בהעתקה שיאו מוכח  ןיסיו

ם יש להעתיק  ילו עצי יקבע א המפקחלמען הסר ספק, רק ממשתלה.  זהים,ים בעל ממדאחר, בעץ  ,הקבלן

 ולאן. 

.חידהי -לתשלום אופן מדידה  

 

 

   רה של עציםכריתה ועקי

ך המופקד על  וסממרם ו/או גו כל רשות שלו מת לישראלהקרן הקיי ציגישל ין לעקור עצים ללא אישור א

ו.  י הקבלן ועל חשבו דרושים יושגו ע"רים הישו . כל האשל המפקח ואישור מפורש ושא עקירת עצים

יהודקו, וח החיית המפק או בחומר לפימקומי חומר שר ייווצרו כתוצאה מהעקירה ימולאו באורות הב

השורשים, ריסוס הבורות וש עקירת כל ג תהעבודה כוללהקיימים.  מפלס פי הקרקעהידוק לא מבקר, עד 

אחר "מ ל ס 20של שכבות בעובי בלוי בורות אלה ח, מימפקאושר ע"י ה ממסוג בחומר קוטל שורשים 

  צוי עבור העצים שעקרו. יפכוכן כל התשלומים שיש לבצע לקק"ל ו/או לרשויות אחרות  ההידוק

.חידהי -לתשלום אופן מדידה  

  

  אבן  פרוק קירות וגדרות

היסוד; פת  חשי עד גבלת גובה, העבודה תכלול: חפירהה אים שוים, ללרות אבן מסוגלפרק קי  על הקבלן

ים לאתר פסולת מאושר; מילוי בחומר מקומי בהידוק לא מבוקר חומרק כל הפירוק הקיר והיסוד; סילו

ק.מ" –לום פן מדידה לתשאו עד מפלס פי הקרקע הקיימים.  

 

    קיר אבן קיים ובייתו מחדש וקרפ

 ביאבי הקופיג, מספור אפור . מסב הקבלן; אבן ע"יתיעוד וצילום קיר ה א.היה כדלקמן: סדר העבודה י 

ק הקופיג ואבי הקיר בזהירות ואחסון במקום פרוח; ג. הכת מקום אחסון מאושר ע"י המפקקיר וה

בהתאם לתיעוד, למספור ולהחיות האדריכל  האחסון. ד. בית קיר הגדר כדוגמת הקיר הקיים,

ן אבם ב. אבן ששברת יש להשלי ריכלהאד יתיהיו לפי החי , הקיבוע והכיחולטוןהבי. סטרוקטורוהקו

  ק.מ" –לום פן מדידה לתשאואבן הקיימת.  יתן לכל הכה בדוגמה, בעיבוד ובגוון דומים חדש
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  התאמת שוחות
יקפית  ההשוחה יציקת חגורת בטון  עבודה כוללת: פרוק המכסה הקיים ומסגרתו, פרוק אביזרים בתוךה

ירוק פ ידת הצורך, יבוצע במלמפלס המתוכן. ת המכסה ת תוך התאמן והחלפת המסגרליצירת צווארו

פסולת לאתר הדשה, סילוק ים ויציקת תקרה חיון קילל גילוי זחה עד למפלס הראש, כוות השורילקי בקח

  .טקומפל –לום פן מדידה לתשאופסולת מאושר וכל העבודות הדרושות להשלמת העבודה. 

  

    לשימוש חוזר וק משטחי ריצוףרפ

מותן  באופן זהיר על מת לשמור על שלאבי הריצוף  ירוק; פירוק לפטח המיועד ת: סימון השהעבודה כולל 

פן אומפקח. תאימות לשימוש חוזר לפי החיות הים המ; עירום בשטח אחסון זמי של האבהיתן לככ

  ר.מ" –לום מדידה לתש

  

  פרוק שכבת אספלט קיים 

ר שולי הקטע לכל עומק שכבת ומדידתו; יסו לפירוק מהמפקח סימווהעבודה כוללת: קבלת הקטע 

הפסולת לאתר וק וסיל סהט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים; העמת האספלסרת שכבה האספלט;

  ר.מ"  –לום פן מדידה לתשאופסולת מאושר. 

  

  וןטחי בטפרוק מש

של כל  לוקסודותיו וכל מתקן אחר המצא בתוכו, סייפרוק מוחלט של משטח הבטון על  :העבודה כוללת

שתית ה; הדוק הקיימתהקרקע י מפ "מ+ ס 30לל חפירה או מילוי עד צע לסוגיו), כושכבות המבה (מ

  ר.מ" –לום פן מדידה לתשאו .לת מאושרפסולאתר ו וצרי הפירוק יסולקתהטבעית. 

  

  בן גן פרוק אבן שפה/ אבן אי/ א

 ,אוחסה זמית באתר אחסוןאבים שבורות ופגומות תסולקה מהשטח, אבים טובות ושלמות ת

עקירת ללת: דה כו בועפ"י הוראות המפקח. הע הכולזר בהן עד לשימוש חו ,ו הבלעדית של הקבלןריותבאח

וצר  חלל התושבת הבטון ופיוי הפסולת; מילוי הוק ה; פרותהאבן ממקומה תוך שמירה מרבית על שלמ

פן או. כל ההובלות הדרשותותר פסולת ורך; אחסה זמית של האבן או סילוקה לאבחומר מצע לפי הצ

  .אמ" –לום מדידה לתש

  

כפי שמתוארים בפרק לתשלום לאופי מדידה פוף בכ – - והידוקשה חציבה, כבי עבודות עפר, – 40.02

  ותובכתב הכמוי למפרט 51זה, בפרק 

  

  באתרקע הקר

. במידה וירצה  שת הצעתוהקרקע באתר לפי הגך חשבוו בדיקה של חת  הקבלן רשאי לבצע לפי רצוו ועל

לא תתקבל כל  אישור המפקח לשיוי.ת התכון עליו לקבל את לשות א ה שביצע על מתלהשתמש בבדיק

  .של תוי הקרקעידיעה -הבה או אי-על אי תביעה של הקבלן המבוססת

  רקע אשר הקבלן עלולהקוע העבודה בכל סוגי דות עפר ייחשבו ככוללים את ביצבלן לעבוירי הקחמ

    בהם. תקל ילה
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  גבהים

כל ערעור על הגבהים המסומים . ם בתכיותמים המסומיהקיי  היםהגבעל הקבלן לבדוק באתר את 

לקחה  ילא ת לאחר מכן הטעות שתובא ום הוצאת צו התחלת העבודה.ייעשה לא מאוחר משבועיים מי

  בחשבון.  

  . אין ל חשבוון ועה על ידי הקבלשה תעאחרי ביצוע העבודהבדיקות והמדידה 

  ידי המהדס המפקח.  דידות עללהתחיל בעבודות העפר לפי אישור המ

  

  קרקעיים-מתקים תת

ב וביו ן, מיםלפוחשמל, ט יווקבירר את מציאותם בשטח של  הקבלן לא ייגש לביצוע עבודת החפירה טרם

  חרים. ולא למתקים ה"לה ים שייגרמו בגין החפירוכו', ויהיה האחראי הבלעדי על זק

  

  ירה מתחת לרום הדרשפח

עד הגובה הדרש. במקרה של מילוי  הדרש, יעשה הקבלן על חשבווחת לרום ביצע הקבלן חפירה מת

של המפרט  010222עיף ם לסבהתא ילויל חשבוו מה ו/או ריצוף, ייעשה הקבלן עאזור המיועד לסליל 

לי  של המפרט הכל 510331בסעיף מוגדרות א' כות תשתית סוג י הגרולרי יתאים לדריש . המילו01הכללי  

 ASSHTOלפי  98%-תפחת מ ר וייעשה עד לצפיפות שלאהיה מבוק. ההידוק י51פרק והמפרט המיוחד ב

MODIFIED TEST .  

  

  מדידה וסימון

לבקר באתר העבודה, לבדוק את תאי הקרקע  :יהיה על הקבלן ,לת העבודהמיד עם קבלת צו התח

יות הביצוע  , בין המציאות לבין תכשן כאלההקיימות, אם י ותאת הסטיופוגרפיה ולרשום והט

הגבהים והמפלסים של הקרקע. להודיע למפקח ולקבל דוק בעזרת מודד מוסמך את כל ה לו. לבשתימסר

    דות העפר.ישורו על תחילת עבואת א

טעות  עבודה. ום קבלת צו התחלתוגש לא מאוחר מאשר שבוע ימים מיבהים ומידות יכל ערעור על ג

ת ומדויקות והן תשמשה ת ככוות התכיות האמורולא תובאה בחשבון ויראו אאחר מכן שתועלה ל

 בפרד םולישלא  רות בסעיף זהעבודות המתואעבור היס למדידת הכמויות של עבודות העפר. בס

  תב הכמויות. ו בסעיפים השוים של כן ייכללומחיריה

  

  הית החפירהידוק שת

ק ע"פ  אם לא קיים סלע, תהוד  ששתידרומכים, במקום קירות ת תחת למצעים עבורמ החפירהתשתית 

צע הידוק לי, אלא אם יתגלה בה סלע יציב. במקום שיש סלע יבושל המפרט הכל 01040פורט בסעיף המ

  מכבש.ל מעברים ש השתית ע"י

  

 גר עילי ומי תהוםיקוז והגשיפועי יה מפ  

 ,י מי גר עיליבמשך כל שלבי הביצוע מפהעבודה  ם להגה על אתרשי ים הדרוכל האמצע קוט אתהקבלן י

סות עליו לבצע הרחקת מים מתחום המבה בזמן העבודה, כולל שאיבה, יקוז, מ. לצורך זה תהום מי או

  ם. דה בשטחים יבשיעבור שיבטיח וכל אמצעי אח
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דה של זו במחירי היחיה יל עבודד ועל הקבלן להכלעל הרחקת המים כאמור לא יהיה תשלום בפר

  בודות. הע

  

  מילוי

  . יה זה חומר גרולרי מאושר ע"י המפקחבחוץ, יהצורך במילוי מובא מ האם יהי

  

  טיב עבודות המילוי

והה, ע"פ המפורט במסמכי יבוצעו ברמה גב דרשו,ה ויי מידלקירות התומכים, ב כל עבודות המילוי מתחת

  עבדת שדה.ך בקרה צמודה של ממכרז זה, הכל תו

  

  אלמטי פיתוח קיימיםלמבים ובודה בסמוך ע

במידה וייגרם זק  .שבילים קיימיםבסמוך למבים, קירות, רחבות ומתבצעים  חלק מהקירות התומכים

  ת על הקבלן. זקים תהיה מוטלריות לודה, האחוע לקוי של העבביצ עקב אלהלאלמטים 

הקבלן ימשיך  ח לושא.ומת לב המפקתשת ולהעיר אלהפסיק את עבודתו בכל מקרה של ספק על הקבלן 

  שיך בעבודה. ע ואישור מהמפקח שהוא רשאי להמיות לביצודתו רק לאחר קבלת החאת עבו

 

 

  חריש לטיפול בקרקע מהודקת 

מהודקת ובמיוחד בדרכי עפר קיימות  ס"מ, בכל קרקע 60לעומק  ים צרות,חריש, בשייכוללת: העבודה 

  ע טבעי. חריש בסללא יעשה  פןבשום או ספק:חדשות. למען הסר  או

  

  ק עבודות עפר, חציבה, כבישה והידו

ה/חציבה  לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין "חפירה", הכווה היא לחפיר  בוסף

  סוג שהוא.  ובכלים מכלקע שהיא בכל סוג קר

ליד  מוגבלים  באזורים רהב. חפי פסולת.קע כל שהיא לרבות בודה כוללת, בין היתר: א. חפירה בקר הע

החפורים ואכסה  יים במידת הצורך. ג. מיון החומריםבעבודת ידות לרבות חפירה בזהירות מתקים, גדר

תוכן, ת מבה שכבות משובח בתחתיי מטיב מים שוים כגון: מלוזמית במידת הצורך לצורך שמוש

וגריסת האבן. ה. ק יפוץ רך בריסוצולוא גם אם יש חומרים החפורים למ אדמה לצרכי גון. ד. הכשרת ה

ט הכללי. ו. העמסה ופוי  ס"מ כמפורט במפר 20ורו בשכבות של מלוי ופיזהעברת מיטב החומר לשטחי 

  מפקח. ום אליו יורה ה הו, או למקמרחק כלשאושר ע"י הרשויות לעודפי הפסולת למקום מ

  

  ה וברמותדרוג חציב

) לכוון קיר 2%משטח המדרגה ישופע (  ל.כת האדריי החיילפ רגו במדרגותדוי  הגבוהיםהחציבה  כל אזורי

קע הטבעית יעשה בהדרגה. על גבי חו דרכי גישה וחות לכל מדרגה. חיבור המדרגה לקריבה. יובט החצ

ות יחצבו ס"מ. על גבי המדרג 30וי יהיה לפחות עובי אדמת החיפוי פוריה.  אדמת חיפמדרגות הסלע תפוזר 

קום הבור. מי פוי בכמות המספיקה למילויכן ערמת אדמת חיול בור ת. ליד כחים טיעת עצים ושי בורות ל

  10ף לדוגמא של ית. יש לקבל את אישור המפקח ו/או אדריכל הוהבורות וממדיהם יהיה בהתאם לתכ

  ות.בור
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  צים במדרכות בורות לערת חפי

 -כ דותבמילים. בשי גדת רוו/ חציבה של ב ת עבודת חפירהת הפרויקט בתחום המדרכות מתוכבוחורב

כלולה במכרז זה). עבור עצים (שתילת העצים מ'  X 1.7מ'  X2.5מ'  1ות במיד - ומ'  X 1.5מ'  X 1.5מ'  1.5

  גן. מתלמלאו באדולטעת את העצים  רעל הקבלן לבצע את הבו

 גודל. שה -1 ל אחריות ללוכ קומפוסט עם גן באדמת ומילויו הבור וחציבת חפירת כוללים  העצים מחירי
  . ק"מ 3.5 עד של  בפח הבור

  

  , גדרות וסלעיותתומכיםקירות  – 40.03

יהא  החתם של השרוולים אופןמם וות שוות. מיקוכל העבודות בפרק זה כוללות התקת שרוולים לצר

חיר עבודה בסימון מוסכם. מלהחיות המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים ו לתכיותובהתאם  כמפורט

  פרד. תשולם בימדד וא לא תשוים והיפים ה בסעי ותכלול פורטות בהמשך, המת עבודו וכל הזו 

  

  עבודות אבן 

ודות האבן טעוות ש. כל עבדבכי ראויפוי קירות ח: יתראבן, בין הבוי חיפסעיף זה מתייחס לכל עבודות 

, תרבאוגמה דאישור ב. הרכבתה   ובדת לפית אבן מעשור דוגמא. אי .קח פעמייםאישור המתכן והמפ

  מ"ר.  3בשטח של לפחות 

 זית),-חום (דוגמת אבן ביר-בגוון צהוב דולומיט קשה, תהיה האבן מסוג אחרת הישבהעדר דר – יםהאב

, המצויות בכתב הכמויות האבן מידות פרט הכללי.מהדרישות תעמוד בוים או גידים סדקלא בריאה ל

  לאחר העיבוד.   ר,ותצר ביאו ה ו, במקום הדק,הן מידות האבן ט ו/או בפרטים,

בחיבור עם  ,אים לעין, כולל צידי האבן (המימד הצר)הכווים הרכל ת מתהיה מעובד אבןכל  – עיבוד

, מבוקעת ידיית בן מלבית"חאמי" (את, יהיה רישה אחרעיבוד האבן, בהעדר ד ת).וגובפבים אחרות (א

   .)פאות 4בחזית וב 

ם ביהא  ול המשיקים ביןמתכת לקיר שמתחתן. כיח קוץעם יעוגו   )הקופיגהראש ( יאבכל  – הבייה

ו ע"י מים יאומתבגוון האבן. סוג האבים ואיכותן, חוזק וספיגת  לבן,(פוגות) יעשה במלט עם צמט 

  ושרת. מעבדה מא

  הבין משרדי.  במפרטפורט וי תלייה, כמבהרכבה רטובה ע"י רשת פלדה מגולוות וו רובואבי החיפוי יח לכ

ן מזויין או על בסיס , על אלמט מבטוחרתר אלא אמ וסס, אםהקיר יבאבי חיפוי  של התחתוןהדבך 

  .תן פלדה מגולווןויזומצעות האבן התחתון באוגן דבך ת אחרות, יעהוראו וללא יציב אחר. בהעדר בסיס

ו ים שיחוברזרת עוגקה או בעים ביציוטי אמצעי עיגון המבבעזרת לוחות פלדה בעלהזוויתן יעוגן לקיר 

גה. מידות ך חשמלי או בהבררו ללוחות הפלדה או לעוגים בריתוביחוים וח. הזוויתלבטון היצוק בקיד

וויתן גלוי לעין יסותת ז האישור המפקח. אם  , טעויםומרחקי העיגון והעוגים הזוויתים, לוחות הפלדה

  יתן.  ל הזוו יכסה ע ון של האביםק התחתך שהחל ך התחתון, כאבים שבדבבחריץ 

עם צמט  כיחול ,רשתות, ווים וקוצים ממתכת ן, עיגון עםהאבחת  קת האבן, האספאת  – המחיר כולל

  בתכיות.דלן לפי הדרש ורתן ובגווכן אבים ייחודיות בצ לבן

  

  ם אבן "חאמי"קירות מורכבים ע

  .  30 -הבטון יהיה ב גובהעדר החיה אחרת, ס – הבטון

וקעות, קיות, עובדות ומבמ ת,, קשות, מוסרולגוויבראש הקיר תהייה אבי ו  יתם בחזהאבי – האבים
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ד הצ פאות ארבעתפוות כלפי חוץ ובהאו חרסית. האבים תהייה מעובדות בפאות  וללא עורקי אדמה

ס"מ; ואורך האבן  29-32=  25%ס"מ;  23-28=  50%ס"מ;  20-23=  25%אבים יהיה: בה ה(העובי). גו

גבהים (גבהי  3תהייה אבים עם  ריקבס"מ.   36-40 25%ס"מ;  26-35 50%ס"מ;  20-25 25%יה: הי

  ך שוות. רמידות או 3לפחות  ים ובכל שורה אבים עםהשורה) שו 

ס"מ מפי  0.5 ס"מ. המישקים והכיחול יהיו שקועים 1.0של  מקסימאליה ברוחב תהיי גותהפו – הבייה

מטר לכל כוון  1.5 החיה אחרת, כלמכל שיירי בטון. בהעדר וקיים במברשת  (בשוליה) מעובדים האבן

היה  א יים ולהאבורי ה" מאחוסוו, "יפרט היקוז ס"מ. 3X3בחתך ריבועי -P.V.C יוכסו ציורות יקוז מ

האבים שר. כקו יי החזית ולא יראה התפר "יוסווה" ע"י אב תפר הפסקת יציקה,צע מטר יבו 5כל  לוי.ג

או בכל אלמט אחר. הקבלן אחראי,  ת,רולפי הצבתן בקי"י המפקח והמתכן, עוד מוש עשי ושרה לתא

המפקח רשאי העבודה.  תחילת ביצוע  המפקח לפי להבטחת מקורות האבן. מקורות האבן חייבים באישור 

  מקורות האבן.את לפסול 

  . ון האבןיט, בגור ייסתם בטשרף והתפיראה קל קר הוא יילאחר השלמת הביה, במידה ו

ת האבים להתאמת פוגות וסיתות מקומי בן, שבירת פיוהאד יקוע ועיבור, ביסו – העבודה כוללת

עם צמט לבן ת, , בהעדר החיה אחרחול יהיהי משקוף. הכיופיג) ואבליצירת אבי פיה, אבי ראש (ק

  בגוון האבן. 

ל מ"ר לדוגמה ולקב 5פחות טח של לקיר בש ת וראשלבצע קטע חזיהעבודה, יש  ביצועלפי  – דוגמה

  כן. מתוהאישור המפקח 

  

 קיר עם גמר בטון חשוף

 ת:בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאו הקיר עם גמרביצוע 

ר פחם (אחוז גבוה של אפר פחם גורם לשוי פ אללא  דל,  CP300ט מסוג יש להשתמש בצמ – הבטון

ן הגלויים). לכל חלקי הבטו CP250מסוג  ש בצמטור שימוון, על כן חל איסכתמה בחזות של הבטולה

 . אין אישור לתוספת אפר פחם לתערובת בטון חשוף. 30-אחרת, ב ר החיה מפורשת בכתבדעבה

  מות יציקה וחיתוכי תביות בראש הקיר.לשטה. לא יותרו הה כלפי מתיעשה מלמעל – חת התביותה

  ת.  יצוהמשכיים ורציפים ללא קפתביות ר בין הקיים. קווי החיבופי הקיר חלקים ו – גמר

כל ראשי הקירות ומעקות בטון חשוף יוחלקו בשי מעברים של כף פלדה.   –קות קירות ומע החלקת ראשי

י ההחלקה יש לפזר על פט בשיעור של  /של ראשי הקירותי הבטון לפק"ג/מ"ר של השטח   2מעקות צמ

  .להחליקשיש 

על הקבלן  .גרפיטי-לר אטיפאות הראות לעין) סיכל ה  קיר (עלוראש ה רוח על חזיתותלמ יש –סילר 

  את טיב החומר.  לאשר מול הקוסטרוקטור והאדריכל

ר לפי יישום כל  ושוגמת תיקון לאילהכין ד  , על הקבלןו תיקוים לבטוןבמידה שיידרש – תיקוים

 התיקוים.  

ין מספר ה וראש קיר לאישור. יש להכ ולל פימ', כ X 5 5בגודל דוגמא להכין קת הקיר יש לפי יצי – דוגמה

וז כך שהאח 80:20,  85:15, 90:10בהרכב שוה של אחוזים בין הצמט הלבן והצמט האפור ( תדוגמאו

או התביות, תפרי הפסקת היציקה, ופיות מעוגלות  סידור יראו את בדוגמאותהגדול היו צמט לבן), 

 ). האדריכל והמזמין קטומות (לבחית

   .ה, לפי הביצועל מהאדריכל אישור בכתב, לדוגמלקב חובה

  וחב  , מדיקט או לוחות עץ חדשים, ישרים ובעלי ר904תבוצע בהתאם לדרישות ת"י   – הטפסות
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בטון,  פסות יימשכו בוזל למיעת הידבקות בין העץ לטהחיות האדריכל. התאם להאורך ועובי אחידים, ב

קה  יצמשטח רטוב. הי תהיה בכמות מספקת עד לקבלתהמשיחה תזה או או ש"ע. הה 6מס' תוצרת "פז"  

ת, ההקצעה, חיבורי  תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפי התייבשות הוזל. יש להקפיד על כיוון הלוחו

קשירת הטפסות לדרישות האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.  וחב וכו' בהתאםאורך וברלוחות ב

מהטפסות בעזרת  קחברזל הזיון יור ם מסוג שיאושר ע"י המפקח.  ו לולביוים, אע"י חוטים מגולו תעשה

  קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום.

. בהעדר הוראה קי"י משולשי פלסטפיות ע לן קיטוםטון חשוף יבצע הקבבכל אלמט של ב – קיטום פיות

 ס"מ. X 1.5 1.5אחרת, יהיה המשולש בגודל 

ו/או שפשוף  1:3 ימות בטיט צמטרוק הטפסות יתוקו ע"י סתילאחר פ שיושארופגמים בבטון  – םתיקוי

על   בצבע    וצביעה דק"-"מוטבה בטון בסיתותבאבן קרבורודום, או לפי החיות של הפקח, כולל סיתות ה

  הוראות יצרן הצבע, כל זאת על חשבון הקבלן.  יפגומי סיתטי ל בסיס

  .פה לאישורה בכל מקום אחר כפום, הפסקיץ מתאיוכן חררק במקום שתוצעו יב – יציקה תהפסקו

  

 FL940וי פחי

   דרישות התשתית

ים לתפרים מביים ולכל יתר האספקט תכולל התייחסוהבטון יבוצע ע"פ הוראות הקוסטרוקטור 

  סיים. ההד

   ים רופפים.לא חלקיציב לבטון  -

 יום לפחות.  28בגיל  -

 יר (חורים)  ללא בועות אוו חלק בטון -

  הציפוי מעתיק את הקיר)( ישרה תשתית -

  מפרט ביצוע

 ם מכים ידיים כגון משחזת.אמצעי ע"י הכת שטח -

 .ותפסהטוחות תיקוי שפכטל אפוקסי למילוי חורים ותיקוי הבדלי גובה בין ל –במידת הצורך  -

 . + זריעת קוורץמר אפוקסי יישום פריי -

 ר. יקים בגוון יבחליפ כיבוי מלא +פיזורשכבת בייים עד ל -

 UVבת סגירה ראשוה ע"י פוליאוריטן עמיד ם שכיישו -

 עדין להחלקת המשטח ויקיון יסודי.וש טלי -

  יישום שכבת פוליאוריטן מט עד לכיסוי מלא. -

  

  גמר גרוליטת כבש

גמר עם שכבת האלמטים  לאלמטים אחרים. כלת וות, למדרגויצוף, לקירמשטחי רתייחס לסעיף זה מ

ם, הגודל של האביהסוג, הגוון ו : פעם ראשוה לאישורעמייםהמפקח פמתכן ועוים אישור היט טרולמג

   מ"ר.  2.0לאחר ביצוע דוגמה בשטח של לפחות  ופעם שייה

ן לפי בחירת האדריכל. גודל ובגווחל מסוג, בחלוקי  "מ, עם ס 2-3עובי  וליט תהיה בשכבת גמר הגר

אות ייכלל ביצוע דוגמיט גרולת גמר ה. בעבודים "עדש מצרי"חלוקוג האחרת, יהיה סה ישבהעדר דר

פסי ן אחרת יוכסו ם. במידה ולא צויבסוג, בגודל ובגוון האביסוגי גמר השוים זה מזה  עם דקורטיביות
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וליט,  סיום הגר יר כולל: את כל עיבודיאסתטי. המחקי, חלק ות מראה ם ליציראלומייום לכל התפרי

  ום. ומייפסי האלתפרים ורטיביות, את ההדקואות דוגמאת ה
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  איטום רצפה על גג

יפז" או לוגרם ארג, מסוג "פ 250, עם SBSרות בפולימר ת ביטומיות משופיריעו 2 -ב הרצפה תחופה

 תפרי חיפויומר, ת. כלמ' בין היריעו 0.5חפיפה של מ', עם  1.0יריעות רוחב ה מ"מ.  5ובי כל יריעה ע  שו"ע,

חמה. תהיה  ותחוברה בהליריעות תוחה באותו כיוון ה. כל הי החפיפבטח ע"השכבות יו 2 היריעות בין

שכבת האיטום להגה  י בייהן. כל גב תס"מ מיימום בין כל שתי יריעות המולחמו 10וזה (חפיפה) של תז

 3מרוצף ון ובאזור הר הגיבאזו ס"מ 5עובי טון עם רשת זיון בבת מידת בתבוצע שכ ת האיטום,ל יריעוע

  הגג). ס"מ על כל  5פשר לבצע שכבה אחידה בעובי יצוע, אוחות הב(או לס"מ 

  

  יטום תפרא

תוך "מ. לס 5מר כימי) לעומק חו בשריפה ולא ע"ילקות את התפר באופן מכי (לא  האיטום יש עלפי ביצו

יס שכבה קי יש להכהתפר ה את התפר עם ת הספוג יש לסתום כבש ן. מעלליאתילס"מ ספוג פו 4של

  .LM15מסטיק "סיקפלקס"  ס"מ של 1בעומק  "מכסה"

ר באופן התפמ"מ. לוחות הפח יוחו לכל אורך  2ובעובי   מס" 20לוון ברוחב לוחות פח מגו על התפר יוחו

ח  הפת ל לוחוחות. עס"מ לפ  50יפה של שה ע"י חפות פח ייע כל שי לוח ר בין(לא יקובעו). החיבושי חופ

על  י צידי הפח. ל הפח אלא רק אל הבטון משלחמה את לא תווהביטומיות. היריעתוחה היריעות 

עם חפיפה  שי"מ"מ מאופן "חופ 2ס"מ ובעובי  20לוחות פח מגולוון ברוחב  לתוח שכבה וספת ש היריעות

  ל. ת כ" בין לוחו

וה חות הפח העליכבת לוזוזה. מעל שלמיעת תקטים)  מ', הידוקי בטון (גושים 2, כל חוות הפח יעל לוחו

ופן דומה לתפר אשכבת חיבורי הבטון יבוצע תפר בבת החיפוי בבטון כמו בכל יתר שטח הגג. בצע שכתבו

  הגג. על כל יתר  ע כמוף, או האדמה או המציצויוחו החול והרהמתואר לעיל על שכבת הבטון 

 ות בכדיות הביטומית היריעפר לאחר החות את התות בוודאוג לסימון קו התפר על מת לזהלדאיש 

יותלהכון.   יח את לוחות הפח שמעל היריעות הביטומבמקום ה  

  

  ת)מסלעות (סלעיו

ם י לעוש בסלא יעשה שימי השטח. טבעית מפ פטיהת המסלעה יהיו עם כל הסלעים שישמשו לביי

אחרת,  הסלעים   חיהה. בהעדר ה כלפי מעלה) יהיה וחו כך שצידם העליון (עם הפטי יהסלעים  מחציבה.

  .קיותהסלעים במסלעה תהייה אופ ורותכל ש ס"מ. 100/80/80 של יגודל מיימאלוחים וביהיו שט

  

  מחסום בולדרים 

לית מיימאבמידה  לעים יהיוהס .מילוישל אזורי  ור התחתוןקו הדיק בתחתיתיבוצע ם ולדרים הבמחסו

בצמוד לקו חה ת הצועדה כוללת פילוס רבוהע בית מלבית. לי תובע וחים, שטס"מ 120/120/60של 

יבוצע  מחסום הבולדרים . בי זהעל גזה  ובמידת הצורךמימדם הרחב,  הדיקור התחתון, והחת הסלעים על

ולדרים (סלעים) במידה ב לא יהיודה ובאתר במי ילוי. ור לשפך המוישמש מעצודות המילוי עב ע לפי ביצו

  ממקור מאושר.  יםבוו, בולדרן, על חשביא הקבלמספקת, י

  

  דרוות מילוי לעים במשורות ס

בדבכים הטבעית הכהה. הסלעים יוחו  פטיהל  אשר חלקם הגלוי יהיה בעהסלעים יוצבו במדרון, כ

ותבוצע באופן הדרגתי וי ת המילולב בעבודם תשיעהסל חת שורותי. ה ד לשם אחכשהם צמודיאופקיים, 

וקו, בתוך תעלה  הידי לאחר ה המילורת סלעים תוח בקצו, כאשר כל שת המילויות עבודועם התקדמ
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 20-30 -היה גבוה ב מ"ק. ראש הסלעים י 1של  מאלימייס"מ. הסלעים יהיו בפח  30 -חפורה בעומק של כ

יפוי בגב הסלעים. יש לקבל את ת חות אדמפשר הצטבריאן שבאופ שמעליהם,  ילס המילופחות ממפס"מ ל

  כ להמשיך בביה. ורק אח"מ"א  20 -גמא של כויכל הוף לדפקח ואדראישור המ

  

  ותעלות מדרגותמשטחים, בות שבילים, מדרכות, רח – 40.04

  אבן דותעבו

מתכן אישור ה עוותאבן טעבודות הל כ .מדרגותו היתר: ריצוף עבודות האבן, בין לסעיף זה מתייחס לכ

ר שור באתופעם שייה, אי בתהדת לפי הרכאבן מעובר דוגמת פעם ראשוה, אישו -מפקח פעמיים הו

  ה.הרכבת דוגמלאחר 

ממחצבה  היה האבן מסוג דולומיט קשה וזה, תכיות, או בשאר מסמכי החבהעדר דרישות מפורשות בת

  ות המפרט הכללי.שוד בדרידים ותעמגיאו ים דקריאה ללא סתהיה בבן הא  חום,-ן צהובבגליל בגוו

דק, או הצר ביותר, במקום הן טו, ת האברטים, הן מידומויות ו/או בפכתב הכצויות במידות האבן, המ

הצר)  העובי, מימדאים לעין, כולל צידי האבן (ה מעובדת מכל הכווים הרן תהיכל אבלאחר העיבוד. 

-אחרת, יהיה טלטיש גס, ידי, דו הדר דרישאבן, בהעבוד הוג עיבפוגות). סם אחרות (עם אבי בחיבור

) מתכת לקיר שמתחתן. כיחול המשיקים ץיתד (קוגו עם ידן התחתון ויעובצ פיג יחורצו אבי הקוכווי. 

ם חוזק וספיגת מי האבים ואיכותן, בגוון האבן. סוג לבןם צמט ין האבים (פוגות) יעשה במלט עב

  ת. מאושרע"י מעבדה יאומתו 

בים יחול וכן אים ממתכת וכוים וקוצרשתות, ואבן, החת האבן, עיגון עם  ספקת ה: את אלמחיר כולה

  ורתן ובגודלן לפי הדרש בתכיות.צודיות בייח

  

  טוןיציקות הב

מציג  ללא וכחותו אוואין לבצע יציקה  אששעות מר 48ור למפקח לפחות על כל יציקה יש להודיע כאמ

וע"פ   בתכיות מפורטות הכללי של שלבי היציקה כפי שהן וןם לתכהיו בהתאציקה יות ביההפסקמו. מטע

  ח. ראש בכתב של המפקמ אישור

יידות מהירה יש לקוט באמצעים שיימעו התא רב יש למע התקשות מהירה של הבטון ולשם כךי שבימ

  .ע סדיקה פלסטיתר היציקה, כדי למשל המים מיד לאח

  לות צלסיוס, אלא באישור המפקח. מע 34-מ רה גבוההטמפרטור האשכ ה יציקהלא תורש

כאשר הם ייאטמו באופן זמי כך היציקה  ת לפי בתביוטון יש למקם המעוגים בב אלמטיםאת כל ה

  שות הבטון ופירוק התביות.רות להשתמש בהם אחרי התקע האפשלא תפגש

יש למקרה של  שמחשמלי וסף לא ברטור יה וי. באתר יהרים לפחותמוש שי ויברטול יציקה יהיו בשיכב

  חשמליים. תקלה בויברטורים ה

  

  ןעיבוד פי הבטו

חשופים   ושיישארים  ימיים ו/או החיצויים של אלמטי הבטון השום הפהצדדי  – ר חשוף או חלקמג

כך במישקים לא חורים ולדה ללא פגמים או תביות פל ,יםאו לוחות עץ חדש ,יות מלבידיםתבב ייווצק

  . פגמים אחריםיסי חצץ או לקים ללא בליטות, שקעים, כם וחריישי בטון תקבלו פשי

  ו. את החלק היצוק ולצקת חדש על חשבולהרוס  ל הקבלןיהיה ע יתגלה פגםום בו בכל מק
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מטי ות או אלשל הקירתביות רוש בין ההמרווח הדים להיות עם גמר חשוף, בכל אלמטי הבטון המיועד 

שירה בין  בחוטי ק שה שימושיורלא  מרווח (ספייסרים) ייעודיים. ריטים שומאלמע"י ישמר אחרים י בטון

  פסות. הט

בת פי הבטון עם חרוטים ושגו ע"י לולבי מתיחה מיוחדים שחתכם מוקטן בקרי הדרושיםהמרווחים 

ר ותר לאחוך השקע שמתיחה יקוצצו בתמהבטון ולולבי ה  ון. בעת פרוק התביות החרוט יוצאמבט

  ט.את החרו הוצ

  מפקח. יאושר ע"י הבמלט טיט בתוספת ערב הדבקה ש  אולימהשקע 

צע קיטום ויות לעין ובמקומות אחרים המסומים בתכיות יבול גיות הבכל הפ – מגרעותקיטום פיות ו

ידה של היחכלול במחירי וע הקיטומים ביצ מחיר ס"מ. 1.5X1.5שולשים במידות פיות הבטון ע"י מ

  . ןוטהב

 רהיוחד למטוספת שכר במשיוכן ללא תהסירוק יבוצע בעזרת מסרק מתכת  – יק אמותעם סירו וןבט גמר

 קת הבטון, לפי הפרט האדריכלי.  חר החלבוצע לאזו. הסירוק י

  ריכל. קבל אישור של האדגורף יש ל לפי ביצוע

   דריכל.שור האד קבלת איאתר ההתארגות, עהמחיר כולל הכת דוגמאות ב

  יעות כלולותהאשפרה והירימים לכל הפחות. תהליך  7ת למשך יעוה של הבטון ביראשפר חובה לבצע

  .בטון מ"ר שביליחידה לבמחיר ה

  

  וכו' רים, בליטות, פתחיםוח

  ים, אשר ידרשו, יבוצעו ריצים המשכ התעלות או הח  יטות המשכות,, השקעים, הבלריםהחו

  ות המפקח.הורא מקומות, בצורה ובגודל הדרוש, לפי התכיות ו/אוב

  או להכיס /בכל צורה שהיא ו טוןצע פתחים בבהטפסות יהיה על הקבלן לבעבודות במסגרת 

  אלו עשות עבור קבלים  שהם גם אם התקותה שהיא לצרכים כלם או כל התקי ם שו ולישרו

  למטים שוים  אעבודות הבטון יהיה רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להתקין  במסגרת ם.ריאח

  עבור ה"ל לא   .מיןירות עם המזקבלן אחר החתום על חוזה יש ל ידיאו ע ,זמיןע"י המ פקוסושי

  תשולם כל תוספת.

  

   גרוליט גמרשכבת 

ר מגרוליט טעוים ם עם שכבת גמלמדרגות. כל האלמטיו ריצוףלמשטחי  תר, ן הי, ביסעיף זה מתייחס

ים, ופעם שייה וון והגודל של האבג, הגאישור המתכן והמפקח פעמיים: פעם ראשוה לאישור הסו

  .הוע דוגמלאחר ביצ

האדריכל.  מסוג, בגודל ובגוון לפי בחירתחל לוקי  חס"מ, עם  2-3  יעובוליט תהיה בהגר שכבת גמר

י". בעבודת גמר הגרוליט ייכלל ביצוע דוגמאות קים "עדש מצריה סוג החלודרישה אחרת, יה בהעדר

סי סו פן אחרת יוכ. במידה ולא צוי)ל ובגוון האביםדזה מזה בסוג, בגווים סוגי גמר הש(דקורטיביות 

  י. חלק ואסתט קי,מראה  התפרים ליצירת לאלומייום לכ 

באתר (רצפה או קיר), כולל  יצוק ח בטון הגרוליט תבוצע ע"ג משט יקתיצ – וי גרוליטשלבי ביצוע חיפ

 יקוז (עפ"י פרטי קוסטרוקטור). ס"מ, כולל שיפועי 10של בעובי מיימאלי  25 -רשת ברזל. בטון מפולס ב

מלט לבן  אדריכל, במידה ולא צוין אחרת,ת הי בחירפעם מלט בגוון ל וליט דקורטיביותגר יציקת אבי

, לפי בחירת האדריכל, Tאו  I ,U ,Lה יהיו בצורת רופילי ההפרדציה של תוספת פיגמט). פאופ לל (כו

ת בחר של יציקקת מלט, בגוון זהה לגוון המלט הי מסמרי פלדה ויצייה ע"ההצמדה לרצפת הבטון תה
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  . יקהבה היצוופילים יהיה כגררוליט. גובה הפהג

דל עפ"י בחירת בעויות, בגווכיות מעובדות ציות ו/או זכים מעובדות טבעתערובת הגרוליט מורכבת מאב

  חן במשרד המפקח). ריכל (התערובת תיבת האדבגווים שוים עפ"י בחירמ"מ  6-9או  3-6או   2-5האדריכל 

לצקת התערובת, ו מריר חושאו  בחרו, עם המלטטים / זכוכיות שגאגראת תערובת היש לערבב היטב 

  כל השטח יכוסה באגרגטים. ש על פי השטח, כךבצורה אחידה 

  1-1.5ול, דליים ח  2.5-3דליים מלט,  2.5-3דליים אבן,  8ובלת למה ב"טפאלה" היא: התערובת המק

אשר המלט יכסה  תכת (מאלג'), עדכף משכבה בעזרת אחר מכן יש ליישר ולהדק את פי הדליים מים. ל 

אחר חר גמר פעולת ההחלקה, וללא קה.על פי היצי ם, ללא השארת חללים וקבוביותגטית האגרא

. בסוף יות)מעט יבש, יש להבריש את פי הגרוליט במים בחשיפה עדיה (ע"י מברשות עדשהבטון כ

שכבת גרוליט  לוללת במים. תיפסה מדהמלט בחומצ הבטון כבר יבש), מקים את שאריותהעבודה (כש 

  , סדוקה או פגומה. ידהלתי אחב

  כיות: או זכוטים ו/ת של אגרגכמות דרש

  ס"מ. 2.5-3בי יציקה ר לעו ק"ג למ"  50 -כ –רצפה 

  ס"מ.  1.5-2ק"ג למ"ר לעובי יציקה  40 -כ –קירות 

פסי את התפרים ואת  דקורטיביות,דוגמאות הדי סיום הגרוליט, את ה : את כל עיבוכולל המחיר

  וימדד לתשלום במ"ר. יום.אלומיה

  

 ריצוף בטון בגוון כורכרי (צבעוי)

"ע, בכמות עד לקבלת הגוון או שו BAYERת לבן, עם פיגמטים, של חבר טעל בסיס צמ, 30-בטון ב

רובת תהיה עם חומרים תעה .ן יהיה עמיד לסולפטים, לכלורידיםטו). הבהדרש (עד אישור המתכן 

  "ע.  ום" או שול אם "גימים מוסף מפחית אי מזג האוויר ועפי ת פי הצורך ול עכבים, למ

כוות הדרשות. על את הגוון והת וספים הדרשים, על מת לקבלכל החומרים והמהמחיר כולל את 

עד לאישור הגוון  ע"י טכולוג בטון ולהכת דוגמאות בשטחרשת, הקבלן לדאוג להכת התערובת הד

מ"ר.שלום בימדד לתמחיר  הדרש.  

 

 משטח (דק) מלוחות עץ מסוג "אורן"

ליר" (ללא עייים) י "קורן סקדיבא  יההעץ, כולל השלד, יה  דרש אחרת, אה ולדמיב – ואיכותו ץסוג הע

מי ון ומתקפת מזיקים, ללא בקיעים מפולשים, כתריקב העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא סימי .5 סוג

קטים  הסיקוסים המותרים יהיויה ללא סיקוסים פיתיים,  פגמים אחרים. העץ יהשמן, שרף לכלוך ו

 ).  35תקן ישראלי למ"ר (לפי  חדא ם, ובמספר שלא יעלה על סיקוסריאים ובלאימאד מ

תהייה הפיות יה, כל  דים, הקצעה עדת הצדה בארבעכל שטחי העץ יוקצעו במכו – רבויוח עיבוד

ו"ע , גרמיה או שspaxחלד -טי המתכת יהיו מפלדת אלכל הברגים ואלמ ית.למיעת פגיעה מכ ,מעוגלות

 קס. ורטעם ראשי 

עבודה לפי אישור בקצה. אין להתחיל  ל אלמטימ"ק ותכלו 5חות הדוגמה תהיה בשטח של לפ  – דוגמה

  מ"ר.לום במחיר ימדד לתש. הדוגמה

  

  )ואבי שפה גיות אבי צד, אבי אי( בי שפהא

במידת במידות המתוארות בתכיות,  20 -בטון ב חה על יסוד ומשעותתואבי השפה לסוגיהן,  – משעת

  מוש באבי שפה לאחר שבירה באתר. ילא יאושר ש .יםאב סרש ל , יהצורך
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רות או אבים מוסמטר  0.25 -טר ומ 0.5 ורךבא ים חרושתיותבקשתות יש להשתמש באב –ת תוקש

  ר כדרש.יות באורך קטן

  .יבה הקבלן אבי שפה מומכות  במעברי חציה)ים בתכיות (המסומ מותבמקו – ים מומכותבא

  מ').  1.0ך אבן אחת (רמכה לאווצע הה כאשר בכל קצה תב

 25ו, יחידות באורך ג כלשהת מסוועקומו ם, קשתותריפה בקווים ישש אחיד לאביהמחיר הוא  – תשלום

ות העפר  ולל את כל עבודר כחי המ כל המקומות הדרושים.ס"מ וכן אבי שפה מומכות ב 50ס"מ, 

ודת שול עד ביצוע גמר עביעת מכזמי למילוי חוזר במצע ובאגו"ם וכן מילוי ומהדרושות להחה 

  .ןטובהן תושבת וגב חת אבים וכהמדרכה, אספקה וה

  א.מ" –ום לתשל אופן מדידה

  

 ריצוף טרומי

  משתלבות".   יסעות מאבים"מ 1571המפרט מבוסס בחלקו על תקן ישראלי ת"י 

  טיב האריח  .1

  . 8האריחים יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י     

  ורו פיזור החול וייש .2

ו חול מחצבה או  ל טבעי אמפזרים  חו), 1571 דרישות בת"י מסעה מוכן (ע"פילאחר קבלת מבה  .א

  דה ללא הידוק.ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחי 4 - 3של   ק גרוס קי ויבש בעוביד גטראג

את סרגלי הצד יש לקבוע  ום ע"י סרגלים ("שבלוות"). שה בין אבי השפה או התיחר ייעהיישו .ב

בעת ההידוק שוקעות שבון שבקביעת הגבהים יש לקחת בחם: בהים הסופיים הדרשיבהתאם לג

  ל. חוה תכבמעט לתוך שהאבים 

רצוי לישר  לפי החת האבים.  יש להקפיד לא לוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס .ג

  ולבלבד כדי למוע קלקול משטח החשעתיים -לעבודה של שעהספיקה שכבת חול הממדי פעם 

 המיושר בעת העבודה. 

  

  ת הריצוףהח .3

אבי קצה" " –ים שלמות בבא ם וחיל בכל מקרה מאבי השפה או התיחהריצוף ית ביצוע החת .א

ל לרצף מהפלס גדית. יש להתחי בר אבן השפה הת, לעהדרשו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה 

  ילה של האבים). ת זחך לעבר המפלס הגבוה (למיעהמו

בחול אשר מוע שבירת פיות מ"מ, לצורך מילוי  2-3וחים של  וף יש להשאיר מרוי הריצ בין אב .ב

  עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הועל את האבים אחת לשייה. תחת  אוק דויהאבים בעת הה

מ"מ בין  2-כמרווחים של   ר  יסריה, יש להשאי" אורבו" /כורכרית קוף דגם בביצוע  אריחי ריצ .ג

אורבו" אין ספייסרים מובים בריצוף יש להשתמש  אריחי ". מאחר ובריצוף אריח אחד למשהו

צד. הספייסר ועד למיעת  ספייסרים בכל פאת  2 –מ מ" 2 -ל כש בספייסרים חיצויים במרחק

יש למלא את הפוגות  - ל המשטחאו תחת עומסים כבדים עהידוק יות האבים בעת הפשבירת 

  תמש בחוטים על קוים ישרים, יש להש יבש בין האריחים. לשמירהחול ב

  צורך.   מתאימים, ולהסיט את האבים בהתאם ל

  א. וטאטכדי החדרת חול לפוגות באמצעות וציא תוך להש את הספייסרים י .ד

   והשלמות.ם אלא לצורך חיתוכי פגומות או שבורות אין להשתמש באבים . ה
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  השלמת שולי המשטח  .4

ורך באבים שלמות. יש צ  מידות) לכך שהגמר יהיה ידי תיאום -ף במידת האפשר (עליש לשאו .א

ה קייה ומדויקת עד לקו רוצף בצורמ להשלים משטחוכות, על מת להשתמש באריחי ריצוף חת

  תים במרכז המשטח. וכו', המצאים לעיהערוגות, מכסי הביוב   אבי השפה,

פיד שהאבן החתוכה יש להק "גיליוטיה" מיוחדת, ם עשה ע"י יסור או באמצעותחיחיתוך הארי .ב

  א פגמים, עם דופן יצבת ישרה. לל תישאר

בין האבים השלמות לבין   ששאר הם המרווחב בטון תיעשה אך ורק במקריםהשלמה ביציקת  .ג

ן במתכות של תערובת בטו ה יש להכיןמשלימ  יציקה ס"מ. לצורך  5אבי השפה איו עולה על 

המשטח הוא . אם מ"מ 9.5מקסימלי גודלו החלקים אגרגט ש 2חלקים חול ו  1.5  צמט, 1חלק 

  מתאים. צבעוי, יתן לקבל במפעל פיגמט

  הידוק הריצוף  .5

  בתחתית.ההידוק יבוצע ע"י פלטה ויברציוית עם גומי   –ון יחי אקרסטרא .א

כדי מיקום  ק"ג או פטיש עם קת מעץ תוך 2ל יבוצע ע"י פטיש גומי ש הידוקה –ו ריחי אורבא .ב

  האבן.

  ביצוע טיות בס .6

  מ"מ.  5מהגובה המתוכן לא תעלה על  הסטייה המקסימלית .א

 5מ' לא תעלה על   3.0אלומייום של  פיל.דרטי מפרוטוריות (המדידה ע"י סרגל סהסטייה במיש  .ב

 "מ).מ

  

  ת כלליות הוראו .7

  השפה.   גובה אבןל מ"מ מע 5יה גבוה בכ משטח לאחר ההידוק יהשגובה ה יש לדאוג .א

  בחול כדרש. המרווחים   ללא הידוק וללא מילוישטח, בגמר יום עבודה,  בכל מקרה אין להשאיר .ב

  לוי החול. הידוק ומיה לעלות על המשטח לפי גמר אין .ג

חיתוכים וזאת ע"י ישר, גבול העבודה בקו  כאשר יש צורך בשיוי כיוון בריצוף יש לסגור את .ד

 "חצאים").    שת באבים  שלמות ("אבי קצההדררים, ולהתחיל מחדש בדוגמה ויסו

  .רמ" –ה לתשלום אופן מדיד . ה
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  קיהעבודות גיון והש – 41פרק 

 משרדי)-יה (הביןווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בהמיוחד מהמפרט הטכי של ה  זה קפר

המפרט רק זה של פ ראות ו"אחזקת גים". ה – 41.5פרק ל ות גיון והשקיה" ו"עבוד – 41פרק ליוחד ובמ

 אמר אחרת מפרט הכללי ואין באות במקומן. אם לאלהוראות ה מהוות תוספת והרחבה וחדהטכי המי

  דה לפי המפרט הכללי לעבודות ביה. בוצע העבובמפרט המיוחד, ת

  

  הכשרת קרקע – 41.01

   של אדמה פוריה ןעליו ישוףח

. החישוף כולל: ףהוישור אדריכל אר עצים ללא קון לעיוצע בין קווי הדיקור בלבד. אחישוף העליון יבה

 יורהקום שכה, פיויה עד למבתושמחייה "מ יחד עם הצס  20 וק שכבת הקרקע העליוה בעומק סיל

האדמה תשמר ותשמש אך  מפקח."י ה מקום שיקבע עב, בתחום קווי הדיקורהמפקח וערומה בערימות 

"ק מ  0.01 לפח עד  לכלול באדמת החישוף אביםן ית .פוי לאזורים המיועדים לצמחיהורק לצורך חי 

ק ירה, תסוללא כש ותימצאידה במעבדה. במפחה. אדמת החישוף תיבדק מ 10 ות שלא תעלה על %בכמו

  .  בוו "י הקבלן ועל חשאדמת החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר, ע

הקבלן יקפיד על ביצוע .  יפויחות המספיקה של אדמה למטרות הכמהבלן יהיה אחראי לאיסוף ואחסון קה

בוו, אדמה ביא, על חשמידה וייווצר חוסר באדמה, חייב יהיה הקבלן להב החישוף, שאם לא כן, לותפעו

זרו על מדרוות פקח, להמפ  ג הקבלן, באישוריה ווצר עודף אדמת חיפוי ידאהר לחיפוי.  ממקור אח פוריה

  ת. החיפוי בשכבה וספ

  .רמ" –אופן מדידה לתשלום 

  

  

  אדמה חקלאית (אדמת גן)

לפי דול, הכל  כולל מילוי בורות טיעה ותעלת הגימה, דפיזור הא: אספקה, הובלה, ללתכו  בודההע

רשו דחרים אשר י(דשים), תוספות אורגיות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים א ת כימיותוהתכיות, תוספ

ל  בכ יעשהפסולת מכל סוג שהוא. הפיזור י ע. בשום מקרה, לא תפוזר האדמה על ת הקרקלפי תוצאות בדיק

 ר אדמת הגן יעשה לפי הגבהיםשטח, בכלים מכאיים ובאופן ידי. פיזוהפי תאי האמצעים הדרושים ל

ן תוספת תשלום תקרה לא תיס"מ.  בכל מ 5בהתאם לתכית הגבהים בסטייה מותרת של עד  םהמתוכי

הדורשות  ותדהעבוהאדמה, על הקבלן לבצע את כל  טח קשים לפיזור האדמה. לפי פיזורתאי שבגין 

פי בלע המקומי. על הקבלן להציג רות וכו', זאת למיעת ערבוב האדמה בסצה הטמת חפירה חציב

 דה וביצוע על פי סדרו פיצול העב  את תכית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה. בכל מקרה, חהמפק

  כלשהי. המפקח לא יהוו עילה לתוספת מחיר  שיקבע

מ (אלא אם קיבל הקבלן אישור בכתב "ס 30-ת מבתוכיות, אך לא יפחן יכמצועובי שכבת האדמה יהיה 

חלט לבצע פיזור אדמה רטובה. חל איסור מוחלט לבצע  ואיסור מ לעל עובי שכבה קטן יותר). ח מראש

הוא, ולא חלקי  לא תכיל פסולת מכל סוג שהאדמה ה. שפוזר איים כבדים על קרקעכעם כלים מ עבודות

לא יעלה   ס"מ ושיעור האבים בה  5בים מעל גודל אלא תכיל ום, קה שורש וכו', שיר, שועשבי בר, פקעות

  בכתב ע"י המפקח.   תן אישוראלא אם יי, 10%על 

ת בדיקות תוצאו האישור ייתן על סמך של המפקח. כל אספקת האדמה לשטח טעוה אישור בכתב

ר האדמה ה מהאתר בו מצא מקוחקתיל אמצעות מעבדה מורשית. הבדיקותהקרקע. הבדיקות יתבצעו ב
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ר. במקרה של ואדמה למקההפיזור וזאת לבדיקת תאימות מיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם. לאחר ה

ל אדמה מקרה שלאתר שפיכה מאושר. ב על חשבוו פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפות את האדמה,

ים, רומרים אחאורגי, תוספות של חן ודיש חומרי שיפור כמו דישון כימי, המאושרת בתאי שיוספו אליה

מלצו ע"י המעבדה וכיות שיטהחומרים ולבצע פעולות אגרו או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את

  לה לתוספת מחיר.ילא תהווה ע והמפקח, על חשבוו. בכל מקרה פעולה זו 

  הדרישה עבור כל ערך וערך:ט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה ון פירולהל

  

מס
 '  

דרש  יח' מידה  שאו ערך  

  60%עד  –חרסית   %  כי חרסית, סילט, חול מהרכב   1
  80%עד  –חרסית +סילט 

  7.5 – 6בין   PH  יסיות הקרקעסומציות בח  2
  2עד   EC  Ds/Mמוליכות חשמלית   3
  80%עד   %  SPיה ורו  4
5  יף תרן חלSAR  5עד   יחס  
+  CAמגזיום תכולת סידן +   6

MG  
  15עד   מאק/ליטר

7   תרןNA  6עד   מאק/ליטר  
  20%עד   %  כללי גיר  8
  3000  יחס  Fדלתא   9

10  PAR  1עד   יחס  
  15 - 20  ג'/ק"גמ  03N/Nי תחקן חק  11
12  K 1  מאק/ליטר  במיצוי  
13  P 15 - 20  '/ק"גמג  אולסן  
  6עד   ק/ליטרמא CIכלוריד   14
  )25 -(בכל מקרה לא יותר מ 20 -ל 10בין   מג'/ק"ג  זרחן   15

 

מכפלת השטח טו  /לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי  בחישוב ,ה תימדד לפי מ"ק טודמאה

עיל,  לכל האמור  פי ממוצע מדידות). התשלום, לפי מ"ק אדמה גית, כולל את להאדמה ( תבעובי שכב

  ות הקרקע.ר בדיקתשלום עבו כולל

  

  קלה ("חול מתוק") אדמה חקלאית (אדמת גן)

  .10%כמות החרסית + סילט תהיה עד  םגן)", אולאדמה חקלאית (אדמת " יףבסע ,כ"לאדמה 

  

  ת דמה חקלאית (אדמת גן) מועשרא

ודם למילוי.  ק ב במלואהייקרקע תטוה אולם האדמה"ל בסעיף "אדמה חקלאית (אדמת גן), אדמה כ

יטר קומפסט ל 50 ע:רקקוב ק -1י. כמויות וחומרים לערבוב חוזר עד לקבלת מצע הומוג יעשה ע"יהטיוב 

קה,  מוציה קייה משאריות של פסולת הת. האדמה פוספטר' סופרג 300מעבדה;  ושר בבדיקתבשל שא

  שבים. עים, עשבים רב שתיים וחד שתיים ושאריות קוטלי אב

  

  פילוח) (חריש עמוק 

)  וח(פיל מוקחריש ע  ,פיזורה לן לבצע, לפי אספקה ופיזור אדמת גן, על הקב בהם תבוצעבכל האזורים  

בודה תתבצע בכלים חקלאיים וח ומיעת הידוק האדמה (השתית). העלס"מ לפי 20 לעומק של לפחות

.)קטור וכו'כמו שיי כף טר( ו. לא יורשה שימוש באמצעים אחריםעולה זפ דים ל מיועה  

אישור המפקח לסוג הכלי. על הקבלן לפי ביצוע העבודה,  
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  (פילוח) ודישון  ש עמוקחרי

ן, תבוצע  בעי ולא מתוכת בהם שכבת אדמת גטשר אים במצב שתילה וזריעה אל ועדיםים המשטחיב

עשבי הבר, עבודה כוללת: יקוי וחשוף השטח מכל פסולת והשמדת ה. שוןידו  פילוח)פעולת חריש עמוק (

 מפקחה "י ע ,) 2000ממרס  ,801ת"י ( לפי התקן הישראלי  ,טיב מאושרמ ,שלבמפסט ריש עמוק, דישון בקוח

ן, יפוזר סופרפוספט כ. כמו מ"ר 100 -וב קומפוסט לק 1.5 ת שלושון ייתן בכמשרות שדה. הדי ותומעבד

ם תעשה ביום יהצעת הדש הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח. . "רמ  100 -ק"ג ל 12.0של בכמות 

ש דרלן ייבוהק חשביוף בשטח יותר מיומיים לא "מ לפחות. קומפוסט שיישאר חשס 30ולעומק הפיזור 

 טיבטוריסוק הרגבים בקולרשטח ע"י   . לאחר הצעת הדשים יבוצע יישורוחדש על חשבו לפזר קומפוסט

ם ושתילה בהתאם לגבהי הטיעלמוכן דדה וארגז מיישר חקלאי או ידית, עד לקבלת השטח מיושר, שומ

  הדרשים.  

  

  קומפוסט

לות, חים והוא קי ממומפוסטציה מלא ק הליכית שעברהכווה לזבל אורגי  ,קומפוסטבכל מקום בו זכר 

יש  . )2000ממרס  ,801ת"י ( ילראתקן היש יהיה באיכות העוה ל מפוסט ממזיקים ומזרעי עשבים. הקו

 30-40%האורגי:  הבאים: החומרדדים וסט ולעמידה במפאיכות הקולקבל אישור מעבדה מקצועית ל

  לי: כלN/C ה. יחס ויוי רויצמ בממילמוס/ס" 20-לא יותר מ(EC):  תהמוליכו

  . 40-50%ז, רטיבות: ואח 10-20%

  

  עת הצצת עשבים בשטחי ריצוףריסוס למי

תאימים למטרה מובכמויות היעשה בחומרים וס יאושרו לפי העבודה ע"י המפקח. הריסוס סיחומרי הר

מידה לתשלום יחידות  מ' מעץ או צמחיה קיימת. 2.0-אין לרסס במרחק הקטן מ הוראות היצרן זו לפי

  מ"ר

  

  מערכות השקיה – 41.02

ת מרים, אביזרים, עבודוספקת כל החוהכות הדרשות לביצוע וכן אמים והואהתת כל כוללת אהעבודה 

 ים ומפרטים. בתוכיתפרט , מסגרות, צביעה, לפיברגה, ביהקרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, ה

  . ההשקיה

  

  תאומים והכה לעבודה

  חצים תיוים לה להם עלולקוים שאו /ו ים שמתקיםגורמבצע תאומים מקדימים עם כל הל  על הקבלן

ורות). הגורמים שיש לתאם אתם יים, ראש מערכת, קווי צשקיה (שרוולה  לביצוע מערכתבזמן חפירה 

המקומית, מהדס הרשות המקומית, המים/ביוב של הרשות מפקח העבודה, מחלקת  הם: תחלת עבודהה

  ורך. הצ  יפלחשמל, כבלים ואחרים  רתדואר, חב

 ,קיימים קרקעיים-תת קום מדויק של מערכות וכבליםדא מיוו ל  הקבלןעל  ,דות עבוה לפי תחילת ביצוע 

 קרקעיות- תתות ין לפרק ו/או להעביר מערכא בעל הקו.הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם   גילויןלרבות 

 ב.כתעיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות בו/או 
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  לחץ וספיקה

ק"ש. על  מ 10אטמ' בספיקה של  3.0 ) שלתכערשי המ(בכיסה לראספיקה -סת על תוי לחץמבוסהתוכית 

  בפרד, והיה תימדדלא  בדיקת הלחץלדווח למתכן על חריגה  מה"ל. ו לן לבדוק בפועל תון זה הקב

  . כלולה במחיר העבודה

  

  חיבור למקור מים

מהחיבור עבודת הקבלן מתחילה  .טרויקד במסגרת אספקת המים לפוד מועתואם מבעימקור המים 

' בספיקה מילוודא כי קיים לחץ מים על מת  ,תידיאמדה כוללת בדיקת מים עבוה ם. ר המילמקו

  ,ד מים (זמיים)כבת מגוף, מד לחץ ומפקח בשטח באופן הבא: הרבהחיית המהדרושה. הבדיקה תעשה 

לפות בוקר ו 17:00יים ביום בשעות פעמ תבוצעה הדרושה. הבדיקה  בספיק  פתיחת הברז ומדידת הלחץ

  ט מצורף בתוכיות.פר  יורכב הציוד הדרוש ע"פ רים הזמייםיפורקו האביז ,אחר הבדיקה. ל02:00שעה ב

  וכן עבור אספקת הציוד וביצועדיקה ודיווח למתכן אספקת הציוד ביצוע הב רעבו קומפ' התשלום יהיה

  ר מים.למקוביזרים ע"פ פרט החיבור כבת האהעבודה להר

  

  כתהמער קור המים לראשההזה בין מקו 

על עומק חפירה כך שהכיסוי  קפידצע ע"פ התוכיות, יש לההמערכת יבו ההזה בין מקור המים לראשו ק

 15ופד במצע גרולרי קי מאבים בעובי ה בה יוח הציור תרס"מ לפחות. התעל 80היה ל הציור י מע

מצע גרולרי  ם ע יהור יהמקודקוד הצי ס"מ לפחות 30לגובה של  עד   סוי מסביב ומעל הציור"מ. הכיס

  קי מאבים.

מים תוך כדי ילוי הקו בץ לציור. הבדיקה תבוצע ע"י מת לחהחת הקו יש לבצע בדיק בסיום עבודת

הציור יעמוד בלחץ  ציור. יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי ב  50%ר, לחץ הבדיקה יהיה שחרור אווי

  פה כ"ל היאר המים. במידה ותתרחש דליקומלר המחובע"י מד מים  דתימדשעות, דליפת מים  12ות לפח

  ת לחלוטין. תגלו דליפוספת לאחריה וכך הלאה עד שלא יץ ותתוקן ותבוצע בדיקת לח

  המפקח.  למה בדיקת המים באופן תקין ולאחר אישורת יהיה רק לאחר שתושכיסוי התעלו

  . זה ףעיבס יםהמצוי רכיבים ח בקרקע וכולל את כל הממו  ציור התשלום לפי מ"א

  

  ארגז הגה לראש המערכת

יהיה ע"פ החיות וע העבודה ע ויכלול סוקל איטגרלי. ביצאו ש"יהיה מסוג עבר חמדיה  ארגז ההגה

עם  הסוקל. הסוקל יפולס  של צידי ון הסוקל בגושי בטון ( מול קרקע טבעית )ויכלול בכל מקרה עיגהיצרן 

לקריאת עליון פתח ארגז ההגה יכלול פתח  ה.גהה ארגז ון תבוצע הרכבתלס ורק לאחר התקשות הבטפ

ס"מ  20וחקים יהיו כך שדופותיו  מר ידות הארגזת"ק מסוג "פלסגן" או שו"ע. מגה תארגז ה מד המים.

ראש המערכת רגז קרקע א על פי הקרקע.ס"מ מ 30ר הקרוב ביותר. הארגז יורכב כשהוא בולט מהאביז

  מוך ביותר.מ מהאביזר הס" 30י החצץ יהיו מוכים פ מ.ס" 40חצץ גס בעובי  תוקז בשכבת

את אישור , יש לסמו בשטח ולקבל יחת הדלתותראש המערכת וקביעת כיוון פת ארגז לפי מיקום

 צד בכל מ"ס 15+  המערכת ראש גודל לפי מידותולל קומפלט וכיחידות מידה לתשלום קום. המתכן למי

להתקה,  הדרושות העבודות וכל ללסוק בטון יציקת,הארון קןיות עליו תואם  סוקל כולל, לתחזוקה רווח

עול מסטרומ  
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  ראש מערכת להשקיה

 י.ס..ופ -מ טח יורכבו יפליםהשטח ) אחרי מגופי הש גופיברזל מגלוון ( עד למור יהיו מבאביזרי החיכל 

העבודה  '.אטמ 10מי' של  ם ללחץכל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותא מ'.אט 10ללחץ 

  קיה.אה בין ראש המערכת למחשב ההשהפעלה באיטגרציה מלתקת אביזרי חיבור לכוללת אספקה וה

ד בקוטר וקפיורות ידראוליים עם ציכת ויחוברו למגופים הההמעררכבו בתוך ארגז ראש ואידים יוהסולו

 .10דרג  מ"מ 8

הפירוט ו דרשות ע"פ סעיף זהות ההחומרים והעבוד את כל מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול

יפלים,  אביזרי החיבור כקומפ'. יותבכתב הכמויות והתכ :מופו(כמושלות), לא ווריות פיקוד ת, צי

  .  הביזרים אללל ארד, מחיר העבודה כופמדדו בי פורטו ולא

  

  שקיה לראש מערכתמחשב ה

תח ישיר עבוד במ המחשב יאו שו"ע " מסוג "איריקום" של חברת "מוטורולה יהיה כן ה מתוי קהשחשב המ

– DC  .טגרליה אית המחשב תבוצע ע"י   בטון. בסיסהארגז ייוצב עם המחשב יותקן בתוך ארגז הגהתק

  השקיהמערכת. בין מחשב הטר מארגז ההגה לראש המ 0.5מחשב יותקן במרחק שה בלבד. המתקין מור

  ת"ק. מ"מ ת 50ש המערכת יוח שרוול תקשורת בקוטר גז ראראל

  ף זה כקומפ'.השקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעילמחשב ההקבלן  מחיר

  

  חשב השקיהח לממתקור מ

  . חשמללרי, או הזה מקו תא סו - ייםאפשר DCי מקורות מתח ש

. בין בסיס התא הסולרי לארגז ההגה  W10להספק  הי יההפל פ פרט מצורף. גודל יותקן ע" – תא סולרי

  .10מ"מ  דרג  50קשורת בקוטר רוול תה יוח שמחשב ההשקיל

מחשב ל הז ההגלארג ,עמוד התאורה שמל, אוקו החבין  ורף.ט מציותקן ע"פ פר – מלחשזת חשמל ה

  . 10מ"מ  דרג  50ההשקיה יוח שרוול בקוטר 

ות ת הדרושמעמוד תאורה יכלול את כל החומרים והעבודו אוותא הסולרי  החשמל ה מקוהזל  – מחירה

  בודה כלשהיא.ולא תהיה תוספת תשלום עבור הזה או ע פ'.ומכקע"פ סעיף זה 

  

  אזורי מחשב השקיה

עבוד במתח חילופין  רת "מוטורולה" המחשב יל חב" שXLט וג "אירירי מתוכן מסב ההשקיה האזומחש

220vac טגרלי המסופק ע"י המתקין המוח מהה איחברת מוטורולה.  רשה מטעם שב יותקן בתוך ארגז הג

מחשב ה"ל  בלבד. במידה וה וצע ע"י מתקין מורשהוב עם בסיס בטון. התקת המחשב תבהארגז ייצ

. בין מחשב ההשקיה  רגז ההגה לראש המערכתר מאמט 0.5ק תקן במרחמערכת הוא יומפעיל גם ראש 

  מ"מ תת"ק.  50המערכת יוח שרוול תקשורת בקוטר  שראארגז ל

  כקומפ'.ם והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה השקיה יכלול את כל החומרין למחשב המחיר הקבל
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  שרוולים

רת התעלה והחת  חפי החיות כדלהלן:ל וכית ובהתאםת השרוולים ע"פ תספקה והתקבודה כוללת אהע

במעבר מתחת כביש אספלט יוחו שרוולי פלדה בקוטר עפ"י   .תותיק התשים תבוצע  לאחר הידווולהשר

. עומק 6דרג  Ø125ו.ס בקוטר פ. או פימי וללא עטיפה חיצוית  ללא ציפוי 3/16ובי דופן “ובעתכית ה

וץ  ס"מ מח 50בלטו בקצוות ים יהכביש. השרוול  הוך מתחתית מבס"מ מ  60 –אלו  ה לשרווליםההח 

ורשת לחילופין וע"פ החייה מפ וולים יהיו רציפים וללא מחברים.רשה כת.למפלס הקרקע המתו

" או ש"ע  חות יהיו של "וולפמן מקומות ע"פ המסומן בתוכיות, השו ית, יבוצעו שוחות בקרה בתוכב

  התוכיות ). ו הכמויות ו/א ( או אחר ע"פ כתבס"מ  80טר בקו

עומק . 6מפוליאתילן דרג  או שרוולית, כות ע"פ  שרוולי פ.ו.ס  בקוטרבתוואי מדרכות יוחו  מעברב

ציור פ.א ליוה המתוכת. בכל שרוול יוח ס"מ מוך מפי השכבה הע 40 היהי לו החפירה לשרוולים א

יחתו לתוך ע ברול על מת למורוטב בקצוות השמיילון שיקשר היחוט משיכה שרוול יותקן אחד. בכל 

  השרוול. 

קבלן תוכיות "לאחר ביצוע" ויעבירה למתכן ול  ,ע"י מודד מוסמך ,יןם, יכלן המבצע את השרוולי הקב

  ון. גיה

  א.מ" –אופן מדידה לתשלום 

  

  קידוח אופקי

  .  3/16עובי דופן "  6וטר "בק שרוול יהיהיש.  המטר מתחת לפי הכב 2.0עומק הקידוח יהיה 

חח"י  (עירייה/מועצה, בזק, "מקורות",  םהרלווטיימים רש לקבל מכל הגולמקדח יהבור  אישור לחפירת

  מה). ודוכ

העבודות הדרושות להשלמת חציית  יתרים וכל ידוח, השרוול, התאומהתשלום כולל את חפירת הבור, הק

  קומפלט. ידת מידה לתשלום תהיהיח .המסילה

  

  טפטוףושלוחות צרת פוליאתילן 

ע"פ תוכית  םומחברי טפטוף , שלוחות יאתילןהעבודה כוללת אספקה והתקת צרת פול – ההעבוד

  ובהתאם להחיות כדלהלן :

  ה. ביום החפיר ס"מ, החת הצרת תתבצע  40יוחו בתוך הקרקע בעומק של  – ןילוליאתפהציורות 

  ס"מ.   20ק של הקרקע בעומקוים מחלקים  יוחו בתוך 

 ערות הפ.א בקרקעל לציוס"מ מ 10ס"מ ירופדו התעלות עד  5לות בקוטרם מ אבים הגדו קרקע שבהב

  מקומית או מובאת ללא אבים. 

ית, יתדות חו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכמווסת  רב עותי ויו יגראלטיאג ו מסויהי – טפטוףשלוחות 

לא לשוק את השלוחה  יש להקפיד  מטר ( 4 ו את השלוחות כלרת וו יעגמ"מ מכופפים בצו  3ברזל בעובי 

 .הטפטוףהיתדות כחלק בלתי פרד משלוחות  וללת את אספקתהעבודה כון ). תוך שימוש ביתד העיג

ת בחלקה  חות קיצויובמרווחים ע"פ תוכית. שלו , יש לפרוש אותם תסכמאתיות מוסמ טפטוףהשלוחות 

  ל החלקה. יפרשו בחצי מרחק מגבו

הקבלן ברי שן. או במחפלסאון" או ש"ע. לא יהיה שימוש ברוכבים יהיו מסוג "החיבור  כל אביזרי – לליכ

, " 16Mרים מסוג "פלסאון חבמבל מהמפעמחברי השן המסופקים בתוך גלילי הטפטוף המגיעים  תיחליף א

  דה  ואישור המפקח.  רק לאחר מדיכיסוי התעלות יהיה  שו"ע.או 

  א.מ" –ה לתשלום אופן מדיד
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  As madeתוכית 

  . זםליורת התוכית למתכן ), ומסיAs madeצוע (הכת תוכית לאחר ביל הקבלן חלה חובת ע

  

  אהשקית הדש

ת ממטירי הגיחה ע"פ  קהתפקת והעבודה כוללת אס מתוכים להשקיה ע"י ממטירי גיחה.שטחי הדשא 

  קין ציור פ.אהציור המחלק, דרש להת ישירות ע"ג ין לחבר ממטירתוכית ובהתאם להחיות כדלהלן: א

20/4  ו 50של לי אמיבאורך מיור המחלקבור המחלק לממטיר. החי ס"מ בין הצייזר יהיה ע"י אב ר לצי

  יח'.ה תהיה ירי גיחמחיר ממט .שו"ע או  חיבור מסוג "פלסאון", "פלסים"

  

  עציםהשקית 

קת החומרים קת והתבודה כוללת אספהע  סביב העץ. מחובר טבעתית טפטוףע"י ציור   יושקום י צעה

  והאביזרים. 

 יח'. –אופן מדידה לתשלום 

  

  השקית שיחים

חר ילה מיד לאכית השתמור לפי המרווחים עפ"י תהטפטוף יוחו כאלוחות שקו בטפטוף. ששיחים יו

 הזמן, לאחרל שיח. עם כ ידטבה לעה, יש להשקות כל יום ולוודא כי מתקבל "בצל" הרוהטיהשתילה 

  תדירות ההשקיה.  וח אתכחודשים ימים, יתן לרו

  

  השקית מסלעות

עצות במקומות הדרשים.  מ"מ וטפטפות  16וטר א. עיוורים בקהשקיה במסלעות תבוצע ע"י ציורות פ.

סי מטר ולוודא שהשתילים שממוקמים בכי 2.0יתדות כל  ות עםאת הציורלעגן היטב  ש להקפידי

  ים. מקבלים מ הלתיהש

  

  פעלותלוח ה

ו ות השה האחרות יתן לרווח את מחזורי ההשקיה ו/אבעו .לחודשי הקיץ   מחושב יהיה לוח ההפעלות

  שקייתמחושב להלוח ההפעלות גרוום. לשם כך יש להתייעץ עם א המים בכל השקיה.מויות להקטין את כ

פעמים   2-3 ות ם, יש להשקחודש ימיכ שךבמ ם,. בשלב הראשון לאחר החת המרבדיאחרי קליטתוהדשא 

  בכל פעם. דקות  30 ,ביום

  

  ר זמיתהשקית עז

  קח:פי החיית המפהקבלן ישקה באחת משתי האפשרויות הבאות ל

ורות הטיעה.  וטר בשקיה כקקוטר גומות ההמח ועץ.  בוצעו גומות השקיה לכל צי – קיה במכליותהש

  6ליטר לצמח ומיימום  10בכמות של  לרוויה תוקיהש 6 כמויות ההשקיה המיימליות הן מיימום

  במבר).ו –ל (אפרי  30.11 -ל 1.4ליטר לעץ, בכל השקיה בגומה בתקופה בין  30 ות לרוויה בכמות שלהשקי

ההשקיה תישאר בשטח  מערכתריותו. ע"ח הקבלן ואחת תיעשה פריסת המערכ – טוף זמיתמערכת טפ

  עד לקליטה מלאה של הצמחייה.  
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מ"מ גשם   100לה רק לאחר רדת ע שתיבשטחים אקסטסיביים תתבצ – סיבייםים אקסטחטבשתילה ש

קליטתם ובשום  ו באופן שתובטחל חשבו יית השתילים ע לפחות. בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי להשק

  גשמים. עצירתיא עקב לן תוספת כלשהשולם לקבאופן לא ת

  

  שתילה וזריעה – 41.03

י בר, עם מערכת א עשבים מכל מחלות ומזיקים ללתחים, בריאלים מפויתש לספק על הקבלן – השתילים

על שלמות גוש  השומר ומיכל גזומים פים ושורשים מקוצצים אושים בריאה ומפותחת ועם עשור

ברת הגדרת סטדרטים ("תקים")  "י חועולה עפ הם לסווג א' מבתכוותישורשים. השתילים יתאימו ה

  אחרוה.  ות מהדורה ד החקלארשמ  הוצאתלשתילי גות ווי ב

בתקופת מתאימים, לא תורשה שתילה וטיעה בזמן חמסין, או צע בתאי מזג אויר להתב חייבת – השתילה

ר י הבום, מילו מקסימום שורשימיכל עם הקפדה על הוצאת הגוש מה ה תעשה תוךשתילהסערה.  רוחות 

ים וקומפוסט בשל, ן יספק דשה. הקבליקהשומה ובאדמת גן מעורבת בקומפוסט ובדשן, הידוק, יצירת ג

  בו עם ערמת אדמת הגן, המיועדת למילוי הבור.  בתחתית הבור ויעורבוזרו אשר יפ

לים והעצים, כת השתיולל את אספקת השתילים, ההעצים והדשאים כילים,  מחיר השת – ירהמח

י  שים למילוודעשרת ומן דמת גהכת בורות שתילה וטיעה, עבודת השתילה והטיעה, אאתר, עברתם לה

י  מאושר, חומרים, אביזרים וכל העבודות הדרושות לפ חוטאות בחומר חיטויות וממוכות, מקולפהבורות, ס

 ה לתשלום שתילים תהיה ביח'דידאופן מחודשים.  3-ריות מלאה למח לסמוכות, ואחירת הצהתכיות, קש

  זריעה במ"ר.ו

  

  קבלן הגיון וההשקיה 

רגון לגות ולוף בישראל א שלים ליעות, יהיה חבר בתא הקבגיון וט או קבלן המשה לעבודות הקבלן,

ובמהות.  עבודות דומות בהיקף 5בלפחות קצועי מוכח ומוצלח ה זו, ובעל יסיון מ בסיווג המתאים לעבוד

  מפקח. י אישורו ע"י הצע רק אחרקבלן המשה תבו ם רות עהתקש

  

  כביםשתילים ועצים מור

  וחלק.  אמליחוי ס"מ מצוואר השורש, וא  20ה יהיה עד  בשתיל מורכב גובה ההרכב

צת עייים של הכה ושורשיה קודת ם לפי הדרש; ללא פריהשתילים והעצים יהיו: בגדלים סטדרטיי

חת הרוכב תהיה בהמשך תוך טריים; צמיע פצעי חילא יהיו על הגז ;מלאה עם טבעת הגלדהההרכבה תהיה 

  ושם המשתלה. ,וגהסיו וללים את שם הזן המורכב,אישורים הכה ללא ברך; הקבלן יספק לכ רייש

 

  שיקום ופי 

שתלות על ידי ספק מומחה דוגמת "זרעים מציון" או "מ מתן הוראות שתילה יהיוהספקת חומר ריבוי ו

שתילה  ללת:העבודה כוהפיקוח העליון. ר בכתב על ידי הספק יאושש"ע ובכל מקרה  ור" אגבעת בר

  :והשקיה ובכלל זה

צירת לל: יישור, הגה מהצפה, הבטחת יקוז תקין, יוכי ם ופו לשיקבשטחים המיועדים  – הכת שטח

  "מ.  ס 10תלמים בגובה 

פיק לכל  ריבוי מס קום והבטחת חומרי חי השומר ריבוי לשטצירת קשר עם ספק לחי – הבטחת חומר ריבוי

 במחירתהיה גלומה  . תוספת זוות ולמקרים לא מתוכיםהשלמל 20%שיקום הופי בתוספת שטחי ה

אם יהיו  עדכוים לתכית השתילהן אצל המתכן לפי הזמת חומר הריבוי ולקבל כדתעיש לה  .למ"ר
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ושר לקבלן  מאושר, יאהקבלן אצל ספק  יעל ידחומר הריבוי  עם הוכחה של הבטחתלתשומת לב: כאלה. 

  ם בטבלה הר"מ. כל מין רשוזה. סוג חומר הריבוי ל סעיףמערך  30%ל  25%ם של בין תשלו

הספק לכל מועדים ובצורה שימליץ  שתילה, זריעה והתמה של חומר הריבוי יהיה ב – ויהריב ריישום חומ

בר. השתילה  ודש אוקטון חודש יואר לחימה ב, שתילה או הת סוג של צמח. בכל מקרה לא תהיה זריעה

  הר"מ.ילה ה בתערובת לפי מרווחי השתתהי

ר קליטה של שלושה חודשים של  חאל  תיליםשהעבודה יש צורך בצפיפות ורך אישור לצ – מבחן התוצאה

  בים במפרט השתילה. ס"מ ובאחוזים הכתוX 20ס"מ 20שתיל לכל 

ראת ההשקיה לפי הו ויפעיל אתשל עצירת גשמים  מקריםמערכת מתזים להקבלן יכין  – השקיה זמית

חיר מ יא תאי לשתילה וכלולה ביה זמית הממ. מערכת השק2יומי של קיה המפקח לקבלת שיעור הש

  ע. וצביה

  סט מאושר.גר קומפו  100ד זריעה כהקבלן יוסיף לכל שתיל ולכל מוק – קומפוסט

  

  זיתים בוגרים מן הקרקע 

  2.5ושרים ע"י המפקח.  בגובה שה לפחות, ומא 30ם בי בריאים, מפותחי ,מעולה זית מסוג א'  אספקת עצי

ות מעל גובה זה. קוטר הגזע יוצלהתפ  2-3מ' ובעל   1.5ם עד גובה ב ללא עפימטר לפחות, עם גזע מעוצ

הקרקע  "מ. צוואר השורש לאחר הטיעה יהיה בגובה פיס  15קרקע יהיה מיימום ס"מ מה 50בגובה 

ת. ה המתוכטיעה. כל עץ ש ת המבוגרים משךת עצי הזיבלן אחראי לקליטקה מיום הקלט יוחלף לא ש

תוך  ,ו. יש לגזום את העץ קודם ההעתקהתעטייום מ חריות לקליטתו תהיה כ"לעץ אחר והאע"י הקבלן ב 

  אשויים השיים והשלישיים.   על שלמות עפי השלד הר שמירה

ס"מ;  150/100/150פחות ם לגודל העץ ולבהתא רון,בעזרת מיי מחפ ,ת בורחפירה או חציבהעבודה תכלול: 

גר'  200 -ו' סופרפוספט רג 250 -ור ליט  60פוסט בשל בשיעור  אושרת וקומהבור בתערובת אדמת גן מוד ריפ

ת בור; שתילה; אספקה, הובלה תוך שמירה על מערכי "אוסמוקוט" או שו"ע לדשן מלא בשחרור איט

  180חות (לפ ס"מ 280ובאורך  2בעובי " ,, מעץ מחוטאוכהת העץ בתמור; הידוק ותמיכבלוי ההשורשים; מי 

  ת לרוויה.  יישק ות והלחדמים במשחת מגן; פתיחת צ); צביעת גס"מ מעל הקרקע

  

  דקלים בוגרים מן הקרקע 

  להפיצוגזע עד קודת ריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה הדקלים מסוג א' מעולה, באספקת 

לבסיס או יותר, לכל אורכם עד ת דקלים יהיו בעובי שווה, פחוכפות. גזעי ה 8עם לפחות מ',  4.5 - 3.5

  בתמר מצוי.ס"מ לפחות  40. קוטר הגזע, באמצעו, יהיה  םיכקים מז רת ללא "צוואר בקבוק" אוהכות

עץ להגה. הוצאת ה הק יוטלעטוף אותן בשעץ מהאדמה יש לחתוך את הכפות לחצי גובהן, ולפי הוצאת ה 

מ'  1.00עולה על   ים, עם גוש אדמה שקוטרורשחפירה כוה סביב מערכת השותוך הקפדה על  תיעשה,

על כלי רכב ולהובילו אל חר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מוף אל ד ת. מיפחומ' ל 1.0וגובהו 

טיעה באופן מוגן משמש ומרוחות. יש לו מתחת ם לא יקברזי הכפות. הדקלייכל ז קות ולגזום אתאתר ה

  השורש. לצוואר 

 אוצידה על יעה. דקל שכותרתו שמוטה ה מיום הטהדקלים המבוגרים משך שת הקבלן האחראי לקליט

גידול לגובה בשיעור של לפחות לא תהיה יכרת כל תוספת קלט לכאורה (כלומר, יהיה ירוק במרכז אבל ש

מהשטח ע"י הקבלן א ייקלט יורחק כל דקל שלכדקל שלא קלט.  ייחשבת האחריות), ס"מ במשך ש 50

  יה שה מיום טיעתו. לקליטתו תהו עץ דקל אחר והאחריות ומוייטע במק
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ס"מ; ריפוד  200x200x200לפחות במידות  , בעזרת מיי מחפרון,חפירה או חציבת בור,  :ולה תכלבודהע

ור איטי ' דשן מלא בשחרגר 250 -וליטר  60עור של יל, בשת וקומפוסט בשהבור. בתערובת אדמת גן מאושר

; הבור לוירה על מערכת השורשים; מילה תוך שמיבור; הספקה; הובלה; שתיל "אוסמוקוט" או שו"ע

ורב באדמה ללא מגע עם גוש אי יהיה בתחתית הבור מעדוק; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה הזבל האורגיה

  השורשים הטוע.  

  

  גושב 9.5 ודלג -קע רמן הקטיעת עצים 

ות, עם גזע מטר לפח 3.8רים ע"י המפקח, בגובה מעולה, בריאים, מפותחים ומאושעצים מסוג א'  אספקת

 מ' לפחות 2.0פים עד גובה מעוצב ללא ע פי שלד 3מום יומייהיה  ס"מ מהקרקע  20גזע בגובה . קוטר הע

  50 ימאלירשים המישוגוש ה רקוטת: ובמיד שורשים מפותחתהעץ יהיה עם מערכת  ס"מ.  75מיימום  

רה  הכת העץ להעבליטר.  72 המיימאלי ס"מ, פח גוש השורשים  50עומק גוש השורשים המיימאלי , ס"מ

  ג העץ. ם לסוהעברת עץ חשוף שורש בהתא  יזום עליון, חיתוך השורשים והכה לגוש אוגעשה ע"י 

  180/150/180ת ולפחוגודל העץ ל בהתאם   חפרון,ממיי ת בור, בעזרת העבודה תכלול: חפירה או חציב

 גר' 150- ר' וג 250-ליטר ו 100רפוספט סט בשל סופאדמת גן מאושרת וקומפו ס"מ: ריפוד הבור בתערובת

שמירה על מערכת  ה תוךלבור; הספקה; הובלה; שתילדשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע 

מ"מ עם  6ות תכת מגולוים ממכבל 4עם  וןע"י עיגלקרקע  ת העץ; הידוק ותמיכהשורשים; מילוי הבור

  ויה. ; פתיחת צלחת והשקיה לרו ; סיוד העץסטיק בחיבור הכבלים לעץהגת גומי או פל

  

בגוש 8.5גודל  -מן הקרקע  ציםעעת טי  

זע ר לפחות, עם גמט 3.3פותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה מסוג א' מעולה בריאים, מם אספקת עצי

  ס"מ מהקרקע, יהיה  20ה  . קוטר הגזע, בגובעפי שלד 2 ומיימום לפחותמטר  2.0 צב ללא עפים עדומע

ס"מ,   40ידות: קוטר גוש השורשים המימאלי במ םתחי שורשים מפוהעץ יהיה עם מערכת  ס"מ. 50לפחות 

עץ להעברה ההכת ליטר.   50 –י ס"מ, פח גוש השורשים המיימאל 40ימאלי המיעומק גוש השורשים 

  ג העץ. וף שורש בהתאם לסועץ חש השורשים והכה לגוש או העברת עליון, חיתוך  ע"י גיזוםתעשה 

  180/150/180י מחפרון, בהתאם לגודל העץ ולפחות  מי תעזריבת בור, בבודה תכלול: חפירה או חצהע

גר'  150-ופרפוספט וסג'  250-ליטר ו 100ור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל הב ס"מ; ריפוד

ערכת שמירה על מהובלה; טיעה תוך פקה; "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הס לא בשחרור איטידשן מ

(ס"מ  180ס"מ  280רך ס"מ ובאו 5תמוכות עץ בקוטר   3 -עץ בת הכתמיר; הידוק והשורשים; מילוי הבו

  יה. וה לרוחת צלחת והשקי קרקע) קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיל למע

  

  בגוש 8גודל  –ם מהקרקע טיעת עצי

ת, עם  מטר לפחו 3.0ובגובה של  ע"י המפקח מפותחים ומאושריםיאים, אספקת עצים מסוג א' מעולה, בר

 40יה ס"מ מפי הקרקע, יה 20קוטר הגזע בגובה י שלד, עפ 2ומיימום לפחות,  מ' 2.0גובה  עד בעוצגזע מ

ס"מ, עומק גוש  40י ורשים המיימאלטר גוש השבמידות: קותחים וים מפעם מערכת שורשהעץ יהיה  "מ.מ

ע"י גיזום שה עה  ת העץ להעברהכ ליטר. 50המיימאלי  וש השורשיםס"מ, פח ג 40לי מיימאהשורשים ה

  ורש בהתאם לסוג העץ.  ה לגוש או העברת עץ חשוף ששורשים והכ עליון, חיתוך ה

לפחות; ריפוד הבור  ס"מ 150/120/150במידות  ת מיי מחפרון, ר , בעזרת בור לטיעה העבודה תכלול: חפי

ור איטי  שחרבלא גר' דשן מ 100-גר' סופרפוספט ו 250-ליטר ו 60 מאושרת וקומפוסט גן-דמתבת אבתערו

 -שורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ בטיעה תוך שמירה על מערכת ה"אוסמוקוט" או שו"ע לבור; 
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  ד העץ;סיו קע); קשירה ברצועות גומי;ס"מ מעל הקר 180ס"מ (  280ס"מ ובאורך  5 רבקוט תמוכות עץ 3

   יה לרוויה.פתיחת צלחת והשק

  

  שבגו 7.5גודל  –טיעת עצים מהקרקע 

מטר לפחות, עם   2.5בה של חים ומאושרים ע"י המפקח ובגועצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפות פקתסא

 35ס"מ מפי הקרקע, יהיה  20הגזע בגובה  קוטר,  שלדעף  1ומיימום  פחות,ל מ' 2.0גובה גזע מעוצב עד 

"מ, עומק גוש ס 30לי רשים המיימאבמידות: קוטר גוש השוים רשים מפותחכת שוהיה עם מערהעץ י .מ"מ

י גיזום הכת העץ להעברה עשה ע" ליטר. 25מאלי ס"מ, פח גוש השורשים המיי 35השורשים המיימאלי 

  שורש בהתאם לסוג העץ.  העברת עץ חשוף  לגוש או  שורשים והכהך הו, חיתעליון 

; ריפוד הבור חותפמ לס"  150/120/150מיי מחפרון, במידות  עה, בעזרת חפירת בור לטי תכלול: העבודה

איטי   גר' דשן מלא בשחרור 100-ר' סופרפוספט וג 250-ליטר ו 60 רת וקומפוסטגן מאוש-בתערובת אדמת

 -עץ בתמיכת ההשורשים; מילוי הבור; הידוק ומירה על מערכת יעה תוך שו שו"ע לבור; טאקוט" "אוסמו

שירה ברצועות גומי; סיוד העץ;  ; ק)רקעס"מ מעל הק 180ס"מ (  280ס"מ ובאורך  5עץ בקוטר תמוכות  3

  יה לרוויה. ת צלחת והשקפתיח

  

   6 גודל -ליטר  10ת עצים ממיכל טיע

מטר לפחות, עם גזע  1.2בגובה ים ע"י המפקח, ים ומאושר, בריאים, מפותחהמעול עצים מסוג א' אספקת

  . )1/2" ( ס"מ 1.2חות  ס"מ מהקרקע לפ 20בגובה  קוטר הגזע מ' לפחות. 1.0מעוצב עד 

ס"מ; ריפוד הבור בתערובת  60/60/60במידות בעזרת מיי מחפרון,  ,העבודה תכלול: חפירת בור לטיעה 

טי גר' דשן מלא בשחרור אי 50-וט גר' סופרפוספ 100-וליטר  15בשל בשיעור  טומפוסגן מאושרת וק אדמת

ורשים, מילוי  ת השכערתוך שמירה על מת העץ מן המיכל וטיעתו לבור; הוצאאו שו"ע  קוט""אוסמו

הקרקע); ס"מ מעל  120ס"מ ( 220ס"מ ובגובה  5ר בקוט , מעץ מחוטא,העץ בתמוכה הבור; הידוק ותמיכת

  יה לרוויה. צלחת והשקות גומי; פתיחת ע ברצו קשירה

בת ערותס"מ, ריפוד הבור ב 60/60/60מידות ב, בעזרת מיי מחפרון, בודה תכלול: חפירת בור לטיעה הע

דשן מלא בשחרור ר'   50-ופוספט ר' סופרג 100-וליטר   15שרת וקומפוסט בשל בשיעור של ואדמת גן מא

ורשים; מילוי רה על מערכת השו תוך שמימן המיכל וטיעת ת העץ"ע לבור; הוצאאיטי "אוסמוקוט" או שו

); עס"מ מעל הקרק 120( ס"מ  220ס"מ ובאורך  5 בקוטר וטא,, מעץ מחיכת העץ בתמוכההבור, הידוק ותמ

  פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.  

  היה יח'.תלתשלום ם צישתילת עאופן מדידה 

  7גודל  – רליט 25ם ממיכל ומטפסי לת שיחיםשתי

ות כפול פקח. וף השתיל יהיה לפח ומאושרים ע"י המותחים ריאים מפלה, בת שתילים מסוג א' מעואספק

  המיכל. מ 10א יעלה על פי  , אך לגוש המיכל מפח

יל מן ס"מ; הוצאת השת 80/80/80במידות ון, רעזרת מיי מחפ, ב ההעבודה תכלול: חפירת בורות לטיע

-וליטר  30ר ל בשעומפוסט בשגן קוי הבור בתערובת אדמת ת השורשים; מילושמירה על מערכ יכל תוךהמ

ור; הידוק; תמיכת מוקוט" או שו"ע לבי "אוסבשחרור איטגר' דשן מלא  100-וגר' סופר פוספסט  250

  ת צלחת  ע); פתיחס"מ מעל פי הקרק  150ס"מ ( 250גובה בס"מ ו 5בקוטר  טא,, מעץ מחו השתיל בתמוכה

   והשקיה לרוויה.

  

  

84 שכונת מורשת - מודיעין



  6גודל  – טרלי 10ם ומטפסים ממיכל שתילת שיחי

יהיה לפחות כפול השתיל  המפקח. וףאושרים ע"י עולה, בריאים מפותחים ומתילים מסוג א' מספקת שא

  . למהמיכ 10פח גוש המיכל, אך לא יעלה על פי  מ

ת השתיל מן ס"מ; הוצא 60/60/60ות במידפרון, , בעזרת מיי מחפירת בורות לטיעהחעבודה תכלול: ה

-וליטר  15 ת גן קומפוסט בשל בשיעורבור בתערובת אדמילוי הורשים; מכת השמיכל תוך שמירה על מער ה

 לק; תמיכת השתיהידולא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; גר' דשן מ  50-וסט פר פוספגר' סו 100

חת צלחת והשקיה  הקרקע); פתי ס"מ מעל פי 120ס"מ ( 220ובגובה ס"מ  5בקוטר  , מעץ מחוטא,בתמוכה

  . לרוויה

  

  

   5 גודל -ליטר  6פסים ממיכל של ים ומטתילת שיחש

ע"י המפקח. וף השתיל יהיה בפח כפול   מפותחים ומאושרים בריאים,א' מעולה, תילים מסוג אספקת ש

  מהמיכל.   10ך לא יעלה על פי אח גוש המיכל, מפ  לפחות

ירה תוך שמהמיכלים ם מן ס"מ; הוצאת השתילי 50/50/50ידות ורות לטיעה במ חפירת בבודה תכלול: הע

גר' סופר  100ליטר,  5עור של בשל בשיוקומפוסט  בת אדמת גן;ורשים; מילוי הבור בתערועל מערכת הש 

השקיה שו"ע לבור; פתיחת צלחת; הידוק ו "אוסמוקוט" אויטי גר' דשן מלא בשחרור א 25-ופוספט 

  .  לרוויה

  

   4 גודל  -ליטר  4-ו 3של  ם ממיכליםת שיחים ומטפסישתיל

פח גוש לפחות מבפח כפול השתיל יהיה מאושרים ע"י המפקח. וף יאים, מפותחים ולים ברספקת שתיא

  מהמיכל.   10לא יעלה על פי   אך ,המיכל

שמירה ים תוך ילים מן המיכלס"מ; הוצאת השת 40/40/40מידות בבורות לטיעה ירת העבודה תכלול: חפ

גר' סופר  50טר לי 1בשיעור של   סט בשלן וקומפודמת גמילוי הבור בתערובת א השורשים; על מערכת

  לבור; הידוק והשקיה לרוויה.  אוסמוקוט" או שו"עאיטי "  מלא בשחרורגר' דשן  10-ופוספט 

  יח'.תהיה לתשלום יחים ששתילת אופן מדידה 

  שתילת דשא 

של   שיעורבשל מטיב מאושר ב אורגאין ר דשהחת משטחי הדשא; הספקה ופיזווהעבודה כוללת: אספקה 

ש או יצעת הדשים ע"י חר "ר; המ  100ק"ג לכל   10של  רפוספט בשיעורפו"ר, שכבת סמ  100-למ"ק  1

ס"מ ויישור סופי; השקית השטח לרוויה עם גמר השתילה; ההידוק; החזקת  20יכה ביד לעומק של הפ

טח. הצעת  של השתאם לצורך עד לכיסוי מוחלט ן בהיסוח ותוספת דישון בגפרית אמוכעישוב ו -השטח 

 תועשה דרש בשתילה, השתילהדשא דה והפיזור. במילאחר השעות  48-חר מואהדשים תועשה לא י

ס"מ. בתוך התלמים השתילה לא תהיה רצופה. כיסוי  15מים לא יעלה על תלמים, הרווח בין התלב

החיות לפי   לת דשא בשטיחים מוכים תהיהשתי טח יעשה ע"י מכבש על שטח יבש.שהתלמים והידוק ה

  היצרן.  

  .רמ" –אופן מדידה לתשלום 

  

  

  

  

85 שכונת מורשת - מודיעין



  ריעת זרעים ז

היתר: צעים אלו יכללו בין חות. אמפתטה, קליטה גידול והתאמצעים הדרשים לביאת כל ה וטקבלן יקה

עומק לשכבה של  ה מרדישון, המטרה, השקיה, ריסוס כגד עשבים, יכוש וכיסוח עשבייה וריבוד קרקע עק

  חיה מפורשת של המפקח. "י הס"מ, עפ  20

היו ישרים, ה שלה. פי הקרקע ייפגע המבי אופן שלאב ית את הקרקעיעה יש ליישר סופלקראת הזר

ס"מ. יש לסמן את השטח בחוטי סימון. יש להציע  4הוא זריעה. הדיוק הדרש  אימים למתאחידים ו

   י התכיות והמפרט המיוחד.לפ םהזרעים לאחר הפיזור ולכסות אות

לערך זה  יטה מתחתב. שיעור ר"בטים למ 150שה חודשים יהיה ורי הביטה המיימאליים בתום שלושיע

  חשבוו.  ריעה עלז קבלן לביצוע חוזר שליחייב את ה

  

  ים מצמחי בראספקת זרע

ישירה בשטח, להשגת עה ה יהעבודה כוללת את כל ההדרכה, הפיקוח והחיה שיידרשו לצורך הריבוי והזר

של   ולשמור אותם לשימושומכל מין   10%ש, של רד פת, מעבר היש לאסוף כמות וס. ויותת הרצהתוצאו

או לטובת אזורים וספים שלא לקחו בחשבון מראש. כמצופה,  ויבט ים לא ק מהזרעלהקבלן, למקרה שח

  ף או עבור אחסוו. הוס לא יהיה כל תשלום וסף עבור החומר

ל  ויהיו ע עהות הזריע  יכל שה לפי מעבדה תבוצעה ב ם שאספו, ובדיקות  הביטה בתאהזרעי  אחסון

  וע תועברה למפקח.ות לביצ צות הבדיקות כולל המלחשבון הקבלן. תוצא

  

  5עד  של חמהבר בטוו ףייאסחומר הריבוי שישמש לשיקום הוף  – יסוף זרעים לייצור צמחים ולזריעהא

 בתחום זה חויסיון מוכי מקצוע להם ידע יעשה רק ע"י אש ואחסוםהזרעים  איסוףק"מ מגבול התכית. 

ם מהרשויות כל האישורים הדרשי להוצאת אידה דומה). הקבלן אחר ם בעלי אופי וקה מימפרויקטי(

  השוות לאיסוף חומר זה.

לתוכית התאם יות ובמועדים המתאימים בהתכ על הקבלן לאסוף את הזרעים בכמויות הדרושות עפ"י

ף הזרעים עשויה  מה לאיסואיקופה המתתהם לב לכך, שקח. על הקבלן לשיידי המפ-איסוף שתאושר על

ים ושטווח הזמן לאיסוף עשוי להשתות תה בהתאם לסוג הזרעיסוף משהאת קצרה מאוד, שמועד להיו

  צפוי עקב תאי מזג האוויר. -באופן בלתי

הקבלן המקורי ם וספים לאסוף את החומר במקרה שקבליר לעצמו את הזכות להתיר ל שומ המזמין

ות בגין ת הוספאולו על הקבלן כל ההוצ מים. במקרה כזה יחובלוח הז ודסוגל לעממ פקה לא יהיהלאס

  משה לאיסוף הזרעים.  הבאת קבלי 

  

דות ת פרזרעים קיים בלבד באריזו סן חיש לפות את הזרעים, ולא – אחסון זרעים לייצור צמחים ולזריעה

י תבית ת של צמחיזריעת מכלישות השתלן, ריעה מכית ולדרבהתאם לסוג ובאופן שיתאימו לז

   ("חישתיל").

ק"ג, חתומים בואקום. יש לשים על כל מיכל תווית זיהוי  5לים במשקל עד לשמר את הזרעים במכיש 

  אריכי האיסוף והאחסון של הזרעים.  לם ותעים, המקום בו אספו, משקזרהשתציין את סוג 

 ד לאחר ייבושם לדרגהממועד איסופם או מי שבועות 3ך וחסו תואקים לאחסון יכל הזרעים הזקו

יח את הזרעים דרשת. יההארוזים במקום מוצל ואין לחשוף את הזרעים הארוזים לטמפרטורה ש לה

  . C025שמעל  
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 -ל  016רה שבין  שים ממועד איסופם יאוחסו בטמפרטוחוד 4יאוכסו לתקופה העולה על ש  םמיכלי זרעי
ת, מזיקים, עת מחלומיל האמצעים הדרושים ל. על הקבלן לקוט בכד איסופםועבועות ממש 3, תוך 018

  וריקבון.ברים 

  

ן מדגם אקראי של לבעשרה שבועות לפי המועד שקבע לזריעה יבדוק הק  – הכת הזרעים לקראת זריעה

יו של ותם לציפי אתהצצה יהיה בהריים וששיעור האמצעות מבחי ביטה שהזרעים אכן פו אשר בזרעים וי

יר (ובמקרים בהם שעור  לאשר זאת באופן סבן יהיה ית אות הבדיקות ה"ל לאפקח. במקרה שעקב תוצ המ

חת להבט יעה זרעים קיים וחיויים רז , יודיע על כך הקבלן למפקח ויוסיף לשיעור ה)80% -הביטה פחות מ

  שיעור הבטה הדרש. 

ם אלה יהיו ע"י  ביטה כדרש, טיפולי להבטיח  דידרשים כהפקח טיפולים יש לתאם עם המ במקרה הצורך

ך לשטוף זרעים רגילים (בעלי קליפה רכה) כהכה לפי הזריעה . ייתכן שיהיה צורן הקבלןחשבו ועל 

בלן המשה לאיסוף הזרעים. שטיפה  אות קהתאם להוראות היצרן ולהורב )TMTD )Tirzanבתמיסה מסוג 

  עה. ירבודה ביום הזתבוצע באתר הע זו

יות) עשויה לכלוללי קליפה קשה (כגון זרעים בעת הכ24במשך  זרעים במים פושריםיה של ההשר קט  

  פי הוראות ספק הזרעים ובתיאום עם המפקח.-שעות, על

פי  -לפי הזן וייקבעו ע-ם לדום ישתו עליויים שיעור הזרעים הקיים החג העוה המתאימה לזריעה כמו

  ביטה. 0%8פחות מ א ויות, לצרגת התוצאות ההדרוש להש

  יליםייצור שת

ות השתילה המפורטות לביצוע יגיש הקבלן תוכית וף דה ועם קבלת תכיתו לעבומכיסתוך חודש ימים 

שיקום הוף. בתוכית יהיה  עבור  זרעים וכל חומר צמחי אחר  ,מפורטת לאספקה ויצור שתילים,  פלגים

 , מקום הייצור, מקורוחות הזמים לייצורם ודלם, ל, גשתילים הו  כמות הזרעים שמות הצמחים, פירוט של

  צמחים במועדים ובסטדרט שקבעו. , הדרוש לאספקת ההריבוי חומר

  

  ) שתילת שתילוים ("פלגים"

הקרקע יהיו ישרים, אחידים ומתאימים . פי יש ליישר סופית את הקרקע לקראת השתילה – הכת הקרקע

  ון.ות השתילה בחוטי סימית. יש לסמן את שוריה פולשמחישטח צב אתוודא שלא מצלשתילה. יש ל 

לה בפיזור אקראי תבוצע השתילה רק לאחר תיאום, והחייה של אדריכל הם הוחלט על שתיקומות בבמ

 מגובהו. בקדח 1.5טר הפלג ועומקו פי את קו באמצעות דקר שקוטרו תואם הוף. קדח השתילה יוכן

 50ב  מעורב גרם  1קוט" או ש"ע, חודשים "מולטי 5-6ל  17:9:27ר מבוק רוחרא דשן מלא בשהשתילה ימול 

  מ"ק קומפוסט.ס

 .שאיט 1.5X"1.5הפלגים יוכו בתביות "חישתיל" בקווס שגודלו המיימלי של "  – ת השתיליםהכ

יהיה   םשים". גוש השורגיאופיטי-גיםלפחות לפי השתילה ושתיים עבור "פלבועות ש 8 – 6השתילים יוכו 

השתילוים   גשים המכילים אתציב. המשלם וימהתבית ישמר הגוש  כך שבעת חילוץ הפלג ומבוסס מלא

  פי סוג הצמחים ויכילו רק סוג אחד בכל מגש. -בתביות (מגשים), יסומו על

חים בשטח ארו עודפי צמטח ישתלו עד לסיום אותו יום ולא יישפקו לשתכן שהשתילוים אשר יסוליש 

  ".לפי דו"ח "איש מקצועלפי החיית המפקח, ו ןיית שוןא. די בהם ליו

. שיעור קליטה מתחת 90%שיעורי הקליטה המיימאליים, בתום חודש, יהיו   –טה וביצוע חוזר ורי קלישיע

  על חשבוו. שתילה  הקבלן לביצוע חוזר של ה תלערך זה יחייב א
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  זריעת צמחי בר

הזריעה יש לקות את גשמים וקודם לתחילת ירידת הי , לפהוחיחשור הקרקע ותלאחר יי – עהכשרת קרק

  , וצמחייה פולשית.לעיןמעשבים ראים  הזריעה כל שטחי

, דפת הסוגים למזג האווירעתבוצע במועדים המתאימים ביותר לכל סוג, תוך התחשבות בה – הזריעה

ם  , במלידיםם כבישמבגיתחשב הקבלן הזריעה שלו בתוכית רטורה מתאימה להצצה וכדומה. לטמפ

ה לרעה. התוצאה המצופה (לא השפיע על הזריעלולים ל ביר, הערמים צפויים באופן סובציפורים, או בגו

של  עמוקה ). יש להקפיד על הצעה  ה הזריעה תבוצע ידית, או מכאית (ע"י מזרע ביטה). 80%פחות מ 

במ"ר  עילמור להאה הכל לתשלום תהיאופן מדידה   ה.שיטת הזריע הזרעים. יש להגיש לאישור המפקח את

  זריעה.שטח 

  

  םשל עציוטיעה מחדש  העתקה

ו בזהירות מרבית. בעת הוצאת מהקרקע, הובלה וטיעה, יבוצע ו הוצאהכל העבודות כמ – שמירה וזהירות

שים וצוואר בשתילה, שעומק השורו  וע בגזע, עפים ושורשי העץעצים גדולים יש להקפיד לא לפג וטיעת

  קודם. לגובה שהיה במקומו ה ש יהיה זהההשור

כיהעצ –יעה טהטעו אאמר אחרת. יש לוודת לקרקים י ידתם בזקיפות גם לאחר א את עמע, אלא אם כן

שבוע לפי יום ההעתקה   ורה מקצועית ע"פ החיות המפקח.יעוגו העצים בצ ,יות. במידת הצורךמס' השק

  יית רוויה.  הקבלן את העצים השק ישקה

  ד להגעתו.  תחל ע ות. העבודה לאעל העבוד חקו ילשם פ  פקח ליום העתקת העציםלזמן את המיש 

בע אדום לאחר הלבת וף העץ) והם ן בצהסימון יהיה כתם קט(תקים ים המועצד צפון יסומן על העצ

  שתלו בהתאם לכך. י

מ. החפירה ס" 80ומקו מ' וע 1.5לפחות ה. קוטר הגוש יהיה חם יועברו בגוש עטוף ביוטה להעצים המועתקי

ירוסס  הגוש ייעשה בהדרגה. גוש השורשים יתוק  לפי ההעברה. יים לפחותעבו שתבוצע סביב לגוש 

  צא בזהירות ע"י מוף.  ב"בלאט" ייעטף ביוטה לחה ויו

  ה.עות לפי יום ההעתקו עץ. הגיזום יבוצע כשלושה שבההעתקה יש לבצע גיזום מקצועי ל טרם  – הכה

הגיזום ימרחו  מקומותו ב"ילבין" ועצים יולבהי  עזם. גזמוף העץ יג 1/2עד  1/3 -יותר מבכל מקרה לא 

  או ש"ע.   באלזאם"במשחת עצים, "לאק 

  גוזם מומחה" של משרד החקלאות). ו בידי "גוזם מומחה" (ושא תעודת "עבודות הגיזום ייעש

רגע העקירה ועד לרגע לא יעברו משים (בכל מקרה, לבורות הטיעה החד ןהעצים יועברו מהר ככל שית

  ות).שע 4 -ר מתיו הטיעה

מ). ביום ס" 30ס"מ עם דפות מוגבהות ( 160וטר לאחר הטיעה, יבצע הקבלן גומה בק – יעההטאחרי 

לפחות לא   ייה שיה באותה כמות של מיםליטר לפחות. השק 100בכמות של  הראשון ימולאו הגומות מים

  העתקה.  שבועות לאחר ה 3 -יאוחר מ

אדמה מאושרת למילוי החסר,   הקבלן התכופות, יספקההשקיות  בעק  יב העץקרה של שקיעת אדמה סבבמ

  ות עם גובה האדמה המקומית. לת אחידעד קב

בלן ועל חשבוו. הקבלן יהא מפקח, יסולק לאתר מאושר ע"י הקעץ שלא ייקלט, ע"פ החלטת ה – חריותא

ריות טיעה ואח ה, קם. אספוף דומים ולטעו במקווטר גזע וים במקומו בעל קייב לרכוש עץ מילואח

  ס"מ ייקטם. 15 -כ תהא על הקבלן. לבלוב שיגיע לאורךעץ זה הקליטה ל 

  אופן מדידה לתשלום תהיה יח' עץ

  יםופיטיאסימון ואיסוף ג
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ף. ר החואגירה יאותרו ויסומו בסקר מקדים שיערך במהלך י עלי אברפיטים וצמחים בגיאו – ימוןס

ם  עבתיאום קר יבוצע הס מפות. ן שיעצו בשטח ועל גביראש"י יתדות מתכת צבועות בשה עהסימון ייע

רי החפירה,  אישוכולל תשלום לרט"ג עבור קבלת  סקר זה כל העזרה הדרשת לביצוע ים. והג ת הטבערשו

ם מקצועי מטערם ול הוף וגם אדריכבלן. לאחר סיום פעולות הסימון יערך סיור עומן ע"י הקמתוגש ות

בסימון רך אין צווצע במיידית, האיסוף יבה שי במקרתיהם יבוצע שיפור או שיו ו י החיזמין לאישור. לפהמ

  מוקדם. 

טים יסוף פקעות / גיאופיוף יבוצע אהחישסקר ו/או כשלב מקדים לעבודות היצוע בלאחר  –איסוף 

הסקר. האיסוף ייעשה   ותתוצאו/או עפ"י וף רות בפקעות ובצלים, כפי שייקבע ע"י אדריכל השימחלקות ע

לוח הזמים של עבודות העפר.   אום עםים, בקצב ובתייטהגיאופ  של ה מלאהבעות התרדמה או לאחר הצ

ל מסוג זה בגיאופיטים  ח בטיפום ידע קודם ומוכבדים להעוי ה יעשו ע"יל, הגידול והשתחסוןוף, האהאיס

חילופין, יעורם ל ודה ידית.ף ועבור עם כטרקטמשולבת של דה ומן הבר. האזור יסומן והחומר יאסף בעב

מתוכה  ס"מ, והגיאופיטים יבוררו 30ת עד ה שטחי בערימומן, המסף מהאזור ישוומר החבמקום ח

ומאווררים סטיק אחידים מחוררים החומר ייאסף לארגזי פלהחייה. ע"פ  באמצעים ידיים ומביים, הכל 

 הגן על החומר הצמחיהאמצעים הדרשים, כדי לבכל בלן יקוט הק ."מס 15ם שאיו עולה על ובער

לקרוע או לפגוע לשבור וס, רי, רען ובמצב בריא. אין לדחשהוא טהחומר עקר, כביום בו  ילהאו לשת ולהבי

ו באזורים לשימור יד באזורים המיועדים לטיעה אמו מייטרך שהיא. הגיאופיטים יכל דבחומר הצמחי ב

קח המפית חייטים, והעוררות של הגיאופמזג האוויר, מצב ההתאי פ תאיסופם. ע"ום קק"מ ממ 5עד 

  כל אחת. קוב לדום  10ות, השקיות עזר וספ 1-2ר השתילה ועד יד לאחיהשקיית עזר מתיתן 

  ח. המפקאו אדריכל הוף  ו יורהאדמת חיפוי בכל מקום ברד ויפוזרו כחלק זה יישמרו בפפר מ עודפי הע

  .ילה מיידיתושת סוףום לאי: דההמדיד

  יל.  לע האמור לל ביצוע הסקר וסימון וכלהתשלום: כו

 ומועדוע עבודות השיקום הופי לביצ ם הזמי בכדי ליצור התאמה בין לוח  – פיטיםל ואחסת גיאוגידו

לה יורך גידולו, כולל שתילה במיקום זמי ועקירה חוזרת לצורך שתוף הגיאופיטים, ייאסף החומר לצאיס

שירות בשטח, תו מחדש יספקמועד א, זאת עד ל רת וחוזר חלילהו איחסוו ושתילתו החוזקט אבשטח הפרוי

עשה פיטים תייאוגהוף. האספקה של הח / אדריכל י המפקבכמות, בהרכב ובמקום שייקבע על ידמועד, ב

אישור ל וגשיה ולאספקה שתילרוט אמצעי האחסון, הגידול ומיקומו וההובלה לת התרדמה. פיבתקופ

  הוף.  אדריכל  /פקח המ

  .שים 3דום לאחסה וגידול עד  :ההמדיד

   עיל.לל כל האמור לכו תשלום:ה

  

  אחזקת גים – 41.05

 של העצים והשתילים, להתפתחותםיטה ות ולשלמות מערכת ההשקיה, לקללתקי הקבלן אחראי,

  41.5ק יות פרהח יבוצעו לפיייה חולאחזקתם התקיה במשך כל תקופת האחזקה. הטיפול ואחזקת הצמ

י הכללי ל"אחזקת גיעבודות ים" במפרט הטכודות באחזקת הגן" מך "עבפי מס) ולישרדמ-הביןה (ב

  גות ולוף בישראל. ון למהל מקומי, משרד הפים והארגטון ולבהוצאת האגף לשל

  ליטהר כולו, לקהאת לחודשים, מיום המסירה ש 3ר השתילים יהיה הקבלן אחראי במשך כחלק ממחי

ות ואחרי טיפולפרד, ה חזקת גיםף איים סעישל הצמחים. במקרים בהם קהתפתחות תקיה לומלאה 

  רט לעיל.  ום והשתילים, כמפהעציבמחיר ם גמר האחריות הכלולה, ו מיוהקבלן, יחושבו לפי חודשים, שימ
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וש סביב ר ויכעידוהשקיה; ח; המפק  הכת ספר (מדריך) אחזקה ואישורו ע"יודה כוללת: בין היתר: העב

ח לטפול אות בעצים.  י המפקרש ע"ולה שתידורי כל פעמוטבחרמש  שתילים אחת לחודש; כיסוחהעצים וה

המפקח. של מתכן ההשקיה ועפ"י החיות קיה לצרכי השתילים, עפ"י טבלת הש בהתאם ההשקיה תבוצע

חית המפקח.  לפי ה  קיה,תופחת ההש שמיםג(התשלום עבור מי ההשקיה יחול על הקבלן). במקרה של 

עצים ובשתילים זהים ובגודל וו, בל חשבהקבלן, עחלפו ע"י יו יתוווושתילים שלא יקלטו או ש עצים

  חריות וספת כ"ל. ה ואו את הקבלן בתקופת טפול ואחזקויחייבובסוג 

של  לפה השלמה והח ידיתמהאחזקה תיערך בדיקה של שטחי הגיון. במידת הצורך, תבוצע  בתום תקופת

  ן. ן הקבלחשבו למים, עלבריאים ושאו ו לא ירא התפתחו באופן תקין ו/אהצמחים והעצים שלכל 
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  41) 2009פברואר (

  א

  מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובםמשרדית לסטנדרטיזציה של  -הוועדה הבין 

41 א'– מפרט כללי לעבודות גינון 
והשקייה  הנחיות למתכנן  

  )דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה(

  .במפרט הכללי לעבודות בנייה 41המפרט הכללי לעבודות גינון הינו פרק  .1

 מרוכזים בסוףו 41.00של עבודות גינון מסומנים במספר  ותכולת המחירים אופני המדידה  .2
  .כמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללוהכתב  .המפרט

במידת . המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן  .3
  . הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה

מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מפרט כללי זה 
  .2005 –ה"נוסח התשס) 3210מדף (קבלן  ידי- עלמבנה 

המתכנן , פי העניין-מצויינים הסעיפים שלגביהם על) 37-5בסעיפים (בסעיפים הבאים    .4
  .ובהכנת כתב הכמויות יתייחס במפרט המיוחד

 תבניתיסתמך המתכנן על ה, בהכנת כתב כמויות לחוזה – הכנת כתב כמויות לחוזה .5
  .צאות בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורךלהכנת כתבי כמויות הנמ

, 41המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק  –הכנת המפרט המיוחד  .6
  .2009פברואר  –מהדורה רביעית 

כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי 
שבון דרישות מעודכנות במסמכים יש להביא בח – 2009פברואר שפורסמו במהדורת 

כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש . 'תקנים וכד, חוקים ותקנות: כגון
  .הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת

המתכנן יבחן את . הכללי המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט
ויכין  פרק שמסתמכים עליושל כל ") הדף הכחול("הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן 

  .סעיפים מיוחדים לפי הצורך

המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני  – חלופות וברירות מחדל .7
המתכנן יאתר את הסעיפים . המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת

  .בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרוייקט

יש לציין בתוכניות את , לשמר צמחיה הקיימת באתר נדרשכאשר  –מת צמחיה קיי .8
יפרט המתכנן הוראות לטיפול ושימור הצמחיה , במפרט המיוחד. מיקומה ואת סוגיה

 .הקיימת

דרישה להעברה או עקירה של עצים בוגרים  –העברה או עקירת עצים בוגרים  .9
, חשמל, ביוב, מים: וןלרבות הגנה על תשתיות קיימות כג, תפורט במפרט המיוחד

 .תקשורת ודרישות תיאום עם הרשויות המוסמכות

המתכנן יציין במסמכי החוזה  –הגנה על הגזע וצוואר השורש של עצים קיימים  .10
דרישות להגנה על הגזע וצוואר השורש של עצים קיימים במקרה של דרישה לשינוי 

 .מפלס פני הקרקע הקיימים

לניקוי פסולת והסרת צמחיה  דרישה – )ות חישוףעבוד(ניקוי פסולת והסרת צמחיה  .11
 .זהבמסמכי החויין וצת, כולו או חלקו, חישוף שטחל

דרישה לסילוק שכבת , המתכנן יציין במסמכי החוזה –סילוק שכבת קרקע עליונה  .12
או מחלות ומזיקים תוך פירוט עובי השכבה , קרקע עליונה בגלל שיבושה בעשביה

 .לסילוק

ופיזור  אחסון, דרישה לאיסוף ,המתכנן יציין במסמכי החוזה – שימוש בקרקע עליונה .13
 .קרקע עליונה
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המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לחיטוי סולארי של  –חיטוי סולארי של קרקע  .14
 .הקרקע

 .כמויות ותכונות נדרשות לתוספות קרקע, המתכנן יפרט דרישות –ספת קרקע ות .15

המתכנן יציין דרישות במסמכי  – רושטחי בו רגילההכנת קרקע בשטחים לאחזקה  .16
 .ושטחי בור רגילההחוזה להכנת קרקע לאחזקה 

- ליישור ועיבוד קרקע בו דרישההמתכנן יציין במסמכי החוזה  –יישור ועיבוד קרקע  .17
 .או כל אחד בנפרדזמנית 

מחלות ומזיקים לפני , הדברת עשבי ברל המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה –הדברה  .18
שורשים  הדברת ,אם נדרש ,צייןיכמו כן . או כחלק מעבודות התחזוקה ,תחילת העבודה

- באמצעות חומרים המועברים במערכת ההשקייה למניעת סתימת טפטפות תת
 . קרקעיות

, סוגי הדשן ,סוג הזבלל דרישות מיחדות המתכנן יציין במסמכי החוזה –ודישון זיבול  .19
 דשן הנדרשת/ת תערובת הזבלאת כמו ,)בודדיםלצמחים או (כמויות ליחידת שטח 
הן לגבי צמחייה חדשה והן , יישוםמועד ואופן ה .לצמחייה מיכלים/באדמת מילוי בורות

  .לתחזוקה

את הדרישות להכנת המתכנן יציין במסמכי החוזה : מנותק מצעבגינון במיכלים או  .20
סוג : גגות או במצע מנותק תוך התייחסות לסעיפים הבאים, קרקע ושתילה במיכלים
איטום וניקוז  ,ועונתיים עשבוניים ,שיחים, עומק הקרקע לעצים, המיכל גודלו ומיקומו

פירוט שכבות המצע , )יחס התערובת/ הגדרת איכות המצע(סוג המצע למילוי , המיכל
, גודל השתיליםזן ו, מין, סוג, השקייההבקרה וה, י הניקוזאבזרפירוט , וגובה המילוי

 .איכותם וכמות למיכל

המתכנן יציין במסמכי החוזה אם קיימת דרישה לשימוש  –שקייה זמנית מערכת ה .21
 .השקייההאופן ביצוע מערכת ובמערכת השקייה זמנית לרבות מקורות המים 

המתכנן יציין במסמכי החוזה אם נדרשת השקייה  – השקייה במים שאינם שפירים .22
 .ובמים שאינם שפירים ואת הדרישות המיוחדות לביצוע השקייה במים אל

קוטר ועובי דופן , סוג ומין חומר הצינורותאת המתכנן יציין במסמכי החוזה  –צנרת  .23
הנחיות לבדיקות ו כן דרישות כמו. ולחץ העבודה הנומינלי בו יעמדו הצינורות, הצינורות
 .קרקעית-ואם קיימת דרישה לסרט סימון לצנרת תת, המערכת

" ברז חי"לרבות אם נדרש , יםהמתכנן יפרט במסמכי החוזה את הרכיב –ראש מערכת  .24
  .ח"לרבות דרישה למז ומיקומו) ברז שיש בו בקביעות מים בלחץ(

תוכנית הצנרת יציין המתכנן מפורשות את נקודת  גבי-על –נקודת חיבור לרשת המים  .25
 .חיבור הרשת המתוכננת לרשת הקיימת

, הברזיםאת סוגי המתכנן יציין במסמכי החוזה  –וטפטפות  מתזים ממטירים, ברזים .26
 .את מיקומם ואת המרחקים ביניהם, והטפטפותהמתזים , הממטרות

 העברת ופןלא דרישות המתכנן יציין במסמכי החוזה –עצים ) העתקת(העברת  .27
 שיטת ההגנה על גוש האדמה של עץ מועבר, או בגוש, חשופי שורש עצים )העתקת(
 .'תמיכת עצים וכד, )מועתק(

המתכנן יציין במסמכי החוזה את הנדרש  –שתילת צמחים ללא תוספת השקייה  .28
 זבל לרבות מילוי חוזר עם, ניקוז אם נדרש, הכנת הבורות אופן ,לגבי תכונות השתילים

  .דשן בהתאם לסוג הקרקעו

המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות להכנת בורות לעצים ומילוי  – נטיעת עצי רחוב .29
 .ומניעת שקיעות ,רךהדו ךשטחי המדרחוזר תוך התחשבות ביציבות מבנה 

המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לגובלי שורשים לרבות סוג  –גובלי שורשים  .30
  .ומימדי הגובלים
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למגיני  מפורטת המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה –מגיני עצים וסבכות הגנה  .31
 .עצים וסבכות הגנה

לייצוב המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות  –תמיכת עצים למניעת התהפכות  .32
 .ולתמיכת עצים למניעת התהפכות

המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לחיפוי קרקע לרבות סוג החיפוי  –חיפוי קרקע  .33
 . ועוביו

 . הנדרש הדשא וזן מין ,סוג אתהמתכנן יציין במסמכי החוזה  –סוג הדשא  .34

ותיהם הזרעים וכמוי ומיני את סוגי ,לפי הצורך, המתכנן יציין במסמכי החוזה –זריעה  .35
הטמנת ל דרישה. ועונת הזריעה ,ממופע סופי של כל מין %, צורת הפיזור, ליחידת שטח
 .או זריעה ידנית, )HYDROSEEDING(דרישות לזריעה בהתזה  ,כל זרע בנפרד

 המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישות מיוחדות –דרישות מיוחדות למסמכי עדות  .36
בסיום דרישה למסירת מסמכי עדות  או, רמת הפירוט הנדרשת: כגון, למסמכי עדות

 .שלבים שונים של עבודה

המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה עבור תקופות בדק  – תקופות אחריות מיוחדות .37
  .3210בחוזה מדף ו 41.05פרק -בתת ואחריות שונות מהאמור

מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת ) 37–5סעיפים (כל הנושאים המפורטים לעיל  .38
 .ותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננתא

  

 – 2009פברואר  –
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  לעבודות גינון והשקייהמפרט כללי  -  41

  ותכולת המחירים אופני המדידה
  
  
  
  
  
  
  

  הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

  אגף בינוי / משרד הביטחון 

  הנדסההתכנון והמינהל / משרד הבינוי והשיכון 

  ל "החשכ/ האוצר  משרד

  משרד התחבורה

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )מתוקנת(רביעית   מהדורה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2009 פברואר – משרד הביטחון –כל הזכויות שמורות  ©  
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  הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
  :של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם

  

– משרד הביטחון – ר"יו  לוי גולן

 וסי רזיי – משרד הבינוי והשיכון – חבר

 שלום כהן – משרד התחבורה   – חבר

לריסה ליאחובצקי – משרד התחבורה – חברה

ל"החשכ/ משרד האוצר  – חבר  יעקב שחם –

 יהושע פרוכטמן – משרד הביטחון – חבר

 חבר הוועדה
ועורך אחראי של הפרסומים

 שמואל פיין – משרד הביטחון –

 חברת הוועדה 
 ורכזת ועדות המשנה

 'יפעת לופוביץ – הביטחון משרד –

  
  
  

  לעבודות גינון והשקייהמפרט כללי 
 :עדת משנהו

 ר"יו– משרד הביטחון – שמואל פיין
  חבר– משרד הביטחון–  יוסף אקסלרוד

  חברה–  משרד הבינוי והשיכון– נעמה אשל צוברי 

  חבר– להנדסת הצומח' מ המח"שה/ משרד החקלאות –  ישראל גלון

  חבר– להנדסת הצומח' מ המח"שה/ משרד החקלאות –  ראו-יצחק הל

  חבר–  אגף איכות סביבה/ עיריית אשקלון –  אלי יזרעאלי

  חברה–  משרד הביטחון–  'יפעת לופוביץ

  חבר– משרד הביטחון–  לב מיכלס

  חבר–  משרד התחבורה–  צבי פרידמן

  ה חבר–  משרד הביטחון–  רוזנפלד דינה ע
  
  

  :בייעוץ של הוועדה נעזרה

דפנה ' גב; דבי לרר' גב; מר יואל עופר; מר דני כץ ;מר דוד ערן ;ציון-עירית בן' גב ;מר דני אלמליח
  .הלביץ

  .משרד החקלאות, מ "שה גננות ונוף ,פורום מפקחי גינון של המחלקה להנדסת הצומח

משרד , מ"שה גננות ונוף, וועדה לנושאים מוניציפליים של המחלקה להנדסת הצומחחברי ה
  .החקלאות

  
לאה וורמסר' גב: מזכירת הוועדה
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  עבודות גינון והשקייהמפרט כללי ל -  41

  ותכולת המחירים אופני המדידה
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
  4  כללי –  41.01

  9  הכשרת קרקע לגינון –  41.02

  14  מערכות השקייה –  41.03

  19  שתילה וזריעה –  41.04

  31  ותמסירת עבודה ואחרי –  41.05

  32  אופני המדידה ותכולת המחירים –  41.00

      

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  :שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה, מצורפים לפרק המסמכים הבאים

 ;)קבתחילת הפר' ג עד 'עמודים א( להכנת המסמכים המיוחדים –הנחיות למתכנן   .א

  ).בסוף הפרק 'חעד ' דעמודים (תבנית להכנת כתבי כמויות  –הנחיות למתכנן  .ב
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  כללי    – 41.01 

    
41.01.00   

  תחום 
  הפרק

מערכות  ,הכשרת קרקע עבודות גינון והשקייה הכוללות לביצוע פרק זה מתייחס
   .בתקופת האחריות תחזוקת הגןו, גיהןולס גינוןעבודות , השקייה למיניהן

 – 57ט זה  אינו מתייחס למערכות אספקת מים ראשיות המתוארות בפרק מפר
  . ביוב ותיעול, מפרט כללי לקווי מים

  .מתקני חשמל – 08ק רבפ צע כאמורותב התאור
    

41.01.01  
חוקים 
  ותקנות

להלן רשימת חוקים , מוקדמות – 00בפרק " חוקים ותקנות"בנוסף לנאמר בסעיף 
  .מפרט זה פי- לעהמחייבים בעבודה ת ותקנו

  
כל הדרישות וההוראות המצוינות  פי-עלכל העבודות יבוצעו בהתאמה מלאה ו

  .ל"במסמכים הנ

 –ה "התשנ, )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(תקנות הגנת הצומח   .א
1994;  

  ;1977 –ז "התשל, )קיום הוראות תוית אריזה(תקנות הגנת הצומח   .ב

  ;1969 –ט "התשכ, )ביםשימוש בקוטלי עש(תקנות הגנת הצומח   .ג

 ;1992 –ב "התשנ, התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת(תקנות בריאות העם   .ד
  ;)טוואי התהלוכה( הדברת תהלוכן האורן' חלק ו 1940תקנות בריאות העם   .ה

  ;1987 –ז "התשמ, )איסור קיום מיתקן דישון במערכת מים(תקנות בריאות העם   .ו

  ;2009, 1997 –ז "שנהת, )הכרזה על אילנות מוגנים(צו היערות   .ז

  ;2414.ת.ק 1964ד "עובדים בחומרי הדברה תשכ  .ח

  ;)המשרד לאיכות הסביבה( 1993 -ג "המסוכנים התשנ חוק החומרים  .ט

) איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים(תקנות הבטיחות בעבודה   .י
  ;1984 –ה "התשמ

 .2007 –ז "התשס, )עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה   .יא
    

41.01.02 
  תקנים

בחוזה של מדינת ישראל לביצוע " החומרים והעבודה טיב"בנוסף לאמור בסעיף 
להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים , )3210מדף (ידי קבלן - מבנה על

  .הנוגעים לפרק זה

  :תקנים ישראליים  .א

  שם התקן  מספר

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב   489
  בקרת איכות, סימון, בדיקות טיפוס, דרישות תכן – לוהולכי רג

  להעברת מים בלחץפוליאתילן  צינורות  499

  קשיח להובלת  מים בלחץ) סי.וי.פי(צינורות מפוליאתילן כלורי   532

  צינורות השקייה ניידים מאלומיניום  720

  חבלים עשויים פוליפרופילן  753

  קומפוסט  801

יריעות : ים מפוליאתילן לשימוש בחקלאותיריעות ושרוול  1חלק   821
  ושרוולים לבתי צמיחה ולמנהרות עבירות
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-לתיעול ולביוב תת) PVC-U(כלורי קשיח מפוליוויניל צנרת   1חלק   884
  דרישות ושיטות בדיקה: קרקעיים ללא לחץ

  )IPקוד (דרגות ההגנה שמספקות מעטפות   981

1114  

  1חלק 

 2חלק 

 3חלק 

 4חלק 
 5חלק 
  6חלק 

  דשנים כימיים

  דגימת דשנים כימיים ובדיקת התאמתם לתקן החל עליהם

  דשנים חנקניים

  דשנים זרחניים

  דשנים אשלגניים

  מורכבים דשנים

  דשנים תמיסות של יסודות קורט לדישון

  שסתום כדורי עשוי מתכת  1144

דרישות כלליות  –שסתום קוצב נפח  –ציוד חקלאי להשקייה   1405
  ושיטות בדיקה

  דרישות תכן ופעולה, ממטרות סובבות: ציוד חקלאי להשקייה  1חלק  1406

דרישות כלליות ושיטות : מתזי השקייה: ציוד חקלאי להשקייה  1407
  בדיקה

ם הקשורים ומוצרי יםסטילגאוטק: מוצרים גאוסינתטיים  2חלק  1463
  זיהוי באתר – אליהם

: של מים קרים וחמיםצינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ   1חלק  1519
   צינורות מחוץ לבניין

1641    

  2חלק 

  3חלק 

  :ציוד חקלאי להשקייה

  )מכברים(מסנני שטח  -מסננים 

בעלי מערכת ניקוי עצמי  – )מכברים(מסנני שטח  - מסננים 
  אוטומטית

דרישות  – וצינורות טפטוף טפטפות: ציוד חקלאי להשקייה  1642
  ושיטות בדיקה

  עולה ישירהוסתי לחץ בפ  1670

  בעל אזור לחץ מופחת) ח"מז(מונע זרימה חוזרת   1673

  קפיצים למניעת זרימה חוזרת) ואקום(שובר ריק   1965

  כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת-שסתום חד  4425

  בדיקה באתר של מונעי זרימה חוזרת  4426
 

 מפרטי מכון התקנים  .ב

צינורות  (ותות פיקוד הידראולי צינורות פוליאתילן להעברת א – 265כ "מפמ     
  ).פיקוד

   

41.01.03   
פרסומים 

  שונים 

   :דלהלן אם לא נאמר אחרת ביצוע העבודה יהיה כנדרש במסמכים המקצועיים

  :פרסומים של משרד החקלאות  .א

  ;)דפון(אור - יצחק הל –גיזום ורדים בגן הנוי  .1

  ;ישראל גלון –גיזום עצי נוי  .2
  

עריכה , יעקב עציון –לשתילי גננות ונוי ") תקנים("הגדרות סטנדרטים  .3
  ;אור- יצחק הל: מקצועית
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אסתר , אלברט אבידן, יולס דוד - המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן הנוי  .4
  ;)דפון(ישראל גלון , אור -יצחק הל, עמי גיפס, מור

בגני נוי ובשטחים ללא צמחיה , בשדרות עצים, הדברת עשבים ביערות .5
  ;וןשמעון ביט –תרבותית 

, אור-יצחק הל: שמעון ביטון בהשתתפות –פגעים והדברתם בגן הנוי  .6
 ;חיים גבריאל, ישראל גלון

האגף , משרד החקלאות –תכשירי הדברה להגנת הצומח למכירה בישראל  .7
 .להגנת הצומח ולביקורת

המחלקה , מ"שה, משרד החקלאות-2008-רשימת צמחים חסכני מים .8
  .להנדסת הצומח גננות ונוף

  
  :מים נוספיםפרסו  .ב

יצחק , יצחק יפה, מיכאל אבישי, ישראל גלון -רשימת צמחי הנוי בישראל  .8
 ;)מהדורת אינטרנט(אור - הל

בהוצאת . אבינועם דנין, נעמי פינברון –.מגדיר לצמחי בר בארץ ישראל .9
 כרטא ירושלים, כנה

. מיכאל אבישי, דוד הלר, אברהם פאהן –מגדיר לצמחי התרבות בישראל  .10
  .וץ המאוחדבהוצאת הקיב

    

41.01.04  

פרקים 
  אחרים

וזאת כמוגדר בסעיף , חל גם על פרק זה, כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן
בחוזה של מדינת ישראל לביצוע " סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים"

  ):3210מדף (ידי קבלן -מבנה על

  ;מוקדמות – 00פרק 

  ;עבודות עפר – 01פרק 

  ;יצוק באתר עבודות בטון  – 02פרק 

  ;מתקני חשמל – 08פרק 

  ;תשתיות תקשורת – 18פרק 

  ;האתרפיתוח  – 40פרק 

  ;סלילת כבישים ורחבות – 51פרק 

  .ביוב ותיעול, קווי מים – 57פרק 
    

41.01.05  
  הגדרות

  .או הטמנתם ישירות בשטח האתר, פיזור זרעים – זריעה

  .עצים ודקלים תשתילל מתייחס – נטיעה

הנמדד בגובה , וקוטר גזעו ים לפחות מעל פני הקרקעמטר 2שגובהו  עץ – עץ בוגר
   .סנטימטרים לפחות 10הוא , סנטימטרים מעל פני הקרקע 130

שאינם  מעוציםשיחים  וצמחים , םצמחים עשבוניילשתילת מתייחס  – שתילה
  .עצים

  .משרד הבריאות ידי-עלמים המאושרים לשתייה  – מים שפירים
    

41.01.06  
רים אישו

  מוקדמים

  

    
41.01.06.00  

  כללי
ידי המפקח אין - אישור תוכנית העבודה על ,מוקדמות – 00בנוסף לאמור בפרק 

, בו כדי להסיר מאחריותו המלאה של הקבלן להתפתחות תקינה של הצמחים
  .לשלמות ולתפקוד המערכות הנלוות
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41.01.06.01  
תכנית 
ולוח  עבודה
  זמנים

מהתאריך הנקוב בצו התחלת  עבודה ימי 14- א יאוחר מל, אם לא נאמר אחרת
כנדרש  ,ולוח זמנים לביצועיגיש הקבלן לאישור המפקח תוכנית עבודה , עבודה

  .במסמכי החוזה

לאחר ביקור  ,להלן 41.04.07כאמור בסעיף ייקבע  העתקת עצים גדוליםמועד 
  .הקבלן והמפקח באתר ההוצאה

    
41.01.06.02  

אישור 
העברת 
  עצים

או , או עקירה, )העתקה(במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה 
פי התקנות ולקבל אישור בכתב מהגורמים -יש לפעול על, כריתה של עצים בוגרים

משרד החקלאות , ל"קק, הרשות המקומית, פקיד היערות: כגון(המוסמכים 
להלן תיעשה כמפורט ) ההעתקה(ההעברה ). 'רשות שמורות הטבע וכו, האזורי
  .41.04.07בסעיף 

    
41.01.06.03  
 גינון במבנים

 קייםדא הקבלן שוי ,ובגינון פנים מעל חניונים ,גגותבלפני התחלת עבודות גינון 
לעבודות הגינון וההשקייה  הומערכת הניקוז מתאימ ,שהאיטום תקיןאישור 

  .הנדרשות בחוזה

יבוצעו כנדרש  יקוזמערכות הנומערכות השקייה ודישון , השתילים, מצע הגידול
  .המתוכנן פי- עלבעומס המותר  כך שיעמדו ,במסמכי החוזה

    
41.01.06.04  

אישור 
  שתילים

 או , ואחרים יאושרו במשתלה בטרם יובאו לאתר שיחים ,עצים ,צמחי הנוי
   .לאישור המפקח ,הקבלן ידי-ללשטח ע דוגמאות יובאו

    
41.01.07  
מדידות 
  וסימון

לפני התחלת , 3210בחוזה מדף  "סימון ונקודות גובה"סעיף בבנוסף לאמור 
ראה (אשר ניתנה הוראה לשמרם , העבודות יסומנו באופן בולט אותם צמחים

  ).להלן 41.01.10סעיף 

יסמן הקבלן את , עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות
ם נדרש במסמכי א. או לקבוצות לפי התוכניות, המקום המיועד לצמחים בודדים

  .מודד ידי-עליבוצע הסימון  ,החוזה

מודד  ידי-על ,אם לא נאמר אחרת, חישובי נפח פי-עלתוספת קרקע תימדד 
  .מוסמך

בסיד או בכל צורה , בחול, שטחי השיחים והמדשאות יסומנו בסרט סימון
  .בהתאמה לתוכניות, המפקח ידי- עלשתאושר 

באמצעים , המדוייק לנטיעה וסוג העץ לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המיקום
  . המפקח ידי-עלשיאושרו 

כנדרש  ,השקייה על כל מרכיביהה מערכתכמו כן יסמן הקבלן בשטח את 
  .ובאישור המפקח 41.03.01.01וכאמור בסעיף  במסמכי החוזה

    
41.01.08  
מתקנים 
קיימים 
  בשטח

עבודה : ותמוקדמ – 00בפרק  "קרקעיים-מתקנים תת"בנוסף לנאמר בסעיף 
, עמודי תאורה :קרקעיים המצויים בשטח כגון-בסמוך למתקנים עיליים או תת

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות  –ריהוט גן וכדומה , כבלים ,תקשורתחשמל 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי . בכתב מראש הממונה על מתקנים אלו ובאישורה

  .הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים

הקבלן להודיע למפקח על כל אי התאמה בין תוכנית השתילה ומיקום חובת 
קו ביוב , קו מתח חשמל מעל עצים, שבילים, קירבה למבנים(הצמחים בשטח 
  .אי התאמות במערכת ההשקייה לרבות ,)'ותקשורת וכד

השטח לפני  פני-עליסומנו ) צנרת וכבלים( קיימות ידועותקרקעיות -מערכות תת
קרקעי טעון אישורו - ופן ביצוע העבודה בתחום מתקן  תתא. תחילת העבודה

אישור זה לכשיינתן לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו . המוקדם של המפקח
- המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת

  .קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה

יע על כך למפקח יוד, קרקעי-במתקן תת, נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה
  .ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול בו
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41.01.09  
בטיחות 
  ורישוי

, חומרי הדברה, עבודות עם חומרים כימיים, מוקדמות – 00בנוסף לאמור בפרק 
אנשים מורשים לביצוע עבודות  ידי-עליבוצעו  –חומרי חיטוי קרקע ודשנים 

, ורשים למכירה בישראלרק בחומרים המ ייעשההשימוש .  בחומרים כאלה
כל כללי הזהירות  פי-עלחומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן 

  ). לעיל 41.01.03ראה סעיף (המופיעים בתווית החומר ובחוברות ההמלצות 

 ,ידי עובדים שעברו הכשרה מתאימה לעבודה בגובה- עבודה בגובה תבוצע רק על
  .2007 –ז "התשס ,)עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה פי - על

    
41.01.10  
   שימור

צמחיה 
  קיימת

מפרט , עתקהמקום ה, עתקהמועד ה ,עצים קיימיםכאשר נדרשת העתקה של 
  .41.04.07 ובסעיף במסמכי החוזה כאמור יהיום והטיפול עד לקליטתהעתקה 

הנדרש במסמכי החוזה וכאמור  פי-עלפעולות לשימור צמחיה קיימת יבוצעו 
  :להלן

מניעת ל הקבלן אחראי, ובכל מהלך העבודהביצוע הגן ת השטח לבמהלך הכנ
אלא אם ניתנו הנחיות בגזעים ובשורשים , פגיעה בנוף, פגיעה בצמחיה קיימת
  .אחרות במפרט המיוחד

סעיפים ה פי- עלעבודה הימנעות מפגיעה בצמחיה כוללת , אם לא נאמר אחרת
  :הבאים

הקפתם  באמצעותבמקום  שאריםהנ או צמחיה אחרת עצים, שיחיםהגנה על   .א
 ;בגדר

-עלבמקום  קיימתבמהלך כל תקופת ביצוע הגן יש להשקות את הצמחייה ה  .ב
  ;כנדרש במסמכי החוזה ,המים של הצמחים צריכת פי

כלים  באמצעותפגיעה בשורשים  ,יפתהחשוקרקע המהידוק יש להימנע   .ג
עבודה בקרבת מערכת השורשים תבוצע . מערכת השורשיםם  בקרבת יכניימ
 ;אישור המפקחב
להרמת  יש לבצע גיזום מקצועי ,אם נוף העצים לא מאפשר ביצוע העבודה  .ד

  ; ידי גוזם מומחה-על הנוף
 יש להגן על הגזע, הגבהת פני הקרקע המקוריים או, הנמכה, שינוי במקרה של  .ה

   .במסמכי החוזה מפורטכ, וצוואר השורש של עצים קיימים
    

41.01.11  
 תוכניות
 ומסמכי
   עדות

  )תיק גן(

כתנאי למסירת , בעניין תוכניות עדות מוקדמות – 00בנוסף לאמור בפרק 
- חתומות על ,אם לא נאמר אחרת, עדות תוכניותהעבודה ימסור הקבלן למפקח 

 .ברמת הפירוט של תוכניות העבודה שנמסרו לקבלןבפורמט ו ,ידי מודד מוסמך
  .קרקעיות- יכללו גם עבודות תת תוכניותב

  :יוגשו לנושאים הבאים יםעדות נפרד יומסמכ תוכניות

 ;ודומם מתקנים, טופוגרפיה ,)'קירות וכד, רחבות, שבילים( שלד הגן  .א

 ;תוכנית הצמחייה  .ב

 ;ם וגודל שטחיהםהטבלה המרכזת את גידולי הגן לפי סוגי  .ג

 ,ראשי מערכת, מיקום השרוולים ,קרקעית- צנרת תת תוכנית השקייה לרבות  .ד
 ;י השקייהבקרו כל ברז של ספיקה

 ;ת מערכת השקייההוראות אחזקה והפעל  .ה

  . 'משאבות וכד, ראש מערכת: צילומים דיגיטליים של פרטים מיוחדים כגון  .ו
בגמר ביצוע  ,יגיש הקבלן מסמכי עדות בשלבים, דרישה במסמכי החוזה פי- על  

בורות כאמור  או אחרי חציבת לפני כיסוי צנרת השקייה: כגון. שלבי עבודה
  .להלן 41.04.06.04בסעיף 
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  הכשרת קרקע לגינון – 41.02
    

41.02.00  
  כללי

נטיעה ושתילה מתוארת להלן בסעיף , תוספת קרקע לגינון לצרכי זריעה
שרוולים למעבר . לעיל 41.01.10שימור הצמחיה הקיימת ראה סעיף . 41.02.06

   .להלן 41.03 פרק- בתתיהיו כנדרש  – בקרהפיקוד ל, צנרת השקייה

נטיעה ושתילה כוללות את השלבים , הקרקע לצרכי זריעהעבודות הכשרת 
  :המפורטים להלן

 ;)עבודות חישוף( צמחיההסרת ו ניקוי פסולת   .א
 ;צמחיה העתקת  .ב
  ;בדיקות קרקע  .ג

  ;עיבוד קרקע  .ד

  ;)פגעים ומחלות קרקע, מזיקים, עשבים(הדברה   .ה

   ;תוספות קרקע  .ו

 ;)זיבול ודישון יסוד(שיפור קרקע   .ז
  ;חיטוי קרקע  .ח

  ;)להלן 41.03פרק - כנדרש בתת( מערכות השקייה  .ט

  .יישור לקראת שתילה  .י

תבוצע הדברה כימית נוספת לפני עיבוד , כאשר קיימת עשבייה רב שנתית פעילה
  .להלן 41.02.04הדברת עשבייה תבוצע מספר פעמים כאמור בסעיף . קרקעה

    
41.02.01  

ניקוי פסולת 
והסרת 
  צמחיה  

  .עבודות עפר – 01עו כמפורט בפרק עבודות ניקוי האתר והסרת הצמחייה יבוצ

, עבודות אלו כוללות ניקוי והרחקה של כל הפסולת מהשטח המיועד לשתילה
אין . או פסולת אחרת שאינה מאפשרת לגדל בה צמחים, לרבות פסולת בנין

או ) עצים ושיחים(העתקת צמחים . לקבור פסולת כזו במקום המיועד לגינון
  .41.04.07תבוצע כאמור בסעיף , עקירתם

יבצע הקבלן עבודות עפר לסילוק שכבת קרקע , אם נדרש במסמכי החוזה  .א
  ;מעומק כמוגדר בחוזה, מחלות ומזיקים, עליונה משובשת בעשביה

איחסונה בערימות , יבוצע איסוף קרקע עליונה, אם נדרש במסמכי החוזה  .ב
  ;במהלך הכנת השטח ,באתר המוגדר בחוזה ,לאחר מכן ופיזורה

לאתר מאושר לטיפול וסילוק פסולת כאמור  ייעשוצמחיה  אופינוי פסולת   .ג
  .מוקדמות – 00בפרק 

    
41.02.02  
בדיקות 

  קרקע 

 הקבלן יבצע בדיקות קרקע לקביעת סוג הקרקע הקיימת, אם לא נאמר אחרת
הקרקע  כמו כן בדיקות של ,מ"ס 90 – 60 - ו, מ"ס 60 – 30 ,מ"ס 30עד  :בעומקים
בדיקת . והתאמתה לצמחייה המתוכננת בגן קעבמקרה של הוספת קר ,המובאת

המלצות לבדיקות קרקע "ב כאמור הקרקע תיעשה באופן מייצג של השטח
, הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות פי- על או ,"ודישון בגן הנוי

  .)4 'א 41.01.03ראה סעיף ( המפקח ידי-עלאו מעבדה אחרת שתאושר 

  :הבדיקות הנדרשות הן 

 ;)SAR ,בורון ,כלורידים, גיר(זיקלית  וכימית בדיקה פי  .א
 ;)זרחן ואשלגן, חנקן(רמת יסודות הזנה   .ב
 ;)חומציות( PH  .ג
  ).מוליכות חשמלית – E.C(מליחות   .ד
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41.02.03  
עיבודי 
  קרקע 

מ לצורך "ס 30יעובד השטח לעומק של , אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה
או בכלי אחר בעל להבים ) רוטר(איוורור באמצעות כלים מיכניים כגון משתת 

  .מעמיקים

כאשר שכבת האדמה המוספת . להלן 41.02.06.01תוספות קרקע ראה סעיף 
  .מ אין צורך לעבד את הקרקע הקיימת"ס 50-גבוהה מ

אותם אין אפשרות לעבד עם כלים מיכניים גדולים יעובדו , שטחים קטנים
בוד מקסימלי ידניים בעומק עי באישור המפקח בכלים מיכניים קטנים או

  .מ"ס 15-אך לא פחות מ, אפשרי

יעובדו לעומק , שבהן מסלע רב, אדמות טרשים ואדמות הר, אם לא נאמר אחרת
, באותם אזורים המיועדים לנטיעת הצמחים, רק בכיסי הקרקע מ"ס 30של 

  .מ "ס 8לקבלת קרקע מפוררת עם רגבים שאינם עולים על 

יבוצעו כל העבודות המיכניות , עכדי למנוע פגיעה במבנה המיכני של הקרק
כאשר הקרקע אינה נדבקת לכלי העבודה ( אך לא בוצית, בקרקע יבשה או לחה

  )בתהליך העיבוד
    

41.02.04  
  הדברת 

צמחייה לא 
  רצוייה

  

    
41.02.04.00  

  כללי
 ביישום, בשיטות, כנדרש במסמכי החוזה, פי כל דין-הדברת עשבים תבוצע על
תוך מניעת פגיעה  ,פי ההנחיות בתווית-שראל ועלובחומרים המורשים בי

  .ובבעלי חיים באזור, בקרקע ,בגופי מים ,בסביבה, בצמחים אחרים

יבוצעו לפי , או טיפולי חיטוי או עיקור קרקע, שנתית-עבודות הדברת עשבייה רב
  .ולפי המפורט בסעיפים להלן הנדרש במסמכי החוזה

גבי שטח -נטיעה וזריעה יבוצעו על ,שתילה, אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה
  .ממועד הביצוע ועד מסירת הגן ויישמרו נקיים נקי מעשבים

    
41.02.04.01  

הדברת 
עשבים רב 
  שנתיים

עד לקבלת הדברה מלאה תעשה בחומרי הדברה , שנתיים- הדברת עשבים רב
  .פי תכנית עבודה מאושרת-ותבוצע על, או חומר ויישום מתאים אחר, סיסטמיים

, אחרים הדברה גומא הפקעים ועשבים קשי, שנתיים כגון יבלית-ים רבעשב
  : בחומרים כימיים כמפורט להלן בשלבים יודברו

פי תכנית העבודה המאושרת - השקייה במערכת השקייה זמנית תבוצע על  .א
   ;לעידוד צמיחת העשבים

ההנחיות  פי- על, העשבייה בקוטל עשבים סיסטמי תרוססלאחר כשבועיים   .ב
  ;בחוברת ההמלצות לכל עשבבתווית ו

ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן  פי- על ,מהריסוס שבועות 4-לאחר כ  .ג
  . באישור המפקח, להמשיך בשלבי העבודה

היא הממוצעת  היומית עבודה זו תבוצע רק בחודשים החמים בהם הטמפרטורה
  .C  º22מעל

 3 במשך המרוסס במהלך עבודת ההדברה לא יבוצעו עבודות אחרות באתר
  ). 'הטמנה וכדו, חפירה, סימון( עות מסיום הריסוסבש

 1.0קרקע מעל גובה של  מוסיפיםכאשר , אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה
לפני הוספת  ,אין צורך לבצע הדברת עשבים כימית בקרקע הקיימת, מטר

  .הקרקע הנוספת
    

41.02.04.02  
הדברת 

עשבים חד 
  שנתיים

או , )כיסוח, תיחוח, קילטור(טות מכניות עשבים חד שנתיים יודברו בשי
  .או בשיטות אחרות כנדרש במסמכי החוזה ,בחומרים כימיים

  :חד שנתיים יודברו בחומרים כימיים כמפורט להלןעשבים 

  

103 שכונת מורשת - מודיעין



  41) 2009פברואר (

 

11  
  

  מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובםמשרדית לסטנדרטיזציה של  -הוועדה הבין 
 

 ;או בהעדר גשם, בקיץ זמנית לעידוד הנביטה השקייהבמערכת  השקייה  .א
 ;לאחר כעשרה ימים ריסוס בקוטל עשבים  .ב
  .ן להמשיך בשלבי העבודהלאחר שבוע ימים נית  .ג

    
41.02.04.03  

הדברת 
צמחייה 
מעוצה 
  וספחיה

, פרקינסוניה, שיטה, אשל: צמחים מעוצים רב שנתיים ובלתי רצויים כגון
מריחה  ידי-על כריתה או גיזום עד לצוואר השורשלאחר  יודברו, אילנתה וכדומה

  ".גרלון"ון מיידית של החתך הטרי וכל חלקי הגדם בחומר הדברה סיסטמי כג

ההדברה תעשה לפני המשך העבודות בעונה בה הצמח פעיל בגידול שורשים 
  ).אוגוסט-חודשים מרץ(

נצרים ושרידי עצים שנכרתו בעבר , צמחים מעוצים, וזריעים )ספיחים( נבטים
  .יודברו מחדש לפני השתילה, והתחדשו

  .המפקחבאישור ו בהתאם לתכנית העבודה יהיה המשך העבודות לאחר הטיפול
    

41.02.04.04  
הדברה 

באמצעות 
 מונעי הצצה

שימוש בחומרים מונעי הצצה לפני השתילה יתבצע במקרה , אם לא נאמר אחרת
   .בתחילת האביב אוהחורף   במהלךעבודה  ביצועשל 

גינון  – 41.5בפרק פי המפורט -שימוש במונעי הצצה לאחר שתילה יתבצע על
מרים והמינונים המומלצים בגידולים לגבי החו ,אחזקת גנים –והשקייה 
  .בלי לפגוע בקצב התפתחות הצמחים, השונים

    
41.02.05  

 חיטוי קרקע
- חדלהדברת עשבים , י של הקרקעסולארחיטוי , כי החוזהמאם נדרש במס

לאחר , על קרקע מעובדת יבוצע הוא ,)מחלות קרקע ומזיקים(שנתיים וגורמי פגע 
   :כאמור להלן ,לגובה סופי יישור

 ;מ"ס 20השקייה לעומק של   .א
בחודשים (שבועות בתקופת הקיץ  4 כיסוי ביריעת פוליאתילן שקופה למשך   .ב

 ;)אוגוסט- מאי
  ;כיסויסילוק ה  .ג

 .או זריעה, שתילה, לאחר הסרת הכיסוי
ולהרטיב באמצעותם , מתחת ליריעות, טפטוף נרתבקרקעות קלות יש להתקין צ
, היריעהיש להקפיד על שלמות  במהלך החיפוי. את הקרקע מדי כמה ימים

יש להקפיד על איטום שולי היריעה  .קיחיבורים וחורים יודבקו בסרט דב
  . רציפה בערימת קרקע

או בשיטות אחרות יבוצע כנדרש במסמכי  ,חיטוי קרקע בחומרים כימיים
  .החוזה

   .יהיה כנדרש במסמכי החוזה ,חיטויההמשך עבודות לאחר 
    

41.02.06  
שיפור 
או קרקע 

הבאת קרקע 
  אחרת

  
  

    
41.02.06.00  

  כללי
עשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע יאו הבאת קרקע אחרת י, שיפור הקרקע

  .והמלצות המעבדה ובאישור המפקח
41.02.06.01  

תוספות 
  קרקע

  

 תוספת קרקע תתבצע לפי דרישות מפורטות באחד ממסמכי החוזה ופירוט
תוצאות ל קרקע תהיה בהתאםתוספת ה .הנדרשותהקרקע  תכונותו הכמות

אין להביא קרקע . מראש המפקח כל הבאת קרקע טעונה אישור .קרקעהבדיקות 
  .אלא אם נאמר אחרת, הנדבקת לכלי העיבודרטובה 

מ יש להביא קרקע הדומה בהרכבה "ס 50של  כאשר מוסיפים קרקע עד לגובה
ד לפני את הקרקע המקומית יש לעב. )בדיקות קרקע פי-על( לקרקע המקומית
   .תוספת הקרקע
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תהיה  ,מ"ס 50אם לא נאמר אחרת כאשר מוסיפים שכבת קרקע שגובהה מעל 
במקרה זה אין צורך לעבד . בעיות ניקוז ללא אחידהו קלה הקרקע שתובא קרקע
  .את הקרקע הקיימת

, מ"ס 10אבנים שגודלם עולה על מנקייה תהיה הקרקע שתובא  ,בכל המקרים
  .)נמטודות, מזיקים, מחלות(ופגעים  שנתיים-עשבים רב, פסולת

יהיו  לגינוןהמיועדת  תכונות הקרקע, אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה
  :כדלקמן

 ;10%-תכולת גיר תהיה מתחת ל  .א

 תהיה מתחת ) E.C – מבוטאת במוליכות חשמלית(תכולת מליחות   .ב
 ;דציסימנס למטר 2-ל

 ;8-יהיה מתחת ל )SAR(תכולת נתרן חליף   .ג

 ;)ppm( מ"ח 30- תכולת זרחן תהיה מתחת ל  .ד

  .7.7עד  6.5-מ: תהיה בתחום pHתכולת   .ה
כלים ובציוד  באמצעות הטופוגרפית תכניתהפי - על יבוצע יישור קרקעפיזור ו  

  .מתאים
    

41.02.06.02  
שיפור קרקע 

זיבול (
  )ודישון

הנחיות  פי-על לאחר בדיקת הקרקע ייעשו שטיפות קרקעותוספת מינרלים 
העלו כי יש  צורך  41.02.02כמפורט לעיל בסעיף , אם בדיקות הקרקע. מעבדהה

כדי לשפר את המבנה הפיזי , בשיפור הקרקע יש להוסיף קומפוסט ודשני יסוד
כמויות מדוייקות ייקבעו על סמך בדיקת . של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה

  :מפקחותם לויגיש א הבאים הפרטים אתבטבלה  הקבלן יפרט .שנעשתההקרקע 

 ;סוג הגידול  .א

  ;סוג ושם חומר  .ב

  ;בור השתילה/כמות החומר ליחידת שטח  .ג

 ;יישום/אופן פיזור  .ד
  .שהכין הקבלן זו לטבלה ,לפני הביצוע יש לקבל אישור המפקח

 לעיל ואם לא נאמר אחרת 41.02.02אם לא נעשתה בדיקת קרקע כנדרש בסעיף 
  . להלן 41.02/1' מס הכמות בטבלה פי-עליינתנו תוספות  ,במסמכי החוזה

  
  
  
  
  
  
  

  תוספת קומפוסט ודשן לשיפור קרקע – 141.02/' טבלה מס             

 *כמות למטר מרובע  כמות לדונם  החומר

  ליטר 20  ק"מ    20  קומפוסט

  גרם 120  ג"ק  120  סופרפוספט –דשן זרחני    

    גר 60  ג"ק    60  אשלגן כלורי –דשן אשלגני 
  

דשנים כימיים . גודל הבור/ודשן היסוד תהיה יחסית לנפחכמות הקומפוסט *
  . 1114י "יעמדו בדרישות ת

   .801י "הקומפוסט יעמוד בתנאי ת, אם נדרש במסמכי החוזה  

 ,מטר 1.5במירווח מעל  או צמחים ,או שיחים בודדים ,במקרה של נטיעת עצים
קע הבור יש לערבבו היטב עם קר ,ודשן היסוד מוצנע לבור טכאשר הקומפוס

   .ולהימנע ממגע ישיר של הקומפוסט עם שורשי הצמח

תוספת  ,או כאשר נדרש במסמכי החוזה, לא ניתן לעבד את הקרקע אם
הבור  שטח פני הקומפוסט ודשן היסוד תינתן לבור השתילה באופן יחסי לגודל

דשן איטי שחרור יינתן כנדרש בסעיף  .לעיל 41.02/1בטבלה פי הכמויות - על
   .להלן' ד 41.02.09.04

105 שכונת מורשת - מודיעין



  41) 2009פברואר (

 

13  
  

  מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובםמשרדית לסטנדרטיזציה של  -הוועדה הבין 
 

בשכבת הקרקע  באופן אחיד םיש להצניע, אחר פיזור הקומפוסט ודשן היסודל
כלים מיכניים  באמצעותביום הפיזור ההצנעה תיעשה . מ"ס 20-לעומק של כ

  . או כלי עיבוד ידניים) מתחחת, מחרשת אתים(
    

41.02.07 
 פרישת
  צנרת

  השקייה 

-מערכת ההשקייה התת הנחתצע לאחר גמר ביצוע עבודות שיפור הקרקע תבו
  .להלן 41.03 פרק- בתתקרקעית וההכנות לרשת עילית כמפורט 

    
41.02.08  

  יישור 
קרקע 

  לשתילה

  

    
41.02.08.00  

  כללי
או לאחר תוספת , יישור השטח יתבצע במהלך העבודה לאחר הדברת עשבים

א צויין בכל מקרה של .על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכנית. קרקע
  .3%-כ בשיפוע אחיד של ,שיפוע עילי מכיוון מבנים לכיוון נקזים יצוריש ל ,אחרת

ההשקייה סמוך  מערכת פרישתיתבצע לאחר שלב שיפור הקרקע והקרקע יישור 
  . למועד  השתילה

בקרקע קלה  .עבודות יישור הקרקע הסופיים יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה
 20בקרקע כבדה , ימים מגשם אחרון 10ית לאחר בקרקע בינונ, ימים 4-לאחר כ

 סופי זהיישור  .מ ויותר"מ 1.5ימים לאחר ירידת גשם או השקייה בכמות של 
  .או כלים ידניים, כלים מכניים באמצעות ייעשה

וכנדרש  ,פיתוח האתר – 40כאמור בפרק  תעשה –הכנת קרקע לשתילה בכוורות 
  .במסמכי החוזה

    
41.02.08.01  

קרקע יישור 
  למדשאה

לפני  ,מ"ס 5בשטחים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על 
  .יש להקפיד על יישור לצידי אלמנטים דוממים וצמחיים. היישור הסופי

 לפחות מ"ס 2-יהיה נמוך ב מדשאהגובה הקרקע ל ,לאורך שבילים ושטחי ריצוף
  .ריצוף/מפני השביל

יש להקפיד על כך שגובה הדשא הסופי   ,לבכל המקרים של מדשאה הגובלת בשבי
  .החוזהמסמכי באלא אם צויין אחרת , יהיה בגובה השביל

    
41.02.09  

הכנות 
קרקע 

למקרים 
  שונים

  

    
41.02.09.01  

הכנת קרקע 
לשטחים 
באחזקה 
 רגילה

  ושטחי בור

הנדרש במסמכי  פי-עלושטחי בור תעשה  רגילההכנת קרקע לשטחים לאחזקה 
  . החוזה

   :לא נאמר אחרת הכנת הקרקע תעשה כדלהלןאם 

 פי- עלהשטח ייושר . השטח ינוקה מפסולת ועשבייה באמצעים מיכניים או ידניים
כאמור בסעיף הכנת בור השתילה תעשה לכל צמח בנפרד . התוכנית יישור גס

זרחן (ן יסוד ודש, שיפור הקרקע שהוצאה מהבור בקומפוסט .להלן 41.04.06.04
או בדשן איטי , לעיל 41.02/1בטבלה מספר ראה , יחסי לנפח הבורבאופן ) ואשלגן

  .להלן' ד 41.02.09.04שחרור כנדרש בסעיף 
    

41.02.09.02  
הכנת קרקע 

פרחים חד ל
שנתיים 

ועשבוניים 
  מן הבר

. פינות שיסמנו את גבולות השטח 4-השטח המיועד לזריעה יסומן ביתדות עץ ב
מ "ס 20יינעצו לעומק , מ"ס 30באורך , מ"ס 2.5X2.5יתדות עץ בחתך ריבועי 

 ;וסרט צבעוני ייקשר בראשן
לפני  לאחר מכן יש לתחח או לקלטר. הקרקע המיועדת לזריעה תנוקה מעשבייה

  .יועדהממועד הזריעה 
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41.02.09.03  
קרקע לגינון 

   במיכלים

   .כנדרש במסמכי החוזהתבוצע  קרקע לגינון במיכלים

    
41.02.09.04  

 תערובת
ע לגינון קרק

במצע 
  מנותק

  

 פי-עלו כנדרש במסמכי החוזה ושםקרקע לגינון במצע מנותק ת תערובת
שיטת , עומק בית הגידול, )הרכב התערובת(סוג מצע הגידול : הסעיפים דלהלן

  .שיטת הניקוז, או המבנה ההפרדה בין המצע לקרקע

  : כדלהלן  קרקע למצע מנותק תהיה ,אם לא נאמר אחרת

אם לא . בלי לפגוע בתשתיותהנדרש לפי סוג הגידול  לעומק ימילואו  חפירה  .א
 : מצע הגידול יהיה עומק ,נאמר אחרת

 ;מ"ס 30 – לעונתיים ועשבוניים .1

 ;מ"ס 50 – שיחים ומדשאות .2

  .מ"ס 100 –עצים  .3

יש להקפיד שהבד יבלוט מהבור . שנוצר בבד גיאוטכני" מיכל"ה פנים ויציפ  .ב
 .ו אבן שפהויוצמד לשולי הבור באמצעות יתדות א

 40%- חומרים אורגניים ו 60% ושהרכב גידול) תערובת(במצע " מיכל"מילוי ה  .ג
 .מאוורר ומנוקז חומר אינרטי

 6- ל 20:12:18- כ יש להוסיף לתערובת הגידול דשן איטי שחרור שהרכבו  .ד
  .הגידול מצעבבאחידות  יעורבבהדשן . ק"למ גרם 80חודשים בכמות של 

    
  מערכות השקייה – 41.03

    
41.03.00  

  כללי
זה מתייחס למערכות השקייה המיועדות להשקיית שטחי גננות במים  פרק- תת

כל  פי-עלכנדרש  תבוצע ,במים שאינם שפירים מערכת השקייה .שפירים בלבד
  .דין

לצורך מפרט זה נחשבת המערכת החל מנקודת החיבור לרשת אספקת המים 
 והמערכות האבזרים ,ורותוהיא כוללת את כל הצינ גינוןהמיועדת לשטחי ה

  .מערכת ההשקייה בגןלתיפעול  ותהדרוש

  : ותכולל השקייהמערכות 

  ,סי.וי.פי- ו, פוליאתילן מצולב, פוליאתילן, פלדה: צינורות מחומרים  .א
 .מ"מ 160או  ,6"שקוטרם אינו עולה על 

מערכת השקייה מצינורות . צנרת פוליאתילן מתוארת להלן 41.03.02בסעיף 
הצנרת תהיה . ע כנדרש במפרט המיוחד ובשאר מסמכי החוזהאחרים תבוצ

  ;כנדרש בתוכניות, קרקעית או עילית קבועה- תת

מלכודות  :ראשי מערכת בהם כלולים אחד או יותר מהאבזרים הבאים  .ב
מונע , קוצבי מים, מים-מדי ,שסתומי אוויר ,שוברי לחץ, מסננים, אבנים

 ;מערכות דישון, חשמליים/ ים דראולייברזים ה, )ח"להלן מז(זרימה חוזרת 

, מרכז מנהל, יחידות ביניים ותקשורת, יחידות קצה –על כל רכיביה  בקרה  .ג
 ;חיבור למקור המתח החשמלי

 ;קווים ושלוחות טפטוף  .ד

 ;מזרקות וכדומה ,ברזי גן ושתייה ,יםידני יםברז, מתזים, ממטירים  .ה

  .תאי בקרה  .ו

. רכיבי המערכת השוניםמערכות השקייה יעמדו בדרישות התקנים המתאימים ל
  .בהעדר תקנים יעמדו המערכות בדרישות מסמכי החוזה
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לחץ ( יש למדוד ולאמת כי הלחץ הדינמי השקייהלפני התחלת ביצוע מערכת ה
מתאים ללחץ המתוכנן בספיקה , בחיבור למקור המים )בקו בזמן זרימת המים

משך תיבמקרה של אי התאמה . הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח.  הנדרשת
    .המפקחהעבודה לפי הנחיות 

ים אחרים ייעשה אבזרמתזים או , במיקום ממטירים, צנרתהבביצוע כל שינוי 
  .רק באישור המפקח

הנחיות  פי- עלתעשה  השקייהי מערכת האבזרהתקנת , אם לא נאמר אחרת
  .היצרן

    
41.03.01  

ביצוע 
מערכת 
  השקייה

  

    
41.03.01.01  

מדידה 
  וסימון

המדידה והסימון ייעשו רק לאחר , לעיל 41.01.07בסעיף  בהמשך לאמור
פרק - כנדרש בתת ,עבודות העפר והכשרת קרקע לגינון, שהושלמו עבודות הפיתוח

  . כל זאת בכפוף לאישור המפקח, 41.02

. הקבלן ידי-עלההתוויות והסימון יבוצעו , כל המדידות, אם לא נאמר אחרת
 בשטח לבין התוכניות מצבה בין ההקבלן יביא לידיעת המפקח כל אי התאמ

כדי לקבל הנחיות המפקח להמשך ביצוע , סמוך למועד גילוי אי ההתאמה
  .העבודה

תוואי  .או דגלוניםיתדות  באמצעותיש למדוד ולסמן את מיקום הממטירים 
-עלחול או כל אמצעי אחר שאושר , אבקת סיד באמצעותרשת ההשקייה יסומן 

  .המפקח ידי
    

41.03.01.02  
חפירת 
תעלות 
 לצנרת
ה טמונ

   בקרקע

  .ויות חדותוללא ז ,כנדרש במסמכי החוזה תבוצעחפירת תעלות לצנרת 

תיעשה בכלים מיכניים או בעבודת , לרבות חציבה לפי הצורך, חפירת התעלות
קרקעיות אחרות -תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות לבל ייפגעו מערכות תת, ידיים

  .לעיל 41.01.08כאמור בסעיף 

' בטבלה מס צינורות בקרקע בעומקים המפורטיםה נחויו, אם לא נאמר אחרת
  :להלן 41.03/1

  
  141.03/' טבלה מס

קוטר הצינור 
  מ"במ

עומק תחתית 
 מ"התעלה בס

  60  ויותר 75

40 – 63    40  

  30  32עד 

מ "ס 10-תועמק התעלה ב, עצמים קשים או חדים, בקרקע המכילה אבנים
ואחר תרופד באדמה אשר אין בה אבנים , תוכניותבנוספים מהעומק הנדרש 

   .חדות או עצמים חדים אחרים

  . רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של הצנרת

לקוטר  יהיה אחיד לכל אורכה ויתאים בהתאם לקוטר הצינור עומק החפירה
  .הצינור הגדול בחתך החפירה

    
41.03.01.03  
  הנחת צנרת

  . יונחו זה לצד זה רותצינוה, כאשר יש יותר מצינור אחד

. ביוב ותיעול, קווי מים – 57וצנרת פלדה יהיו כנדרש בפרק . סי.וי.הנחת צנרת פי
  .להלן 41.03.02הנחת צנרת פוליאתילן תהיה כאמור בסעיף 

  .להלן 41.03.05כיסוי תעלות לצנרת ראה סעיף 
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41.03.01.04  
מעברי 
  ,שבילים

מדרכות 
  וקירות

יבוצעו כאמור במסמכי החוזה וכנדרש בפרק , רותמדרכות וקי, מעברי שבילים
57 .  

או מסלעה , קיר, מדרכה, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, אם לא נאמר אחרת
ושטח חתכו יהיה לקורוזיה עמיד  השרוול יהיה. שרוולבאת הצינור  להעביריש 

 60השרוולים יהיה  עומק. הצינור המושחל דרכולפחות משטח חתך  50%-גדול ב
אם נדרש במסמכי . מ לפחות מכל צד של המעבר"ס 30השרוול יבלוט , מ"ס

  .קצוות השרוול יהיו בתוך תאי בקרה, החוזה

מ העומד בדרישות "מ 6 קוטרבתוך השרוולים יותקן חבל משיכה מפוליפרופילן ב
השרוול יאטם בשני קצותיו . המשיכה יעוגנו בשני הקצוות חבלקצות . 753י "ת

  .שמר עד לזמן הכנסת הצינורייו ,המפקח ידי-על שיאושר מראש באלמנט

. בתוך השרוולים ללא מחברים, ברים בתוך השרוולים יהיו שלמיםוהצינורות הע
במרחק  ,מחוץ לשרוול המחבר יותקן, ואין תא בקרה, כאשר נדרש מחבר לצינור

העברת הצינור בשרוול תתבצע לאחר חיבור  .השרוול מקצה מטר 1.5 העולה על 
יותקנו עם חבל  ,שרוולים רזרביים .ף קו לצינור כדי למנוע חדירת לכלוךאבזר סו

  . 753י "מ העומד בדרישות ת"מ 6משיכה מפוליפרופילן בקוטר 

מקום קיימא בשולי - סימון בר באמצעותיש לסמן את המקום בו עובר השרוול 
  .המעבר

    
41.03.01.05  
  תאי בקרה

  .57פרק תאי בקרה יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה וב

   ׁ .489י "ובהתאם לת חוזהה במסמכי כנדרש יהיה סימון התאים
    

41.03.02  
צנרת 

  פוליאתילן

  

    
41.03.02.00  

  כללי
בהתאם למין  499י "יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בת צינורות פוליאתילן

 ). דרג) (PN(הלחץ הנומינלי , )מ"מ(הקוטר החיצוני ועובי הדופן , )PE(הפוליאתילן 

  .5283י "בת תאימו לדרישותי והמחברים האבזרים ,אם לא נאמר אחרת
    

41.03.02.01  
  מחברים

  

כל החיבורים יעמדו . המחברים לצנרת פוליאתילן יהיו כנדרש במסמכי החוזה
המחברים יהיו עשויים מחיבורים פלסטיים עם . בלחץ הנדרש של המערכת

  .רי שןאין להשתמש במחב ,אם לא נאמר אחרת. אטמים

יהיו בהתאם לסוג צנרת הטפטוף ולפי הדרישות  חיבורים לשלוחות הטפטוף
  .במסמכי החוזה

    
41.03.02.02  

  אבזרים
וסתי , משחררי אוויר, ברזים חוצצים: אבזרים לצנרת פוליאתילן כגון

יתאימו לתקנים המתאימים ', ברזי שטיפה וכד, אנטי ואקום, ספיקה/לחץ
  . מכי החוזהויותקנו בהתאם לנדרש במס

ויעמוד  ידי מתקין ובודק מוסמך- על פי כל דין- יותקן על ,אם נדרש, ח"מז  
  .1673י "בדרישות ת

    
41.03.02.03  

 פרישת
הצנרת 
  וחיבורה

  

. ותונח רפויה למשך הזמן הנדרש לשחרור פיתולי הצינור שתיפרצנרת פוליאתילן 
עשו יהתקנות בצינור יחיבורים ו, הצינור יונח ללא מגע עם עצמים קשים וחדים

קצה . הצינור יונח ללא מתיחה. רפוי וללא פיתולים לאחר שהצינור יהיה מונח
  .צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק

מעבר צינורות מקוטר לקוטר יותקנו על  קרבתהסתעפויות מחברים ורוכבים ב
 .יציאההמטר מאבזר  1.5מעבר יבוצע אחרי ה, הגדול יותר הצינור בעל הקוטר

 במצמד הברגה עם פקקסיום קו המטרה יהיה , בהעדר הנחיות במסמכי החוזה
   .ולא בממטיר

 באמצעותלסירוגין במידה שווה הצינורות ויהודקו  גבי-עלהרוכבים יותקנו 
קוטר הקידוח . לאחר ההידוק יש לקדוח חור במקדח גביע .מפתחות מתאימים
את הקדחים מכל שאריות יש לנקות  .מ מקוטר הרוכב"מ 2-צריך להיות קטן בכ

ת המתאימות לרוכבים ויש לחבר את השלוח). שבבים ודיסקיות(הקידוח 
  .באמצעות מחבר מתאים
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אם נדרש . מטר לפחות 0.8מתז יהיה /פוליאתילן לממטירהת ואורך שלוח
   .ת גמישות בהתאםובאמצעות שלוח במסמכי החוזה יבוצע החיבור

  .ממחבר נפרד ובשלוחה נפרדת) מחלקצינור (כל ממטיר יסתעף מהצינור הראשי 
    

41.03.02.04  
הנחת צנרת 

  גלויה

תיקבע ותחובר , משטחים מחומרים שונים, מדרונות, קירות גבי-עלצנרת גלויה 
 תונח הצנרת, בהנחת הצנרתבמקרה של זווית חדה  .כנדרש במסמכי החוזה

 גוןבכל מפגש של צנרת עם עצמים חדים כ .בתוספת זווית חיבור מתאימה
סלעים או בטון ירופדו נקודות המגע באמצעות ריפוד מתאים שאושר  ,אבנים

הקיבוע יהיה באחד האופנים  ,אם לא נאמר אחרת .המפקח ידי-עלמראש 
  :הבאים בהתאם למיקום הצינור

 : קרקע גבי- על  .א

 ניםוומוטות פלדה מגול בעזרתמ ייוצבו "מ 40מ עד "מ 16צינורות בקוטר  .1
הקיבוע יהיה  ."ח" בצורת מ מכופפים"ס 55באורך  ,מ"מ 3בקוטר 

 .לכל היותר מטר 3 במרווחים של

 6מ יקובעו באמצעות מוטות פלדה בקוטר "מ 40-צינורות בקוטר גדול מ .2
מכל צד  ,מ לפחות"ס 15מ כך שמוט הפלדה יהיה נעוץ בקרקע בעומק "מ

    ;של הצינור

קרינה המעוגן בתוך שרוול עמיד ב: קיימים או משטחי בטון, קירות גבי- על  .ב
, עשויים פלדה מגולוונת, באמצעות חבקים בצורת אומגה או למשטח לקירות

עם שני מיתדים לכל חבק בקוטר , במידות חתך המתאים לקוטר הצינור
 .מטר בין חבקים סמוכים 2במרחק שלא יעלה על , ל"המתאים לאומגה הנ

בקים הח. סגירת החבקים תאפשר תנועה חופשית של הצינור לאורך צירו
  .מ מכל שינוי כיוון של הצינור"ס 50- יותקנו במרחק שלא יפחת מ

    
41.03.02.05  

  הנחת
  צנרת
 קרקעית- תת

במקרה של זווית . הצנרת תונח בתעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים
  .  תונח הצנרת בתוספת זווית חיבור מתאימה, חדה בתעלה

 5באותה תעלה יופרדו במרחק של  י חיבור המורכבים על צינורות סמוכיםאבזר
ריפוד מתאים מצע  ללא אבנים או ,אדמה מקומית נקייה באמצעותמ לפחות "ס

   .אבזרי החיבור לצינורות למניעת מגע וחיכוך בין, המפקח ידי- עלשאושר מראש 

מ "ס 10מילוי בגובה  גבי-עליונח סרט סימון מתאים , אם נדרש במסמכי החוזה
  .מעל הצנרת בקרקע

    
41.03.02.06  

, שטיפה
כיסוי חלקי 

  ובדיקה
  

) טפטוףפרט לממטירים ושלוחות (לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת המחברים 
כאמור בסעיף  קוטרם ומיקומם ולסמן בתוכנית העדות, יש למדוד אורכי צנרת

  .לעיל 41.01.11

יש לשטוף את הקווים הראשיים עליהם הורכבו המחברים לרבות שלוחות 
  .שפתחיהם נאטמו זמנית לצורך שטיפה ובדיקת לחץ מפזרי מים לאבזרים

   .הצנרתלייצוב  ,באדמהלאחר השטיפה יבוצע כיסוי 

עד , מכל צד' מ 1.0בכל מקום בו מחובר אבזר משאירים תעלה פתוחה באורך 
 ,לחץ עבודה 1.5בלחץ סטטי  ת נזילותיש לערוך בדיק. לאחר בדיקת המערכת

כיסוי סופי . ולחזור על הבדיקה במלואהגלו יש לתקן נזילות שית. שעות 4במשך 
  .של התעלות יהיה לאחר קבלה ואישור המפקח

    
41.03.03  

ממטירים 
  או מתזים

   

  .מתזים ומפזרי מים אחרים יורכבו רק לאחר שטיפת הצנרת ובדיקתה/ממטירים

ומיקום ההצבה יהיו כמפורט  במסמכי , הפיות סוג, מתזים/סוגי הממטירים
  :הממטירים כמפורט להלן ויותקנו אם לא נאמר אחרת יוצבו. החוזה

חיבור , חפירת בור אם נדרש, הרכבת הפיה: מתז כוללת/התקנת הממטיר
עומק /בגובה האופקי מעלות לפני השטח 90- מתז ב/יצוב הממטיר, לשלוחה
  .השקייהוכיוון גזרת ה מתאים
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הנחיות הם  בהעדר. בהתאם להמלצות היצרןיותקנו  מתזים/גיחה יממטיר
לאחר שהתייצבו פני . הקרקע הסופיים פני-עללפחות מ מ"ס 1יותקנו בגובה 

יכוונו גובהי הממטירים כך שיהיו בגובה נמוך , השטח והשטח כולו כוסה בדשא
  .מ מפני הדשא המכוסחים"ס 1-ב

 .חומר הזקף ומידותיו יהיו כנדרש במסמכי החוזה – זקף גבי- על מתז/ממטיר
  .יציבהובצורה אנכית  תקןהזקף יו אם לא נאמר אחרת

, שביליםשולי  או ,מבנים, מתזים אשר סומנו בתוכנית בסמוך לקירות/ממטירים
 30 אם לא נאמר אחרת המרחק יהיה. הנדרש במסמכי החוזה מרחקיותקנו ב

בגבול דשא ושיחים יוצבו ממטירי הגיחה . מהקירות ושולי השבילים מ"ס
  .במדשאה

יותקנו רק , מתזים בהם קיימות פיות שטיפה זמניות/פיות קבועות בממטירים
  .לאחר שטיפת הלכלוך החוצה

התזה של /לאחר שטיפת הפיות יש לכוון את גזרת ההשקייה וטווח ההמטרה
לאחר סיום התקנת האבזרים יבצע הקבלן . מתז בהתאם לתוכנית/הממטיר

מסרו יויהנתונים יירשמו . בדיקת לחץ בפיית הממטיר הראשון והאחרון בכל קו
  .בכתב למפקח

    
41.03.04  

  קווי
  טפטוף

לפי הדרישות  יותקנוו 1642י "יעמדו בדרישות ת וטפטפות צינורות טפטוף
  .בתוכניות

יהיו  ,והדרג וקוטר ,הצינור מין ,המרווח ביניהן, ספיקת הטפטפת, סוג הטפטפות
  .כנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה

לוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף ש ,במסמכי החוזהאחרת  נאמראם לא 
   .מווסת

, אם לא צויין אחרת. על האדמה כנדרש במסמכי החוזה יונחו קווי הטפטוף
  . לעיל 41.03.02.04וייוצבו כאמור בסעיף  יונחוהקווים 

כנדרש במסמכי יהיה עומקם  ,במדשאות בהן נדרש להצניע קווי טפטוף בקרקע
  .החוזה

או , פתיחה וסגירה של כל קו מנקז לחוד צעותבאמאת קווי הטפטוף יש לשטוף 
   .ת פועלות כנדרשמערכשלוחה אחר שלוחה ולוודא שכל ה

    
41.03.05  
  כיסוי
   תעלות

לפני ביצוע כיסוי התעלות ימדוד הקבלן את הצנרת המוטמנת כאמור בסעיף 
  .לעיל 41.01.11

שר באדמה אלאחר הרכבת כל האבזרים וקבלת אישור המפקח יכוסו התעלות 
לפני מסירת הגן כאמור בסעיף . חדות או עצמים חדים אחריםאין בה אבנים 

במקרה של . יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות, 41.05.03
  .ללא שקיעות אחיד עד לקבלת משטח, שקיעות יש להוסיף אדמה

    
41.03.06  

  ראש
מערכת 

  ) בקרה(

ההתקנה . ובשאר מסמכי החוזהראש מערכת יבוצע לפי הדרישות בתוכניות 
  :תהיה באחת מהאפשרויות הבאות וכנדרש במסמכי החוזה

התחברות לקו אספקת המים הקיים לרבות כל האבזרים שנדרשו במסמכי 
הביצוע יהיה בתאום עם ספק המים ורק לאחר מכן חיבור ראש  .החוזה

 .המערכת
יותקנו לפי  האבזרים. לעיל 41.03.02.02יהיו כנדרש  בסעיף  האבזריםכל 

אך , כל אבזרי ראש מערכת יהיו מחוברים באופן קומפקטי. הוראות היצרן
מסמכי ב יהיו כמפורטהאבזרים וסדר הרכבתם . יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה

  .החוזה

כל ראש . אוגנים כנדרש במסמכי החוזהאו , ראש המערכת יכלול רקורדים
  .יותר מנקודה אחתב מוגנות מקורוזיה ,מערכת יישען על תמוכות מתכת

 25יהיה  לתחתית התאהאבזרים מעל  תחתית גובה – ראש מערכת בתא טמון
אם לא נאמר אחרת בגובה , התא בשטחי מדרך יהיה גובה מכסה. מ לפחות"ס

  .פני השטח
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41.03.07  
תשתית 

   בקרהל

כנדרש במסמכי תבוצע ) או אלחוטי, חשמלי ,פיקוד הידראולי( בקרהתשתית ל
  .החוזה

חיבור . נתק בין גיד לגיד/יש לבדוק בדיקת קצר, לים יהיה צבע שונה לכל גידבכב
. ערכת הדבקה עם אטימה אפוקסית באמצעות ייעשהכבלים מתחת פני הקרקע 

לפי   IP55חיבורי חשמל בראש המערכת יהיו בקופסת חיבורים אטומה בדרגה
  .חשמלאי מוסמך כחוק ידי-עלויבוצעו  981י "ת

    
41.03.08  

 רבק
  השקייה

  . השקייה יהיה כנדרש במסמכי החוזה בקר

  :יכלול לפחות את הדברים הבאים אם לא נאמר אחרת הבקר

 ;יהיה כמספר ברזי ההשקייה פלוס אחד )ברזים(הפעלות המספר   .א

 ;)DCאו  ACמצברים או סולארי או חשמל ( יתאים לבקר מקור המתח  .ב

  .ה ובקרת פריצהקריאת ספיק, כמות מיםיהיה עם אפשרות למדידת  בקרה  .ג
    

41.03.09  
  מרכז בקרה

  .יהיה כנדרש במסמכי החוזה) מרכז מנהל(מרכז בקרה 

    
41.03.10  

בדיקת 
מערכת 
  הבקרה

 .יצרן ציוד הבקרה ידי- עלמתקין שהוסמך  ידי-עלהבקרה תבוצע  מערכת בדיקת
  . בהתאם למפרט היצרן מערכתהבדיקת 

תעודות . ת את תקינות ההתקנההקבלן יגיש תעודות ואישורים למפקח המאשרו
  .לעיל 41.01.11הוראות אחזקה והפעלה כנדרש בסעיף ,  סכמת קשר, אחריות

    
  שתילה וזריעה – 41.04

41.04.00  
  כללי

כל עבודות השתילה יהיו  .הנהוגות בגינוןשיטות שתילה לזה מתייחס  פרק- תת
, חים והזניםמיני הצמ: ובהתאם לדרישות שפורטו בהם, כנדרש במסמכי החוזה

לפי  .מועד וצורת השתילה, כמות הצמחים, מרווחי השתילה והזריעה, גודלם
  :הפירוט

 ;שתילת צמחים חשופי שורש או עם גוש אדמה  .א

 ;העתקת עצים ממשתלה או משטח אחר  .ב

 ; ללא שורשאו  ,ייחורים עם שורש שתילת  .ג

 ;)גיאופיטים( ציצת שורשים, קני שורש, פקעות ,בצלים שתילת  .ד

 ;בר יפרחו בר צמחייעה זר/שתילה  .ה

 . זריעה בהתזה  .ו
נטיעת  –אלא אם יאושר אחרת , הסדר דלהלן פי- עלשלבי הנטיעה והשתילה יהיו 
שתילת פרחי , שתילת דשא, נטיעת שיחים וורדים, עצים דקלים וצמחים בודדים

 .צמחי כיסוי וגיאופיטים, עונה
  

 והזרעים  שסופקוהקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים זריעה /לפני השתילה
החוברת  פי-על השתילים תהיהו העצים איכות. איכותם ידו לרבות- על

אם לא  .פי תקנות הגנת הצומח-איכות הזרעים תהיה על. סטנדרטים לצמחי נוי
  .יסומן  כל צמח מעוצה ותסומן כל אריזת זרעים, נאמר אחרת

 6ל בתווית תקינה וקריאה שאינה נמחקת לתקופה ש יהיההצמחים סימון 
  . זן ושם המשתלהה, המין ,הסוג בתווית יופיע שם. חודשים

אחוז חיוניות , מקור הזרעים, צבע פריחה, הזן, זיהוי המין: סימון הזרעים יכלול
נקיון מגורמי מחלה וכן , לגרםכמות הזרעים , תאריך תוקף חיוניות, הזרעים

   .אחריםומזרעי צמחיםדרגת הנקיון מעשבים 
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41.04.01  
ת הזמנ

  שתילים
  
  

 את רשימתהמפקח יגיש הקבלן לאישור  ,מקבלת צו התחלת עבודה יום 21תוך 
   .השתילים ומועדי אספקת בחוזה ספקי השתילים הנדרשים

עליו  ,שצמחים מסויימים אינם מצויים במשתלות במקרים בהם יטען הקבלן
זאת , יצרניות/שביצע עם המשתלות המגדלות להגיש למפקח תיעוד הזמנות

  . ורך קבלת רשימת צמחים חלופיתלצ

   .הקבלן יספק את השתילים כנדרש בלוח הזמנים שאושר לביצוע בחוזה
    

41.04.02  
תנאי 

  הנטיעה
   והשתילה

גמר עבודות הכנת השטח או עבודות  לאחרכל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו 
  .מיכל/ או במצע המנותק , ההכנה בבור השתילה

אין לטעת  .מזג אוויר מתאים לכל קבוצת צמחיםהנטיעה חייבת להתבצע ב
, ימים בקרקע בינונית 5, בקרקע כבדה) מ ויותר"מ 5(ימים מגשם אחרון  7במשך 

זאת כדי למנוע פגיעה פיזית במבנה , וללא הגבלה בחול, ימים בקרקע קלה 3
  .הקרקע

  .במקרים חריגים יש לטעת באישור המפקח
    

41.04.03   
  מקור
  חומר
  הריבוי

  יבוט
  השתילים

  

    
41.04.03.00  

  כללי
רשימת צמחי הנוי   פי-עליש להשתמש רק בצמחים וחומר ריבוי מזוהים  

. המגדיר לצמחי בר או ,המגדיר לצמחי תרבות אובישראל של משרד החקלאות 
חובת ההוכחה , במקרה של ספק בזיהוי הצמחים בהתייחס לתוכנית הנטיעה

  .לעיל 41.04.00מור בסעיף כא הצמחים תחול על הקבלן לזיהוי

  .לעיל 41.04.00בסעיף  כאמוררישות בדהצמחים וחומר הריבוי יעמדו 

   .יוחלפוצמחים וחומר ריבוי שלא יעמדו בקריטריונים 
    

41.04.03.01  
  זרעים

  

 אחסוןלאחר  .לעיל 41.04.00בסעיף יובאו באריזות מסומנות כאמור זרעים 
או מותפח יהיה כנדרש , לחשימוש בחומר ריבוי . כנדרש בהנחיות הגנת הצומח

  . במסמכי החוזה

) HYDRO SEEDING(בהתזה  ידנית או זריעההזרעים וכמותם ל תערובת הרכב
כמות זרעים , מיני צמחים: ויכילו את המידע דלהלן, במסמכי החוזהיהיו כנדרש 

 .הרכב התערובת, מכל מין לדונם
    

41.04.03.02  
פקעות 
  בצלים 

  שורש-יוקנ
  מעובים

 )גיאופיטים(

יהיו יבשים כשהם מאוחסנים  )גיאופיטים( וקני שורש מעובים, בצלים, פקעות
כל אריזה תהיה בעלת תאריך תקף ומסומנת . באריזות מאווררות המונעות לחות

טיפולים   .נקיון מגורמי מחלה ומזיקים, מקור הריבוי, הזן וצבעו, לזיהוי המין
חיטוי או טיפול קור לקבלת : בבצלים ובפקעות כגון, מיוחדים לפני השתילה

 ידי-עליבוצעו , או אחסון בקור עד השתילה וכדומה, הרטבה, אחידות בפריחה
  .   או לפי פרוט במפרט המיוחד, האריזות גבי- עלהקבלן כנדרש 

    
41.04.03.03  

  שתילים
ל כפי טיב  וגוד, הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות

  .במסמכי החוזהשהוגדרו 

: הדרישה לשתילי נוי לעיל  וכמפורט להלן פי- עלהשתילים יתאימו לקריטריונים 
מעוצבים , יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל, וזיהוי מדוייק סימון הצמח

ללא ) או אחרים, נמטודות, מזיקים, מחלות(מפגעים  וןנקי) כאשר נדרש עיצוב(
הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי  פי-על המיכל וגודלו גסו. שיבוש בעשבים

 הלפני השתילה יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמ. החוזה
  . בגן םלתנאי
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בחומר  של שתילי העצים ענפיםהגזע וה אתלהלבין יש  ,לצורך הגנה בפני קרינה
אין  .הגידולעם הוצאתם מאזור  מיד )המיועד להלבנת שתיליםחומר סיד או (לבן 

    .להלבין דקלים ודמויי דקלים למיניהם
. מאווורר ובצל חלקי, במקום מוגן מרוח, עד השתילה יאוחסנו השתילים

  .הצמחים יושקו לפי הנדרש באיזור ובעונה
    

41.04.04  
  סימון 
  מקום

  השתילים 
  

 ,זרעיםהאו  ,הבצלים והפקעות, השתילים של או גבולות השטח קוםימהסימון 
באמצעות  ייעשההסימון . לעיל 41.01.07לפי התוכניות כמתואר בסעיף  הייעש
  .המפקח ידי- עלאו אמצעי אחר שיאושר   חוטי סימון, סרט ,דגלון, מקל

או  סידאבקת פס חול או , באמצעות חוטהדשא  גבולותבשתילת דשא יסומנו 
  .ולפיהם תתבצע השתילה המפקח ידי-עלאמצעי אחר שיאושר 

    

41.04.05  
  זריעה

  

כך שפני , לקראת הזריעה יש ליישר סופית את הקרקע בכלים המיועדים לכך
יש לסמן את השטח בחוטי . מתאימים לזריעהישרים ו, אחידיםהקרקע יהיו 

  . לעיל 41.04.04כאמור בסעיף , סימון

: כגון, בהתאם לסוג הזרעים כמותם וגודל השטח טיפולים מקדימים לזרעים
וכן ', תפזורת וכד, חריצים: כגון פיזור הזרעים שיטת', דוכ כימיטיפול , התפחה

הפיזור  .המצויין בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה פי-על ייעשווהעומק  המרווחים
 –מפזרת ( מפזרות זרעים גרוויטציוניות :כגון בכלים מיכניים ייעשהיהיה אחיד ו

רעים לא אם במהלך הפיזור הז). מפזרת סיבובית( – תיאו צנטריפוג ,)נפילה
שעוביה כפול מגודלם , בשכבה דקה של חול, יש להצניעם בחיפוי, הוצנעו

יוטמן כל זרע או מספר זרעים ) מקומית(בזריעה נקודתית . הממוצע של הזרעים
  .במרווחים ובעומק הנדרשים, בחור הזריעה, בנפרד

, מניעת נביטת עשבים ,שתכליתם מניעת פגעים(טיפולים כימיים או מיכניים 
לפי  הדרישות  יבוצעו, )פורים או נברניםיצ ידי-עלהזרעים  אכילת עתמני

  . במסמכי החוזה

כך , לעיתים תכופות, יש להשקות בהשקייה עדינה ,בהעדר גשמים, לאחר הזריעה
כך שהשטח יהיה  ,הצמחים בשטחעד לנביטה והתבססות , שהשטח יהיה לח

מערכת השקייה  שבשטחים שאינם מושקים תיפר .מכוסה בצמחיה ללא עשבים
   .מסמכי החוזה פי-על טפטוףזמנית בספיקה נמוכה או 

   .תבוצע כמפורט במסמכי החוזהזריעת פרחים חד שנתיים ועשבוניים מן הבר   
תבוצע היא  ,או מכנית, ידנית, )HYDRO SEEDING(זריעה בהתזה  תאם נדרש  

  .במסמכי החוזהכנדרש 
    

41.04.06  
  שתילה

  

    
41.04.06.00  

  לליכ
ההנחיות להלן לסוגי השתילים השונים כפי שנדרש  פי-עלהשתילה תעשה 
  .במסמכי החוזה

גובה פני הקרקע הסופי סביב השתיל לאחר השתילה יהיה כגובהו במיכל או 
השיטה האפשרית לאבטחת עומק נטיעה תקין . כגובהו בקרקע ממנה הוא הובא

בקרקע  הבור פני- עלהיא באמצעות קרש נטיעה ישר המונח בשני קצותיו 
  . הסמוכה לשתיל

    
41.04.06.01  

שתילת 
, בצלים
  פקעות

ופרחים 
  עונתיים

הדרישות במפרט המיוחד  פי- עלפקעות ופרחים עונתיים תיעשה , שתילת בצלים
אם לא נאמר  .מירווח שתילה ועומק שתילה, לגבי עונת השתילה, לכל מין וזן

 פיסעי פי-על וגיאופיטים ייםשל עונת מרווחי השתילה וההשקייה היויאחרת 
  .צמחיםה לסוגי בהתאמה 41.5בפרק  "שתילה והשקייה"

בקרקע תחוחה או במצע שתילה  ,בבור שתילה או בתלם יישתלופקעת /הבצל
בצל תונח בתחתית על בסיס הפקעת ומקום פריצת /הפקעת. אחר שיוכן לכך

גומה יסומן לאחר כיסוי ה. כך שייוצר מגע טוב בין הקרקע והבצל, השורשים
במקרה , מקום השתילה םתחיאו י, במקרה של פקעות בודדות, מקום השתילה

  .של שתילה בשטח גדול
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כאשר הוא  פקעת/יהיה עומק השתילה כפול מגובה הבצל, אם לא צויין אחרת
   .לאחר השתילה יש להשקות את השטח לרוויה. שוכב

כנדרש במפרט יבוצעו , טיפולים להגנה על הפקעות אחרי השתילה מפגעים
  .המיוחד

    
41.04.06.02  

שתילת 
 ,חוריםיי

 ,שלוחות
שורש -קני
  'וכד

 יספק הקבלן חומר ריבוי, צמחי כיסוי מייחורים עשבוניים או שלוחות תשתילל
 ידי-על מראש מקורם יאושראשר , אם בריאים ומפותחים- צמחיו בשמקור
  .המפקח

 כשהוא, ר עד השתילהיועבר לשטח תוך שמירה על לחות ויישמחומר השתילה 
  .מאוורר ומוצל, מוגן מרוח

הייחורים או . מרווחי השתילה יהיו כנדרש בתוכניות או בשאר מסמכי החוזה
לאחר השתילה יש לכסות את הבור . יישתלו בגומות או בחריצי שתילה השלוחות

לאחר השתילה יושקה כל השטח השקיית רוויה . או את החריצים באדמה ולהדק
יש לשמור . לקרקע והייחורים ע וליצירת מגע טוב בין השורשיםלהנחתת הקרק

בקרקעות כבדות ובינוניות . או לקליטת השתילים, על קרקע לחה עד להשתרשות
  יש להימנע מהשקיית יתר להבטחת איוורור נאות ולמניעת מחלות שורש 

    
41.04.06.03 

שתילת 
ללא  צמחים
תוספת 
 השקייה

 ,יגדלו בתנאי בעל ראש, ת או במיכל גדול יותרשתילת שתילונים מצמחי תבני
  :לדברים הבאים ובהתאם כנדרש במסמכי החוזהתעשה  ,ללא תוספת השקייה

 ;גודל השתיל  .א
 ;יחס נוף שורש  .ב
 ;עומק הבור  .ג
 ;)הרכב וכמות( דשן איטי שחרור, תוספת קומפוסט ודשן יסוד  .ד
 ;מועד שתילה בהתייחס למשקעים  .ה
  .)מותו ועובי השכבהכ ,החיפוי סוג( חיפוי לאחר שתילה  .ו

    
41.04.06.04  

  הכנת
  בור 

הנטיעה 
  לשתילים

שנפחו , ייחפר בור, ומעלה 1מגודל , שורש או שתיל חשוף, לכל שתיל הנשתל בגוש
ואת , ללא קיפול ודחיסה, ברווחה, את כל מערכת השורשים של השתיל, יכיל

קעות באדמות אטומות או בשטחי סלע או בקר .החומרים המוספים הנדרשים
  .כנדרש במסמכי החוזהינוקזו הבורות , בלתי מנוקזות

יוכן כל , כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא הוכנה בהם הקרקע
הדרישות בטבלה  פי-עליהיה , במקרה של בור בודד, מידות הבור, בור בנפרד

  . השתילה כוללת חפירה ומילוי, להלן 41.04/1

  140.41/טבלה 

  )'מ(מידות הבור   מיכל גודל/ סוג צמח 

  אורך/ רוחב / עומק 

   יותר מנפח הגוש 40%בור שנפחו   עצים בוגרים גדולים מהעתקה 

מטר ובעומק  1.5בור ברוחב ואורך   10עצים ממיכלים בגודל עד גודל 
  מטר 1.2

  0.6/  0.6/  0.6  ממיכל 6-4שיח גודל 

  0.4/  0.4/  0.4  3עשבוני ממיכל עד גודל , שיח 
  

 - ו, מטר לפחות לשיחים 0.5/0.5/0.5חים סלעיים ייחצב בור שמידותיו בשט
. ימולא הבור בקרקע ,לאחר סילוק החומר החצוב. מטר לפחות לעצים 1.2/1.2/1.2

   .מיקום הבורות יסומן בתוכניות עדות
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41.04.06.05  
הכנת בור 

לנטיעת עצי 
   רחוב

אם לא נאמר אחרת הבור . חוזהבור לנטיעת עצי רחוב יהיה כנדרש במסמכי ה
בבורות של . מטר לפחות 1.0מטר וברוחב  1.0מטר באורך  1.2בעומק  לנטיעה יהיה

כדי לאפשר קליטת מים ודשנים בלי , עצי רחוב יש להכניס צינור שרשורי מחורר
אם לא נאמר  .אורך הצינור וקוטרו יהיו כנדרש במסמכי החוזה. לגרום לנגר עילי

הצינור יונח בהיקף גוש . )'אינצ( צול 4קוטרו , מטר 2.5ר יהיה אחרת אורך הצינו
  . השורשים מתחתית הבור ועד חלקו העליון

  . מילוי חוזר והידוקו למניעת שקיעות יהיו כנדרש במסמכי החוזה
    

41.04.06.06  
נטיעת 

שתילים 
  חשופי שורש

  

מקרקע  מיד לאחר ניתוקם, במועד מתאים בחורףשתילים חשופי שורש יינטעו 
וזאת במינים , או מהאריזה אחסוןהמשתלה או מיד לאחר הוצאתם ממקום ה

  ).לכל מין ומין משתלהשל ה ההמלצות המקצועיות לפי(שניתן לאחסנם 

שורשי השתילים יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה  של כדי למנוע התיבשות
  . 'נסורת לחה וכד, לחה חולית כגון קרקע לחהומאווררת 

,  בריאותה ותקינות השתיל, ילה יבדוק הקבלן את טיב מערכת השורשיםלפני השת
מרה שורשים צולבים ופגועים ולחדש יש לסלק במז. הדרישות לשתילי נוי פי- על

שורשים בודדים החורגים מגודל  מעטולקצר , חתכים בקצוות של שורשים קרועים
למערכת  בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוף. הבור המומלץ

  .כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי נוי, השורשים

לאחר  הניתנת השקיית רוויה(יש לשתול את הצמח כך שלאחר השקיית הנחתה 
של  )צואר השורש( יהיה גובהו הסופי של צואר הגבעול, )מ"מ 15-כ השתילה
  .בגובה שהיה בקרקע המשתלה, השתיל

הנקיה קרקע מילוי ה. ופשייםבעת השתילה יוחזק השתיל כך ששורשיו בבור יהיו ח
בהדרגה יחד עם הידוק בין השורשים כך שיווצר  ייעשה שהוצאה מהבורמאבנים 

  .מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת

. )ר"מ- ליטר ל 15-כ( ת הקרקעלאחר השתילה יש להשקות השקייה גדושה להנחת
 ,שבועאחת ל ר"ליטר למ 6-3(עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות 

שיבטיחו רטיבות בבית , )אלא אם ירד גשם, כבדה בהתאמה אובקרקע קלה 
   .השורשים אך לא בעודף

" שתילה ברטוב"תבוצע , אם נדרש במפרט המיוחד –) במים" (שתילה ברטוב"
בקרקעות קלות בהם המים אינם  .מים 2/3- ממלאים את הבור ב: כאמור להלן

, במשך כל זמן השתילה, ר בצינורמזרימים מים לבו, עומדים בזמן השתילה
לפני  השתיל יוחזק .קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ דלילהאת הומוסיפים 

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

את  ,ידבק פלסט 0.3%עם תוספת  בלבן בסיד כבוי בתום השתילה יש לצבוע
 וליבלובו צמחעד לקליטת ה ,למניעת קרינה ,)גזע וזרועות(החשופים  םחלקיה

  .המלא
    

41.04.06.07  
  שתילה
 בגוש ממיכל 

שורשים בודדים . בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את הגוש
בודקים את תקינות הגוש . מחוטאת החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה

הגוש מפוררים  ם במעטפתונישורשבמקרה של סלסול . רשיםומערכת השו
מניחים את השתיל . ישרים את השורשיםיבזהירות את מעטפת הגוש ומ )קורעים(

לאחר השקייה גדושה ונחיתת . ומהדקים מעט מוסיפים קרקע בצדדים, בבור
השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע 

  .המשתלה

פלסטיק מסוגים בשקי ( במיכלי גידול המובאים ,ומעלה 7גודל מ צמחים תיליבש
כאשר לא ניתן להסיר  .יוסר מיכל הגידול, או שגדלו בשקי  גידול בקרקע, )שונים

 10כל  ,יבוצע חירוץ לאורך המיכלו מיכל הגידולתוסר תחתית , את מיכל הגידול
  .מ"ס

   

41.04.06.08  
 שתילת

  חוריםיי
  מעוצים

המפקח יאשר את מקור . מסמכי החוזהב נדרשאם  ,ורים מעוצים יישתלוייח
  .הקבלן אחראי לטיבם ולצורת השתילה. הייחורים

, השקייהכגון מקור החומר הצמחי ותנאי שתילה נוספים , אורכו, קוטר הייחור
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  .יהיו כמפורט במסמכי החוזה', תמיכה וכד, לבנהה, השתילה עומק

לפי הנדרש במסמכי , ה בעונה המתאימה לכל מיןשתילת ייחורים מעוצים תיעש
  .החוזה

    
41.04.06.09  

גובלי 
 שורשים
  לעצים

  .פירוט במסמכי החוזה פי-עלהכנסת גובלי שורשים תעשה 

    
41.04.07  
  תהעתק

  או
  העברת

  עצים 
  גדולים

  

    
41.04.07.00  

  כללי
  

 .מכי החוזהפי הנדרש במס-תעשה על ,או בוגרים או העברת עצים גדולים תהעתק
  :העצים יהיו מאחד המקורות הבאים .מטר מפני הקרקע 1.3בגובה , נמדד עובי גזע

גוש אדמה או חשוף ממנה עם המועבר  ממשתלה) ומעלה 7מגודל (גדול עץ   .א
  ;)ללא גוש אדמה(שורש 

עד שלושה , בזמן קצר, עץ בוגר קיים בשטח או בנוף המועתק למקום החדש  .ב
  ;עם גוש אדמה או חשוף שורש ,חודשים מההחלטה על ההעברה

עץ בוגר הקיים בשטח או בנוף המועתק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת   .ג
 ). לפחות שני קייצים(כשנתיים 

ניתוק קווי : עבודות נוספות כגוןב הכרוכההעתקת עצים גדולים הינה עבודה 
התאום והביצוע . 'וכד צנרת מים ומערכות ביוב, כבישים, פגיעה בשבילים, חשמל
  .כנדרש במסמכי החוזה ויהי

לרבות קבלת אישורים מהרשויות , ל"לטיפול בכל הנושאים הנהקבלן אחראי 
   .העתקהל המוסמכות

יבוצעו  –הובלה ונטיעה , הוצאה מהקרקע –כל עבודות העתקת עצים גדולים 
הוצאת ממקום , הקבלן יתאם ויכין דרך גישה פנויה ממכשולים. בזהירות מירבית
  .לתוכל עץ למקום שתי

ויסמנו ) או נוף ,גן, משתלה(בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה 
שיטת  ,מועד ההוצאה. כנדרש במסמכי החוזה המיועדים להעברהאת העצים 

  . מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במסמכי החוזהו משך ההכנה, העתקה

יש . שנבחרו וסומנובזמן הוצאת העצים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו העצים 
בעצים חשופי שורש יש לבדוק את  .להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ

. שלא תכלול שורשים מעוקלים או סלילניים, תקינות מערכת השורשים ובריאותה
  .ללא גידולים ועפצים, השורשים יהיו בריאים בעלי קליפה שלמה

בית  היקףרת תעלה בחיתוך שורשים או חפי באמצעותהוצאת העץ תעשה 
  .השורשים  כפי שיצויין בהמשך לכל שיטה

תוך ניתוק איטי , בעת הוצאת ונטיעת עצים גדולים יורם העץ במנוף לגובה הדרוש
הרמת העץ תעשה באמצעות . קריעתםשל השורשים במזמרה או במסור ללא 

יש  .ממשקל העץ ומערכת שורשיו לפחות 1.5- רצועות הרמה המסוגלות לשאת פי
, בני אדם(או בשורשים ותוך התחשבות מלאה בסביבה , בגזע, הימנע מפגיעה בעץל

  ).'שאר צמחי הגן וכו, קווי חשמל, מבנים

בכל עבודות העברת עצים גדולים יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן 
ייעשה שימוש ברצועות מחומרים  .שפשוף או קילוף באמצעותהעמסה והפריקה 
    .סינתטיים בלבד

, התחתונים של הגזע 2/3-ב 10%-בשטח שמעל ל ,במקרה של פגיעה בקליפת הגזע
  .זהה לנדרש במסמכי החוזה, אחר במקומוהקבלן יביא עץ  .העץ ייפסל לשתילה
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שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה  בשתילה יש להקפיד נאמר אחרת אם לא
. י החוזהתמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכ. בבית גידולוזהה לגובה שהיה 

  .41.04.09התמיכה תבוצע כמפורט להלן בסעיף 

יש להכניס את מערכת ). במים(נטיעת העצים תהיה ברטוב , אם לא נאמר אחרת
לאחר מכן להוסיף את הקרקע עד . גוש לבור ולמלא את חציו במים/ השורשים 

  .שעיסת הבוץ שנוצרה תתקשה

לאחר הנטיעה על  העתקת עצים בוגרים יש לשמור/ בכל המקרים של נטיעת
השקיית  באמצעותיש לעשות זאת . רטיבות בית השורשים ומניעת עודפי מים

אחת . במשך שלושה חודשים, של העץ וצמיחהעד לליבלוב ). הגמאה(הנחתה 
  .תעשה בדיקת רטיבות לקביעת נחיצות תוספת השקייה לשבוע

    
41.04.07.01  

עץ העתקת    
מגודל (גדול  

) ומעלה 7
שגדל 
  לה במשת

שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ) ומעלה 7מגודל (העתקת עץ גדול  
  :ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש  יבוצעו גם הדברים הבאים

בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך 
תוסר הרשת במלואה  ,במקרה של קשירת הגוש ברשת. הוצאת העץ  והשתילה

כאשר גוש . לק לאחר הנחת גוש השורשים בגובה המתאים בבור הנטיעהותסו
תוסר היריעה לחלוטין ותסולק , השורשים עטוף ביריעה שאינה מתפרקת בקרקע

ויבוצע היריעה תוסר תחתית , כאשר לא ניתן להסיר את היריעה. מבור הנטיעה
  .מ"ס 10כל  היריעהחירוץ לאורך 

המתאים לגוש ולבית השורשים ולהקפיד על להכין בור בגודל  לפני הנטיעה יש
שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתילת . פריקת העץ לתוך הבור

  .חשופי שורש כמפורט לעיל
    

41.04.07.02  
עץ העתקת 

שגדל בגן או 
בשטח פתוח 

ללא , אחר
הכנה 

   מוקדמת

כנה מוקדמת ללא ה, העתקת עץ שגדל בגן או בשטח פתוח אחר ומועבר בזמן קצר
  :של גוש השורשים יבוצעו גם הדברים הבאים

שאושרו להעברה יש להקפיד על גיזום שיותאם לסוג ו שסומנו לפני העברת העצים
שארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו ולאחר הגיזום י. העץ ולעונה

ושאר  שאר ענף מרכזי גבוהיה כזו שיכשהם מקוצרים ביחס לגודל העץ בצור
 להשאיר בקצה הענפים הגזומים ענפונים עם יש .פים סביבו בגבהים שוניםהענ

אך זה יחייב הפחתת מספר  ,ניתן להשאיר זרועות ארוכות יותר. יםמעט על
   .הענפים

. מימדי גוש השורשים שיועבר פי-עלכמות הנוף שנשאר והענפים הנגזמים תקבע 
 יש להקפיד על יחס. ם יותרככל שגודל הגוש יהיה גדול יותר סיכויי הקליטה טובי

  .לפחותבהתאמה  1:2שורש של /)נוף( חלק על קרקעי

יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקעת  ,לאחר הגיזום מיד
למניעת התאדות ונזקי , או בסיד, יעודי לבן בצבע את שלד העץ והענפים צבועול

ני המריחה עד בעצים המפרישים שרף או מוהל אחר יש להמתין לפ .קרינה
  .להתיבשות ההפרשה

הנחיות נוספות במסמכי  פי-על הרגישים לקרינה או לקור יהיו העברת עצים
   .החוזה

מטר מפני הקרקע אינו  1.3גזעים שלהם בגובה /שקוטר הגזע בוגרים עבור עצים
הכנת הגוש תיעשה בחפירת תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש , מ"ס 30עולה על 
עבור  .מטר לפחות 1.0מקוטר הגזע ועומקו יהיה  6-פחת מפישקוטרו לא ישורשים 

   .עצים שקוטר גזעם גדול יותר יבוצע הגוש כנדרש במסמכי חוזה

לגזום את כל השורשים החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים  בזמן החפירה יש
  .או נקרעו בזמן העקירה ולמרחם במשחת גיזום, שנשברו

אם . העתקה בקרקע יבשה יחסיתהת עבודות א יש לבצע התפוררות הגוש יעתלמנ
  . ביוטה קשורה בחוטי סיזל מתכלים לא צויין אחרת יש להגן על הגוש

. במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ
למניעת התאדות , בעצים חשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים

  .והתייבשות
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ירוססו בחומר ) צול ½( מ"מ 12 זום הגדולים בשורשים שקוטרם מעלכל פצעי הגי
  .חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת עצים

יושקה הבור כדי למנוע היווצרות , תוך כדי מילוי הבור בקרקע, במהלך הנטיעה
כן יש להוסיף קרקע סביב העץ עד לגובה . כיסי אוויר בין האדמה והשורשים

  .העץ השקייה גדושה להנחתה בגמר השתילה יושקה. הסופי
    

41.04.07.03  
העברת עץ 

לאחר הכנה 
קצרה של 

גוש 
  השורשים

ומועבר לאחר תקופת הכנה קצרה של גוש  ,או בשטח פתוח אחר ,עץ שגדל בגן
  .דות הכנה שנמשכות שלושה חודשים לפחות לפני הנטיעהלבצע עבויש , השורשים

כאשר הכנת העץ תעשה בחודשי העתקה בצורה זו תעשה רק , אם לא נאמר אחרת
  . חודשי הסתיו המוקדמיםהאביב המוקדם או 

, ההיקפית לצמצם את היקף מערכת השורשים הפעילים ינהמטרת ההכנה ה
  . גזעלולקרבם 

בכל מקרה יש . מהצמרת 30%- גיזום הנוף והקצרתו בהתאמה בהיקף של כ  .א
  .לשמור על הגזע המרכזי וזרועות השלד

. חיתוך בשני שלבים באמצעות ייעשההשורשים צמצום מרחב המחיה של   .ב
 לפחות מקוטר הגזע 6-הגוש בקוטר פי בשלב הראשון יחתכו השורשים בהיקף

יש להקפיד . מ"ס 40מ עד "ס 30החיתוך ייעשה לעומק , )מטר 3- אך לא יותר מ(
משור או  באמצעותשורשים שנקרעו יחתכו מחדש . על חיתוך עדין ככל האפשר

 ,ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ומעלה מ"מ 12וטר קבשורשים . מזמרה
  . ימרחו במשחת גיזוםו

לעידוד צמיחת שורשים בקרבת הגזע יש להשקות את העץ במערכת השקייה   .ג
מ אחת לשבועיים וכן לדשן בכמות "מ 20בכמות של ) או התזה טפטוף(זמנית 

  .  20:12:20 - ר בדשן משולב שהרכבו כ"למ רםג 80של 

נוסף באותו ההיקף ובאותו המקום  חיתוך שורשים ייעשהצי לאחר חודש וח  .ד
 20% -של כוגיזום נוף נוסף  מטר לפחות 1.5לעומק של , שנעשה החיתוך הקודם

  .בהתאמהמהצמרת 

כאשר לא ניתן לגדר . אזור העץ יגודר וישולט למניעת נפילה לתעלה שנחפרה  .ה
אינרטי  בחומרהתעלה שנחשפה במהלך חיתוך השורשים תמולא , את השטח

 .שלא יעודד צמיחת שורשים לתוכו
במקרה של . במהלך כל תקופת ההכנה יש לעקוב אחר מצב הנוף וחיוניותו  .ו

למניעת והתייבשויות ענפים בצמרת העץ יש לבצע גיזום נוסף להקטנת הנוף 
  .התייבשות ולאיזון טוב בין נוף לשורשנזקי ה

אם לא נאמר . נפיובהרמת העץ יש להקפיד על שלמות הגוש ומניעת שבר בע  .ז
  .קשר בחוט סיזל מתכלהיעטף ביוטה וייגוש השורשים י, אחרת

הדרגתי תחתון של  ניתוקהנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה באמצעות   .ח
  . מנוף באמצעותבשילוב הרמת העץ , באמצעות כף הטרקטור, השורשים

    
41.04.07.04  

העברת עץ 
לאחר הכנה 

ממושכת של 
גוש 

  השורשים

לאחר תקופת הכנה ממושכת , קיים בשטח או בנוף והעברתו עם כל נופו עץ
יש להקפיד על עבודות הכנה שנמשכות , במקרה של העברה מתוכננת .)כשנתיים(

הכנות אלה גורמות לעץ לפתח . לפני הנטיעה ,)לפחות שני קייצים(כשנתיים 
חב צמצום מר באמצעות, סביב הגזע, מערכת שורשים קומפקטית בתוך גוש

  .בהדרגה מסביב לגזע, המחיה של השורשים

  :צמצום מרחב המחיה של השורשים יבוצע באחת משתי השיטות

 4X4מידות הגוש לא יעלו על ( העץפעמים גזע  8סימון גוש אדמה בקוטר של   .א
שלושה . יחולק לשישה קטעים היקף התעלה. תחפר תעלה בשולי הגוש. )מטר

 ;שלושה קטעים יחפרו כעבור שנה. קטעים לסירוגין יחפרו בשנה הראשונה
פעמים קוטר העץ מדופן גזע  4סימון גוש אדמה מרובע שדפנותיו מרוחקות   .ב

צלעות נגדיות  2-לת צמיחת השורשים בגבלשם ה, החפירה תבוצע לסרוגין. העץ
 .ובשנה לאחר מכן חפירת תעלה בשתי הצלעות האחרות
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החפירה  גמרב. מטר 1-מאך לא פחות , התעלה תחפר בעומק מתאים לשורשי העץ
 20שורשים שקוטרם מעל פצעי . ייחתכו כל השורשים החורגים מהיקף התעלה

  . מ ירוססו בחומר חיטוי וימרחו במשחת גיזום"מ

התעלה שנחפרה תמולא בחומר אינרטי שלא יעודד צמיחת שורשים לתוכו באבנים  
 . או בצרורות אבן לגובה פני הקרקע

יש להשקות את הגוש באחידות , בהעדר גשם, שנותר לעידוד צמיחת שורשים בגוש
בכמות של ) או התזה טפטוף(ספטמבר במערכת השקייה זמנית  –בחודשים אפריל 

ר בדשן משולב מסיס "למ םגר 40וכן לדשן בכמות של . מ אחת לשבועיים"מ 40
  .בראשית אפריל ובסוף אוגוסט 12:20:20- שהרכבו כ

 .שבועיים לפני העתקתו ייעשהציה טמרת ולסנילדילול הצ) 30%עד (גיזום נוף קל 
 .העצים יולבנו בתמיסת סיד. כל פצעי הגיזום יימרחו במשחת גיזום, הגיזום בסיום

ההעברה והשתילה נעשית כמו . העברת עץ כזה בתום כשנתיים נעשית עם כל נופו
  . במקרה של העברת עץ גדול עם גוש אדמה

יעטף יגוש השורשים . מניעת שבר בענפיובהרמת העץ יש להקפיד על שלמות הגוש ו
הנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה . ביוטה ויקשר בחוט סיזל מתכלה

. מנוף באמצעותבשילוב הנפת העץ , באמצעות ניתוק הדרגתי תחתון של השורשים
ולתאום  בגלל גודל הנוף יש להיערך לפתיחת ציר תנועה מתאים לפני העתקה

  .הסדרי תנועה
41.04.08  
  דקלים

  

    
41.04.08.00  

  כללי
  

העתקת דקלים מהשטח וממטעי דקלים תבוצע כנדרש במסמכי החוזה וכאמור 
  :כמפורט להלן

מפני הקרקע עד תחילת מקום צמיחת הכפה ' מ 2דקלים עם גזע בגובה עד   .א
 ;הראשונה

מפני הקרקע עד תחילת מקום צמיחת ' מ 2 מעלבגובה  דקלים גדולים ממשתלה  .ב
 ;נההכפה הראשו

  .דקלים מחוטרים  .ג
    

41.04.08.01  
העתקת 
 דקלים
 2עד  בגובה

מטר מפני 
  הקרקע 

לתחילת מקום צמיחת  ,מטר מפני הקרקע 2עם גזע בגובה עד  העתקת דקלים
חשופי  שתילים או, כללי הנטיעה יהיו כמו נטיעת שתילים בגוש – הכפה הראשונה

  .לעיל 41.04.06.06כאמור בסעיף , שורש

    
41.04.08.02  

העתקת 
 דקלים
 2מעל  בגובה

מטר מפני 
  הקרקע 

 ויהי וקוטרו גוש האדמה עומק .או מהגן ,ממטעי דקלים ,ממשתלה דקלים גדולים
הקבלן יביא אישור  .הנדרש במסמכי החוזה פי-עליהיה וגובה גזע העץ  מטר 1.5

בריאות ל הגנת הצומחמדריך  וכן אישור ,תוכניותה פי-עללאישור הזן  מהמגדל
  .י הדקל מפגעיםעצ

בקיץ מראשית אפריל ועד העתקת דקלים גדולים תהיה , אם לא נאמר אחרת
 .למחצית ספטמבר

ייקשרו בחבל הכפות הנותרות . )העלים( הכפות יש להקטין את כמות, העתקלפני ה
  .מ"מ 4זל דק בקוטר יס

את העץ עם גוש שורשים ואדמה  ויוציאמסביב למערכת השורשים  הקבלן יחפור
יש לרסס את הלולב והשורשים . מטר 1.5 - לפחות ובקוטר כ' מ 1.5- מק של כבעו

יש להגן על בית השורשים בפני התיבשות . בקוטל פטריות כללי למניעת פטריות
  .בזמן ההעברה יש להגן על גזע העץ בפני פגיעות מיכניות. בזמן ההעברה
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ש להימנע מהעברה י. שעות מזמן הוצאתם מהמשתלה 48נטעו תוך יי הדקלים  
בדקלים . בהעברה למרחקים ארוכים יש להקפיד על העברה בלילה .בשעות החמות

אם נדרש במסמכי , תמר קנרי ואחרים ,סבל ם של דקליקליטה כגון מיניקשי 
לאחר  מספר פעמים ביום במשך כששה שבועות להרטיב את הנוף יש, החוזה

  .השתילה

 השקייה באמצעותבבית השורשים  רורואיוו לאחר הנטיעה יש להקפיד על לחות
  .דקלבהתאם לסוג הקרקע וגודל ה ,מבוקרת

  .עשה עם תחילת הופעת ליבלוב חדשית העלים ה שלריפתיחת הקש
    

41.04.08.03  
נטיעת 
דקלים 

  מחוטרים

  .יהיו כנדרש במסמכי החוזה, ומקורו, רמת השרשתו, גודל החוטר

    
41.04.09  

תמיכה 
  וקשירה

  

    
41.04.09.01  

  תמיכת
עצים 
  צעירים

  .אלא אם נאמר אחרת ,תבוצע בכל מקרהתמיכת עצים צעירים 

 40סמוכות שייתקעו במרחק של  שלושידי - על ,בעת השתילה ,התמיכה תיעשה
לפני  .בחלוקה שווה מסביב לעץ, לבית השורשיםחוץ מגזע העץ ומ לפחות מ"ס

  .ם העץ מהמשתלהע ושהגיע לרבות הקשירות תמיכהקשירת העץ יש לסלק את ה

במקום , בכל סמוכה סמוכות תהיה בנקודה אחת בלבדה לשלושת קשירת העץ
מקום  מעל מ"ס 20-יהיה גבוה ב הסמוככל גובה . הנמוך ביותר בו העץ מתיישר

  .מ לפחות"ס 50קרקע לעומק של ב נעץיתסמוכה כל  .הקשירה

צבו בניצב בשתי סמוכות שיו ניתן יהיה להשתמש, במסמכי החוזה אם נדרשרק 
 30או לכיפוף העץ במרחק , בסמוכה אחת שתוצב בצד הנגדי לכיוון הרוח או ,לרוח
 20-ב גבוהיהיה  זו סמוכה גובה גם .ובאותה צורת קשירה, מ לפחות מגזע העץ"ס
  .מקום הקשירהמעל  מ"ס

 .ןבחתך אחיד לכל אורכ להשתמש בסמוכותיש , כאשר משתמשים בסמוכות עץ
 . יהיה מחודד כדי לאפשר חדירה טובה לקרקע וכהשל הסמ חלקה התחתון

ידי -על קלופות ומחוטאות בחומר מאושר ,לפחות מ"ס 4בקוטר  סמוכות העץ יהיו
  .המפקח

 עובי דופן ,ל"אורך ועומק הסמוכה יהיו כנ, כאשר משתמשים בסמוכות מתכת
  .צול 2עד  יהיה קוטרהו ,לפחות מ"מ 2יהיה  הסמוכה

בגזע שלא ייפגע במקום ע של הקשירה עם העץ יהיה מקום המג – אופן הקשירה
 ,המתרחבות עם התפתחות העץברצועות אלסטיות ניתן להשתמש . וקליפתו
אפשר להשתמש בחוט  ,לחילופין .מ"מ 40-מ לפחות ורוחבן כ"מ 3 – 2שעוביין 

בזמן . כשמקום המגע בעץ מוגן בצינור פלסטי גמיש, סיזל המתכלה עם הזמן
מעל  יהיו נקודות קשירה. ד ולהשאיר מקום להתעבות הגזעהקשירה יש להקפי

  .צדדיםלענפים 
    

41.04.09.02  
 מגיני עצים

וסבכות 
  הגנה

   .כנדרש במסמכי החוזהתעשה  ,הגנה על העץ באמצעות מגיני עצים

כנדרש במסמכי החוזה סבכה להגנה על שורשי העץ ובית השורשים תעשה 
  .ההנחה אופןו, צורה, מימדים ,חומרהסוג : להלןובהתאם לנדרש גם 

    
41.04.09.03  

  תמיכת 
עצים 

למניעת 
  התהפכות

  

לפי אחת מהאפשרויות  יעוגנו עצים למניעת התהפכות ,אם לא נאמר אחרת
  :כאמור להלן המפורטות

העיגון . לוונים שיעוגנו לקרקע מסביב לעץוקשר בגזעו אל כבלי פלדה מגיהעץ י  .א
ות והכבלים יסומנו באופן ברור בסרטי היתד .כנדרש במסמכי החוזהעשה יי

   .מפגע בטיחותיסימון למניעת 

  .כך שלא תיפגע קליפת העץ וגזעו, מקום המגע של הכבלים לעץ יהיה מרופד
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ניתן . כנדרש במסמכי החוזה ,ייתמכו לפי פרטים עצים גדולים וכבדים  .ב
 מקום .וגנים ממתכת מגולוונת המוחדרים לתוך גזע העץבע ,להשתמש לתמיכה

  . למניעת חדירת פגעיםבחומר חיטוי ובמשחת גיזום החיבור יטופל 

השורשים לכבלים ועוגנים ממתכת ) בית(קשירת גוש  באמצעותחיזוק העץ   .ג
כנדרש  ,מתחת לבית השורשים ,מגלוונת אשר יעוגנו לקרקע בעומק מתאים

   .במסמכי החוזה
    

41.04.09.04  
תמיכת עצים 

  נות גגיבג

  .מסמכי החוזה פי-עלגג תעשה תמיכת עצים בגינות 

    
41.04.09.05  

תמיכת 
שיחים 

  צביםמעו

הקבלן יקבע סמוכה אחת . תמיכת שיחים מעוצבים תעשה כנדרש במסמכי החוזה
לפחות כך שהצמח ' מ 0.5לעומק של  קבעהסמוכה ת. לקרקע צמוד לגזע השיח

  .גובה הגזע המעוצבבגובה הסמוכה יהיה . יהיה יציב

או באמצעי אחר שיאושר , מ"מ 3בקוטר  תהיה בחוט סיזל יחשקשירת הסמוכה ל
שחרר עד מסירת העבודה יבדוק הקבלן את הקשירה וי .המפקח ידי-עלמראש 

  .  בהתאם להתעבות הגזע למניעת חיגור ותהא
    

41.04.09.06  
תמיכת 
  מטפסים

לצמחים מטפסים הזקוקים  מסמכי החוזהתמיכת מטפסים תעשה כנדרש ב
  .נת צימוחלתמיכה והכוו

, פרגולה, עמוד צמיחה(מתקני הטיפוס הקיימים בגן  אלענפי המטפס  קשירת
חוטי מתכת עליהם , קשיחים פלסטיקחוטי באמצעות תעשה  ,)עץ או מתכת סבכת

הקשירה . י המסוגל לשאת את כובד הענפים והצמחעמושחל צינור גמיש וכל אמצ
  .תעשה כך שיישאר מרווח פי ארבע לפחות מקוטר הענף

בהתאם להתעבות  ןוישחרר אות ותעד מסירת העבודה יבדוק הקבלן את הקשיר
  .הגזע למניעת חיגור

    
41.04.10  

  דשא
  

    
41.04.10.00  

  כללי
אם לא נאמר אחרת דשא יבוצע באחת , כנדרש במסמכי החוזה ישתלידשא 

  :מהשיטות הבאות

 ;גלילים/מרבדים  .א
 ;שתילה  .ב
 ;זריעה  .ג
  .זרייה  .ד

נקי מעירוב בזני דשא , בריא, יהיה מזוהה בוודאות זריעהל או שתילהל סוג הדשא
בריא החומר יילקח מדשא . ונקי מעשבים ומפגעים) אלא אם צויין אחרת(אחרים 

מפקח ה לאישור הקבלן יגיש ,לפני אספקת דשא לאתר .מטופל הנמצא בצמיחהו
  .זיהויו ובריאותו, תעוד על מקור הדשא

  .לפי הדרישות במסמכי החוזה ייעשהילה השת אחרילמניעת מחלות  הדשאריסוס 

 ייעשועבודות השתילה . שיטת השתילה תהיה כמצויין באחד ממסמכי החוזה
  .ידי המפקח-אלא אם יאושר אחרת על, בשטח יבש

סוף מרץ עד אמצע מתהיה בכל איזורי הארץ עונת השתילה  ,אם לא נאמר אחרת
  .שך כל השנהניתן לשתול במובעמק הירדן בערבה  ,בבקעה. אוקטובר

המפעילה לחץ  יש להדק את השטח בעזרת מעגילה, בכל שיטה, עם גמר השתילה  
מ "ס 15לעומק לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית רוויה . ר"מ/ג"ק 200-של כ
. וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע לשתילי הדשאלהנחתת הקרקע  ,לפחות

 בשעות היום קלות יותיושקה הדשא מספר השק, לאחר מכן במשך מספר ימים
בשטחי דשא . עד לקליטתו ולבלובו לחות השתילים והקרקעלשמירה על , ובלילה
    .יושקה הדשא בחלקים, גדולים
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41.04.10.01  
שתילה 
  ידנית
  של

  חלקי דשא

 או קני שורש או שתילונים, או שלוחות, ממרבדים מפורקים ויהישתילי הדשא 
גודל השלוחה או קנה השורש יהיה , מ לפחות"ס 7-4יהיה  וןשתילהגודל  .)פלאגים(

  .מ"ס 6לפחות 

בחריצים או בחורי שתילה בפיזור , השתילה תהיה בתלמים, אם לא נאמר אחרת
  .מ"ס 20במרווחים של עד , אחיד בשטח

כאמור חלקם התחתון של השתילים מכוסה בקרקע ומהודק  הבגמר השתילה יהי
  .לעיל 41.04.10.00בסעיף 

    
41.04.10.02  

זרייה 
  )שתילה(

  מיכנית

אנכי שני  )דילול( בכיסוחשהוצא  ,חומר מדולליהיה מקור הדשא לזרייה מיכנית 
וכן  ,ללא עשבים מתוך מדשאה צפופה ובריאההדילול ייעשה  .באותה העונה

  . או מריסוק של מרבדי דשא, משטחי גידול במשתלת דשא

עד , בצפיפות, אחידהבשכבה דקה ו ייעשההשטח  פני- עלהחומר המדולל פיזור 
לאחר פיזור . ק לדונם"מ 5-4 החומר המדולל לזרייהכמות  .בלבדלכיסוי הקרקע 

ולהשקות השקיית  לעיל 41.04.10.00כאמור בסעיף יש להדק את השטח , השתילים
יש לשמור על לחות פני השטח העליונים והשתילונים . מ"מ 20-כ ,רוויה להנחתה

עד ליצירת שורשים וקליטת , ימים 8-ל 4בין ) יםפולס(באמצעות השקייה בפעימות 
  .אין להשקות בעודף למניעת נגר עילי ורקבונות. שתילוני הדשא

    
41.04.10.03  

שתילת דשא 
   במרבדים

או מקרקע קלה , מרבדי דשא יובאו מקרקע בעלת הרכב מיכני דומה לקרקע הגן
  . קרקעמ םכשהם שטופילפי דרישה במפרט המיוחד יובאו המרבדים . יותר

ההובלה תיעשה . הובלת מרבדי הדשא תבוצע מיד לאחר הוצאתם מהמשתלה
מרבדי  . 50%רשת צל כשהם מכוסים ב, בשעות קרירות של היום או בשעות הלילה

  .והצללה הדשא יורדו סמוך למקום השתילה ויישמרו במקום תוך הקפדה על לחות

הנחת . ק המרבדים במשתלהשעות מזמן ניתו 24את הדשא תוך ) לשתול(יש להניח 
, בשולי המדשאה מקו ישר שיסומן) במדורג(המרבדים תעשה בצורת לבנים 

  .באישור המפקח

תוך הידוק , בניצב לשיפוע הקרקעכשהם צמודים זה לזה הדשא יונחו מרבדי 
  .ע טוב בין תחתית המרבד לקרקעגיש להבטיח מ. והתאמה לגבהים הנדרשים

 ם ביהיו נמוכי ,משטח מרוצף/הגשים עם מדרכשולי המרבד בקצה המדשאה הנפ
  .משטח מרוצף/מ מפני המדרכה"ס 3-2

 וקטעים חסרים השלמת קצוות. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים
  .  תיעשה ברצועות וחלקי מרבד

את המרבדים , חול את כל שולי הדשאבאו , בקרקע קלה מלאבגמר השתילה יש ל
יש , בגמר השתילה. כל החריצים והתפרים בין המרבדיםואת  ,שאינם בגובה אחיד

  .לעיל 41.04.10.00כאמור בסעיף  להדק ולהשקות

יעוגנו המרבדים באמצעות  6%שתילת דשא מרבדים בשיפועים העולים על ב
 Uהסיכות יהיו בצורת . מ"ס 60מ באורך "מ 3.5ממוטות פלדה בקוטר " סיכות"

המידרון ובתחתיתו ולסרוגין בכל שורה כל מרבד שני בראש בקרקע דרך  וינעצו
השקייה תבוצע כאמור בסעיף . אין להדק את המרבדים. שניה של מרבדים

  .לעיל 41.04.10.00
    

41.04.10.04  
גלילי  פרישת
  דשא

. דשא בגלילים פרישתשמרו במקרה של יכל הכללים הנוגעים לשתילה במרבדים י
או עזרים שהותקנו  ,מתאימים תיעשה אך ורק באמצעות כלים גלילי דשא פרישת

 הכלים לפני תחילת השתילה יגיש הקבלן לאישור המפקח את. והוסבו למטרה זו
  .גלילי הדשאהציוד לפרישת ו

בלא , כך שרציפות הגליל ,תיעשה בקווים ישרים ובאורך המרבי שניתן פרישהה
  . תהיה מקסימלית חיתוך

   .שמתחת לגליל התסולק רשת הגליל פרישהבמהלך ה, אם לא נאמר אחרת

עשה באופן שימנע ת צמדההה .פרישהתוך כדי הזה לזה ברצף  וצמדוי גלילשולי ה
גליל נוסף בצד רצועת  סאין לפרו. שהפרו גליללחלוטין מרווח כלשהו בין רצועות ה

ה פרששל רצועה זו אל זו שנ הצמדהקודם לכן עד להשלמת פעולת ה פרששנ גלילה
  .לפניה
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רצועות מרבד שיותאמו בשלמות  באמצעותחסרים יושלמו דלילים או  גלילחלקי 
 גלילי דשאחלקי . טרמ 0.5-הרצועה החלופית לא יקטן מ רוחב, לחלק הבלתי תקין

חיפוי בקרקע מילוי מקומית ויישור עד  באמצעותשקועים ורדודים יתוקנו 
  .להתאמה לפני השטח שמסביב

   .יםיהיה כמו בשתילה במרבד השפריבגמר ה השקייההידוק ו
    

41.04.10.05  
  זריעת דשא

. לעיל 41.04.05כאמור בסעיף ו במסמכי החוזהדרישה  פי- עלזריעת דשא תיעשה 
  .האגף להגנת הצומח של משרד החקלאות ידי-עללזריעה  יאושרוזני הדשא 

    
41.04.10.06  

השקייה 
לאחר 

 קליטת דשא

דשא במירווחים יש להמשיך להשקות את ה, פרט לזריעה, בכל שיטות שתילת דשא
הגדלת מרווחי הזמן בין מועדי ההשקיה . מפעם ביום עד  פעם בשבוע משתנים

 ,במשך זמן, )לא ניתן לנתק מרבד מהקרקע(בהדרגה לאחר היקלטות הדשא תעשה 
  .  עד השקייה שבועית לאחר כחודש

    
41.04.11  

  יפוי קרקעח
 יחופו ,וקילטורוולאחר יישור השטח  ,לאחר השתילה ,אם נדרש במסמכי החוזה

 החיפוי יהיה צעירות בחורשות לעצים .חיפוי מלא ורדיםוערוגות שיחים  שטחי
   .לפחות' מ 1.5בשטח שקוטרו 

  .ףימפני הקרקע באופן אחיד ורצלפחות מ "ס 10 בשכבה של החיפוי יהיהעובי 

הטעון  אחר חיפויאו  ,עצי מחט, מעצי אקליפטוס :החיפוי יהיה מרסק גזםחומר 
רסק הגזם יהיה מחומר מעוצה בלבד ללא עלים זרעים . המפקח מראשאישור 
  .מ"ס 8-3יהיה גודל השבבים . ופירות

  .מסביב לעצים יש להקפיד שצוואר השורש ייחשף וישאר גלוי יבחיפו

   מסירת העבודה ואחריות –  41.05
    

41.05.00  
  כללי

מעשבי בר לסוגיהם ניקיון השטחים , חומריםו ציוד ,צמחיםעל  מעקביבצע  הקבלן
  .בכל שלבי העבודה, השונים ומעקב אחר קליטת הצומח

על כל אי התאמה בין דרישות החוזה , בזמן המוקדם ביותר, הקבלן יודיע למפקח
  .לבין התנאים באתר העבודה לרבות אם נתגלו מזיקים או מחלות

וכל הנדרש  הבקרה ,השקייהמערכות ה ,תיבדק התאמה מלאה של המצאי הצמחי
השלמת השתילים והחלפתם יבוצעו , כל התיקונים. במסמכי החוזה כאמורגן ב

  .לפני גמר העבודה לפי הדרישות במסמכי החוזה
    

41.05.01    
 ביקורת

  בדיקותו
  הגן

יערך סיור  ,כמצויין בצו התחלת העבודה, העבודה גמרלפני מועד  ימי עבודה 14
בסיור זה  .ב העבודות בגןמצ וביקורת תודיקהמפקח לבו בנוכחות הקבלןבאתר 

אותן ישלים הקבלן עד  ות אשרירשום המפקח את כל הסתיגויותיו לביצוע העבוד
  .העבודה בהתאם לאמור בחוזה גמרמועד 

אישור העבודה ו ידי הקבלן- על לאחר תיקון כל הליקויים גמר העבודה ייקבעמועד 
  .מפקחה ידי- על

    
41.05.02  

תחזוקת הגן 
לאחר גמר 
  העבודה

תחזוקת הגן , יום 180במשך , אם לא נאמר אחרת, ל ממועד גמר העבודההח
 , אחזקת גנים –גינון והשקייה  – 41.5פי פרק -ומערכות ההשקייה תהיה על

  . כאמור בחוזה ,והעונה בהתייחס לגידולי הגן

הקבלן יבצע . הגן לאישור המפקח תחזוקתל חודשית הקבלן יגיש תוכנית עבודה
   .י התוכנית המאושרתפ-על ת הגןאת אחזק

    
41.05.03   
   מסירת

  הגן 

  .ממועד גמר העבודהיום  180מסירת הגן תהיה לאחר 

שטח נקי מעשבייה : הקבלן אחראי למסירת הגן תוך הקפדה על הנושאים הבאים
צמחים . פי שנקבע בחוזהכוהדשא הצמחים קליטת כל , שנתית-שנתית וחד-רב

בגזע , ימני נבירה או מחלות בענפיםיהיו בריאים ממחלות מזיקים וללא ס
  . ובשורשים
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מעוצבים בהתאם , לעיל 41.04.09תמוכים וקשורים כאמור בסעיף העצים יהיו 
 עצים ושיחיםגזעי . במשחת גיזוםמרוחים פצעי גיזום בעצים יהיו . לגודלם
  . מסויידיםחשופים לקרינה יהיו  מעוצבים

גובה הדשא בהתאם לנדרש  .)ללא ערוצים( מיושרת ומיוצבתהקרקע תהיה 
וללא  התקינהשקייה תהיה המערכת . יטופלו כנדרשדשא השולי . בתוכניות
  . נזילות

 41.01.11את האמור בסעיף  הכולל )תיק גן( תוכניות ומסמכי עדות הקבלן יגיש
לרבות שינויים  ,לעיל 41.05.01זאת בנוסף לתוכניות עדות שמסר הקבלן בסעיף 

  .מיום גמר העבודה ימים שעברוה 180שבוצעו בגן במשך 
    

41.05.04   
  אחריות 

-קליטתם ארוך מ שמשך אחריותו של הקבלן לגבי צמחים, אם לא נאמר אחרת
  :יום תהיה כמפורט להלן 180

, חולים, שתילים או עצים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים
לא ישולם . ויוחלפו בחדשים ייחשבו כאילו לא נקלטו, מנוונים או בלתי מפותחים
  .לקבלן עבור החלפות אלו

ולמערכת , תקפה ביחס לכל העבודות, לפי החוזה, אחריותו של הקבלן לשנה
שתתקבל במהלך  למעט צמחיה, ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה, ההשקייה

  :השנה לפי הפירוט להלן

 ;גמר העבודהלאחר שנה , עצים בכל צורות השתילה  .א

יום מתאריך השתילה כאשר השטח מכוסה כולו בצמיחה  180 דשא יתקבל תוך  .ב
 .לא תערך מסירת דשא מדצמבר עד אמצע אפריל. נמרצת המחייבת כיסוח

    

  עבודות גינון והשקייה של  ותכולת המחירים אופני המדידה – 41.00
    

41.00.01    
  כללי

וצנרת  רשתות ,כוורות, הבטון, אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות העפר
  :יימדדו כלהלן, ההשקייה הכרוכות בעבודות הגינון וההשקייה

  ;עבודות עפר − 01כאמור בפרק   –עבודות העפר 

  ;עבודות בטון יצוק באתר − 02כאמור בפרק  –עבודות הבטון 

  ;פיתוח האתר – 40כאמור בפרק  –ביצוע כוורות ורשתות ומילויין 

קווי  – 57כאמור בפרק  –לרבות התאים , זהשאינן כלולות במפרט  עבודות הצנרת
  .ביוב ותיעול, מים

    
41.00.02    

תכולת 
  המחירים

, "תכולת המחירים"תכולת המחירים של עבודות גינון והשקייה היא בנוסף לסעיף 
המחירים של עבודות גינון והשקייה כוללים בנוסף לאמור . מוקדמות – 00בפרק 
  : ת הדברים הבאיםגם א, ובהעדר הוראה אחרת, לעיל

 ;עבודה תתוכני  .א
אלא אם , 41.01.08כאמור בסעיף , עבודה בסמוך למתקנים קיימים בשטח  .ב

התמורה . לבצע בעבודת ידיים, קיבל הקבלן הוראה מראש ובכתב מהמפקח
  ;המפורט באחד ממסמכי החוזה פי-עלבעד עבודת ידיים תיקבע 

וזאת בנוסף על , זהבמסמכי החוו בסעיפים הרלבנטים במפרט כנדרש, סימון  .ג
 ;ת וסימוןולענין מדיד, מוקדמות – 00האמור בפרק 

כנדרש  יהיו צמחייה קיימת המים הדרושים להשקיית ,אם לא נאמר אחרת  .ד
 ;לרבות תשלום עבור המים ,במסמכי החוזה

 או במערכת השקייה, שביצע הקבלן במערכת השקייה, חדשים צמחיםהשקיית   .ה
 ;לרבות תשלום עבור המים ריםהמק בשני .ידו- שתותקן על זמנית

 ;שטיפת קווי צנרת  .ו
 .אחזקת הגן עד למסירה  .ז
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כוללים גם את כל האמור , על פי העניין, המדידה והמחירים בסעיפים הבאים
  .לעיל

    

41.00.03  
הכשרת 
  הקרקע

  

  :יימדדו כלהלןצמחי הגן להפעולות המהוות את הכשרת הקרקע 

פסולת והסרת צמחייה יימדדו לפי ניקוי , מוקדמות – 00בניגוד לאמור בפרק   .א
 .שטח במטרים רבועים

או בחומרים אחרים לעומק המוגדר , סילוק קרקע עליונה משובשת בעשביה  .ב
 .יימדד לפי שטח במטרים רבועים ,במסמכי החוזה

 במסמכי איחסונה בערימות ופיזורה באתר המוגדר, איסוף קרקע עליונה  .ג
 .טרים רבועיםיימדד לפי שטח במ ,חוזה במהלך הכנת השטחה

ורמת  ,בציון העומק, או שניהם יחד, קרקע יימדדו כל אחד בנפרד ויישור עיבוד  .ד
  .במטרים רבועים לפי שטח היישור הנדרשת לצמחים

    
41.00.04  
בדיקות 
  קרקע

  .מדדו ביחידות בציון  הדרישות לסוג  הבדיקות הנדרשותיי בדיקות קרקע

    
41.00.05  

תוספת 
  קרקע

בציון סוג , בארגז המשאית, במטרים מעוקבים, דד בנפחתוספת קרקע תימ
  .הקרקע

    
41.00.06  

 שיפור קרקע
בציון קומפוסט או סוג הדשן , באמצעות קומפוסט או דשן כימי שיפור קרקע

  .השטח בו בוצע השיפור שליימדד לפי נפח במטרים מעוקבים  ,וכמותו

   . השתילהאו בבורות , המחיר כולל גם את הפיזור וההצנעה בקרקע
    

41.00.07  
יישור קרקע 

  לשתילה

  .יימדד לפי שטח במטרים רבועים בציון היעוד לסוג הגידול יישור קרקע לשתילה

    
41.00.08  

יישור קרקע 
  למדשאה

  .יימדד לפי שטח במטרים רבועים יישור קרקע למדשאה

מ והתאמת פני הקרקע "ס 5המחיר כולל גם סיקול אבנים שקוטרם עולה על 
  .דרש במסמכי החוזהלנ

    
41.00.09  
תערובת 

גידול במצע 
  מנותק

 תימדד ,לצמחים שונים כנדרש במסמכי החוזה גידול במצע מנותקתערובת   .א
 .מעוקביםבמטרים  בנפח

, המיכל נפחבציון , לגינון במיכלים תימדד ביחידות גידול במצע מנותקתערובת   .ב
  .כנדרש במסמכי החוזה תערובת הקרקע הרכבו

ציפוי  ,חפירת חומר קיים לעומק הנדרש וסילוקו גם ,אם נדרשכולל המחיר 
  .המיכלים בבד גיאוטכני ותוספת דשן איטי שחרור כנדרש במסמכי החוזה

    

41.00.10  
הדברת 

- עשבים רב
  שנתיים

במטרים רבועים של השטחים  לפי שטח תימדד שנתיים-הדברת עשבים רב
  .בהתאם לנדרש במסמכי החוזה המטופלים

  

    
41.00.11  
הדברת 

-עשבים חד
  נתייםש

במטרים רבועים של השטחים  לפי שטח תימדד שנתיים-הדברת עשבים חד
  .בציון סוג החומר המטופלים
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41.00.12  
הדברת 

צמחייה 
מעוצה 

  חיהיוספ

במטרים רבועים  לפי שטח או, לפי יחידות תימדד חיהיהדברת צמחייה מעוצה וספ
  .עד הדברה מוחלטתון סוג החומר בצי ,המטופליםשל השטחים 

    
41.00.13  
הדברה 

באמצעות 
  מונעי הצצה

במטרים רבועים של השטחים  לפי שטח תימדד הדברה באמצעות מונעי הצצה
  .בציון סוג החומר  המטופלים

    
41.00.14  

חיטוי 
סולארי של 

  קרקע

 .וחוטאשבמטרים רבועים של השטחים  לפי שטח יימדד חיטוי סולארי של קרקע
  .בהתאם לנדרש במסמכי החוזה המטופליםהמדידה רק של השטחים 

וגם את  ,ומחיר המים ההשקייה ,מערכת ההשקייה הזמנית אתמחיר כולל גם ה
  .הפוליאתילן וסילוקן בגמר החיטוי יריעות

    
    

41.00.15  
חיטוי כימי 
  של קרקע

 .וחוטאשבמטרים רבועים של השטחים  לפי שטח יימדדחיטוי כימי של קרקע 
  .בהתאם לנדרש במסמכי החוזההמדידה רק של השטחים 

    
41.00.16  

צנרת 
  השקייה

  
  

  :צנרת השקייה תימדד בשני אופנים כאמור להלן

בציון   ,בציר הצינור, ימדד לפי אורך במטריםי ,בקרקע בעומק אחיד ןר טמווניצ  .א
לעיל  דרשנהמחיר כולל את ה. הטמנההעומק וסוג הצינור  ,חיצוני נומינלי קוטר

חפירת תעלה , אבזרי חיבור וקצההעבודות ו כל לרבות 41.03.02בסעיף 
 ;ומילויה

יימדד לפי אורך , או על משטחים אחרים, פני הקרקע-מקובע על, ר גלויוניצ  .ב
לעיל  נדרשהמחיר כולל את ה. בציון  קוטר וסוג הצינור, בציר הצינור, במטרים

  ;ייצוב וחבקים, עיגונים ,לרבות אבזרי חיבור וקצה 41.03.02בסעיף 

  .57מעברי כבישים יימדדו כמפורט בפרק  
    

41.00.17  
  קווי טפטוף

  :קווי טפטוף יימדדו בשני אופנים כאמור להלן

בציון , קוויםבציר ה, יימדדו לפי אורך במטרים, קווי טפטוף טמונים בקרקע  .א
. הועומק ההטמנ ספיקת טפטפות והמרווח בין טפטפות, קוטר ודרג הצינור

לרבות כל העבודות ואבזרי  41.03.04המחיר כולל את הנדרש לעיל בסעיף 
 ;חיבור וקצה

יימדד לפי אורך , או על משטחים אחרים, פני הקרקע- קווי טפטוף מקובעים על  .ב
ספיקת טפטפות והמרווח בין , קוטר ודרג הצינורבציון  , קוויםבמטרים בציר ה

לרבות אבזרי חיבור  41.03.04המחיר כולל את הנדרש לעיל בסעיף . טפטפות
  ;ייצוב וחבקים, עיגונים, וקצה

  .57מעברי כבישים יימדדו כמפורט בפרק 
    

41.00.18  
 מתז, ממטיר

ומפזרי מים 
  אחרים

אבזרי חיבור כנדרש במסמכי ו ,לרבות פייה, מפזר מים אחר או, מתז ,ממטיר
   .והסוג בציון הקוטר היימדד ביחיד, החוזה

    
41.00.19  

  ח"מז
 .יימדד ביחידות בציון הקוטר) ח"מז( בעל איזור לחץ מופחת מונע זרימה חוזרת

  .ידי מתקין מוסמך- המחיר כולל התקנה על
    

41.00.20  
 ראש מערכת

  :יחידות וכאמור להלןבראש מערכת יימדד 

לרבות כל אבזרי ראש המערכת כנדרש בתוכניות למעט ברזי  –ראש מערכת 
  ;הפעלה
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  ;ם מכסה נעול כנדרש במסמכי החוזהלי עיארגז הגנה ע

  .ארגז הגנה טמון עם מכסה נעול כנדרש במסמכי החוזה
    

41.00.21  
  הפעלהברז 

אופן ו הקוטר ברז הפעלה יימדד ביחידות לרבות האבזרים הנדרשים לחיבורו בציון
  ).או הידראולי יחשמל(ההפעלה 

    
41.00.22  
שסתום 

כדורי עשוי 
  מתכת

  והלחץ הנומינלי  יימדד ביחידות בציון הקוטר תכתשסתום כדורי עשוי מ

    
41.00.23  
תשתית 
  לבקרה

  .תשתית לבקרה תימדד לפי יחידות בציון סוג הבקרה

  . את הנדרש במסמכי החוזההמחיר כולל 

    
41.00.24  

בקר 
  השקייה

ומקור המתח החשמלי לבקר  בקר השקייה יימדד ביחידות בציון מספר הפעלות
  . המחיר כולל גם את המוליכים ואבזרי חיבור .כי החוזההכל כנדרש במסמ

    
41.00.25  

  מרכז בקרה
יימדד כקומפלט ויכלול את האיפיונים והחיבורים ) מרכז מנהל(מרכז בקרה 

  .הנדרשים במסמכי החוזה
    

41.00.26  
  זריעה

ומשקלם  זן הזרעים/שטחים זרועים יימדדו לפי שטח במטרים רבועים בציון מין
  .שטח ליחידת

    
41.00.27  

פקעות 
  בצלים 
  שורש-וקני

  מעובים

וגודל  ,זן/יחידות בציון מיןביימדדו  )גיאופיטים(שורש מעובים -פקעות בצלים וקני
  .ר"למאו לפי שטח במטרים רבועים בציון הכמות  ,הגיאופיט

    
41.00.28  
  שתילים 

ל גם את כל הנדרש המחיר כול. זן וגודל השתיל/שתילים יימדדו ביחידות בציון מין
  .41.04.09.06- ו  41.04.06.05 :פיםבסעי

    
41.00.29  

לעץ בור 
במדרכה או 

   במצוק

יימדד ביחידות בציון  41.04.06.05 יףכנדרש בסע, במדרכה או במצוק עץלבור 
  . מידותיו

  .המחיר כולל גם מילוי הבור בקרקע

    
41.00.30  

  בגןעץ 
המחיר כולל גם את האמור  .וגודל העץ זן/ביחידות בציון מין יימדד בגןעץ 
 ,)לנטיעת עצי רחוב הכנת בור( 41.04.06.05 ,)הכנת בור( 41.04.06.04 :פיםבסעי

  .)עצים צעירים תמיכת( 41.04.09.01 -ו) דישון/זיבול( 41.02.06.02
    

41.00.31  
ייחורים 
  מעוצים

  .הייחורזן /מיןייחורים מעוצים יימדדו ביחידות בציון 

    
41.00.32  

גובל 
  שורשים 

או לפי , קוטרו וגובהו, עוביו, בציון סוג החומר הגובל שורשים לעצים יימדד ביחיד
  . עוביו וגובהו, אורך במטרים בציון סוג החומר

, בציון סוג החומר, גובל שורשים לדשאים ולמשטחים יימדדו לפי אורך במטר
  .עוביו וגובהו

    
41.00.33  
 ץהעתקת ע

  גדול

תימדד ביחידות בציון גודל  41.04.08-ו 41.04.07: כנדרש בסעיפים גדול ץהעתקת ע
  .ומשך תקופת ההכנה להעברה, העץ

   .העברההלרבות  ת העץהמחיר כולל גם את ההכנות הנדרשות להעבר
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41.00.34  

 עץתמיכת 
למניעת 

  התהפכות

סוג  בציוןה תימדד ביחיד 41.04.09.03למניעת התהפכות כנדרש בסעיף  עץתמיכת 
  .פי התוכנית- על ,התמיכה והעיגון

  

    
41.00.35  

או , ץע ןמג
  סבכת הגנה

 המגן ביחידות בציון גובהיימדדו  41.04.09.02או סבכת הגנה כנדרש בסעיף  ץמגן ע
  . מידות הסבכה וסוג החומר, וקוטרו

    
41.00.36  

 תמיכת שיח
  מעוצב

חידות בציון גודל השיח תימדד בי 41.04.09.05מעוצב כנדרש בסעיף  תמיכת שיח
  .ואופן התמיכה

    
41.00.37  

 דשא
במרבדים או 

  םליבגלי

 זן הדשא/מיןבציון  לפי שטח במטרים רבועים יימדד במרבדים או בגלילים דשא
  .ומידות המרבדים או רוחב הגלילים

  .לעיל 41.04.10המחיר כולל את הנדרש בסעיף 

    
41.00.38  

דשא בזריה 
  או בזריעה

 זן הדשא/מין לפי שטח במטרים רבועים בציון או בזריעה יימדד דשא בזריה
  .הנדרשת חומר או זרעים ובכמות

  .לעיל 41.04.10המחיר כולל את הנדרש בסעיף 
    

41.00.39  
  י קרקעוחיפ

ת ועובי שכב יימדד לפי שטח במטרים ריבועים בציון סוג רסק הגזם י קרקעוחיפ
  .החיפוי

    
41.00.40  
   תיק גן

  .41.01.11יימדד כקומפלט ויכלול את הנדרש בסעיף  תיק גן

    
*  *  *
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  עבודות גינון והשקייה – 41פרק 

  תבנית להכנת כתבי כמויות

  

  הנחיות למתכנן

  )נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה(

  

  :תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות

  
 

  הכשרת קרקע לגינון – 1

  צמחים מעוצים/ הדברת עשבים – 2

  מערכת השקייה– 3

  ושתילה זריעה– 4

  תיק גן– 5

  

  

  :הערה 

בהתאם להנחיות , המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה
  .המזמין/המשרד
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  ריהוט חוץ וגדרות ומעקות פלדה – 42,44 יםפרק

  

  ות גרת פלדה ומסגרו עבודות

 SHOP(  תכיות עבודה   רויקט,פוהקוסטרוקטור של  ה  להגיש לאישור המתכן  ל המבצעע  –  תכיות ביצוע

DRAWING(. ון ויציבות המוצר לפי  יש אישוהמבצע להג עלסטרוקטור מטעמו לתכר חתום של קו

פי הגשת ל בשטח. םקתלאחר התאלמטים עליון ולאשר את יציבות ה קים והמפרט וכן לבצע פיקוחהת

  יתכן ויהיהבל אישור על שימוש בכל אלמט או חומר שלא צוין במפורש בתכית. ש לקי, דוגמא מוגמרת

ה כפי יד מהפרט המפורט. ה"ל לא ישפיע על תמחור מחיר היחרופילים הפ דלת ושיוי חתךצורך בהג

רים לעצמם  שומ מזמין וה הפרויקט י   אדריכל. ויבוצע לפי קוסטרוקטור המבצע שכתב בכתב הכמויות

  ט.  יא שיוי במחיר הפרקרויים, על כל מרכיביהם ללע לאות פרטים לשת הזכות א

ן / בתכועם ראשוה  פ -פקח פעמיים רות טעוות אישור המתכן וממסגרות והגהודות כל עב – םאישורי

  . רכבת דוגמהייה באתר הבייה, לאחר השופעם  ייצור וההרכבהה י לפבבית המלאכה 

ור שק איעל המבצע לספים לכים,  חזת בטיחות ומאיידרש ביצוע של מעקוו ה ובעבודה זבמיד – בטיחות

  בתקי הבטיחות והגישות. וגישות על עמידה ות י בטיחשל יועצ

ה, יצרן עמודי תאורה יהיה מפעל בעל ורידרש ביצוע של עמודי תאי ה ובעבודה זומידב – עמודי תאורה

של  אישור מראשת היצרן מחייב עמודי תאורה. בחירת שלגמים שוים ד 15 יצור לפחות ימוכח של  יסיון

  ח.  המפק

ישור מעקות בטיחות ומאחזים לכים, על המבצע לספק או יידרש ביצוע של ה ז ובעבודבמידה  – תוגיש

  ות ויועץ הגשה כדרש.יחיועץ בט

  

  ודות ברזל עב

וים ברים וכו' יהיו מגולומחם, שייבות ובור, ברגים, אומיאביזרי החיל חלקי המתכת כולל, כ – גלוון

  400 שכבה עבה,  ,חם יהיה בטבילה באבץ וןגלוהת. במפורש אחרמלבד מקרים בהם צוין  .תורב וצבועים

ת הדרשות, על כל חלקיהם וכולל כל ההכ , 918לי מס' ראאם לתקן הישמ"ר לפחות, הכול בהת ל גר'

 -ב תצבעהמפקח)   (רק אישור מפורש שלן וותך לאחר הגלן. כל קודה שתרולאחר הגלווין לרתך אמראש. 

  צבע עשיר אבץ.   שכבות 2

פורש רק באישור מללא ריתוך בשטח. במקרים מיוחדים ( תהיה הרכבה יבשה, טחרכבה בשהה – הרכבה

  יפו וייצבעו באבץ קר לאחר מכן. שוריתוכים יבוצעו באתר י )קחמפהשל 

התאמה  המידות באתר ובתכית. לא תתקבל אי כלבדוק את ל ן הייצור, על הקבל  לפי ביצוע – תיאום

   תכית.המה במידות אה מאי התאבפועל כתוצ

המעקה כמו גובה  ביות וכל מרכייתוכו לפי תקי הבטיחות המעודכים. כל המיד כל המעקים –מעקים 

ת לבין יחותירה בין תקן הבטרה בו יש סרווחים בין השלבים יהיה לפי התקן. בכל מקהמהמעקה ו

בר). הבטיחות עדיף (גו טוט של פרט המעקה, בסט הפרטים, תקןשרה  

  ס"מ. 8היה השלבים היצבים י ין ווחים בהמעקים המרבכל 

ריכל, עיגון ותיקוים אדות, צביעה בגוון על פי הוצביעה, יסוד לווןג מחיר לעבודות הברזל כולל:ה

  גון. ת הקיבוע והעיהדרשים עקב עבודו
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  תכת ומי ברזל טצביעת אלמ

ל גוף זר אחר וכ שמן, אבקיות גריז, דות משארצבע יהיה מוקה בקפהשטח ה – הסרת שומיםיקוי ו

לא  ם.ברז קיי-אח"כ בשטיפה במיו רשה ושפשוףן יבש לחלוטין. יקוי אבק וגופים זרים יעשה בהבוכ

ל המתכת. יקוי א ות הצבעבקשאריות שיפגמו בהד ולים להשאיריעשה בשימוש בסבוים ודטרגטים העל

ט מיתעש" או בדטר"כ מתוצרת G-55רדרוקס ף. ממיס א"י שטיפה במדלל חרימשמן ומגריז יעשה ע 

BC-70   .מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע  

מתוצרת  175ת משחה להסרת תחמוצות מס' עוה, תחמוצות יש להסיר באמצקרבכל מ – ותהסרת תחמוצ

  שו"ע.  כמיתעש" או "

כל  שוף קל שלה תתחיל בהחלקה בשפההכה לצביע – מתכת ופלדה מגולוותי ל אלמטש צביעה בתור

וצע בחב' כה באבץ פוספט, של "כימתש" או שו"ע. הצביעה תב, יבוצע תהליך המכןת. לאחר הבליטו

ור עם התזה ה צביעה בתחר המוכן לספק אותו התהליך. הצביעה תהיא ילידור" בכרמיאל או במפעלטר"

  מיקרון.  85הצבע    האדריכל. עובי שכבתקת פוליאסטר טהור בגוון שיבחר ע"י אבטית של סט-אלקטרו

ם  דימקרים מיוחצביעה לא בתור תעשה רק ב – תכת ופלדה מגולוותור של אלמטי מבת צביעה לא

מפורט לעיל. על מגולווים כהכה לצביעה תהיה ע"י יקוי האלמטים הה באישור מפורש של המפקח. 

ין של "אפיטמר מגולוון  ון צבעי יסוד לברזלמיקר20וים תצבע שכבת יסוד בעובי  לוטים המגמהאל

 40בי עוכל שכבה ב שכבות "גלזורית" או "טלמגס". 2על ה"ל תצבעה   של "טמבור".ZN" יל אויס

אות ורולהוסיף מדלל לפי היס עם מזרז על בסיס "פוליאוריטן", כך שיש לערבב בסא צבע זה הו -מיקרון 

  .  רןהיצ

שור מפורש  באיוצעו רק ולווים יב א מגאלמטי מתכת ל – גולוותשל אלמטי מתכת לא מבאתר צביעה 

זר אחר. היקוי יהיה בהתזת ר ול וכל חומפקח. לפי הצביעה יש להסיר כל חלודה, קשקשת ערגשל המ

יהיה בעזרת  וייקקח). האישור מפורש של המפבאתר (רק ב במקרים מיוחדים, בהם היקוי יבוצע. חול

אחר פטין מירלי. לבטרלצביעה  שטח המיועדכל האחרי השיוף יש לשטוף את מברשת פלדה ויר לטש. 

ע; ב.  ו" ת צבע יסוד מגן "יויסיל" או שבושכ2ן: א.  השיוף והיקוי יצבעו על אלמטי המתכת כדלקמ

מפקח. ג. לחילופין, במקום ה טתלפי החלחילופין "סופרלק", שו"ע, או ל  שכבות צבע סופי "איתן" או2

צבע זה  -מיקרון  40י ס" כל שכבה בעובמגללזורית טשכבות "ג 2פקח. ו "סופרלק" לפי החית המ"איתן" א

  י הוראות היצרן. לפבב בסיס עם מזרז ולהוסיף מדלל ער , כך שיש להוא על בסיס "פוליאורטין" 

שו"ע של אלמטי מתכת (עמודי ו א לימרלק"הצביעה ב"ג – מרלק"מתכת ב"גלי צביעת של אלמטי

דים; ב. ליטוש עדין בלי הסרת גרדים וגי ווןלאחר הגלקוי יסודי . יואחרים) יתבצע כדלקמן: אתאורה 

; ד. יקוי יסודי  400שטח במדלל ה וחספוס פי השטח; ג. יקוי פית ות שמויולפגוע בגלוון להסרת שכב

  בה אחידה.  בשכ -"glimmer lack"; ה. צביעה ב  3M רתשל חב5VHבאמצעות בד שמיר  ל פי השטח ש

 

  ירוסטה

י המוגדריםטי המתכת, כל אלמירוסטה (פלב"מ)רוסטה, במידה ול א צוין אחרת, יהיה עם ציפוי  

316L יטי (המכיל  זהוי יפ. צהוא ציפוי פלב"מ אוסטMo –  י קורוזימוליבדן), לו עמידות טובהה בפ

  צות.  ובמיוחד כגד חומ

 גדילה אתה מועת ומ. תכולת הפחמן המוכ316וסטה ת פחמן של יר, היא גרסה דל316Lטה וסיר

  זיה, במיוחד לאחר ריתוך. מידות בפי קורוהע
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  עבודות עץ 

יה,  ה מסקדיבממסר  ,5"קליר" (ללא עייים), סוג  צוין אחרת, העץ יהיה אורן פיילא וה במיד – עץ אורן

וך. יבוש לזמן אראשפרה בתור י ף, אשר שטף היטב ועבר תהליך על ידי רלא כיסי של מאיכות מעולה,

ך יהלון ותת וכל פיותיו מעוגלות. העץ יעבור טיפול גד ריקבשויף ללא בליטומ יה מהוקצע,העץ יה

, למעט התאמות ול והקידוח, בדוד לחץ לאחר החיתוך, ההקצעה, העיג262, לפי מ.פ.מ.כ. הימפרגציא

ים ראשי הברג ם מעוגל. לכלרת, יעברו קיטול פיות העץ, אלא אם צוין במפורש אחכות בשטח. חיהכר

שטח, ות מתאמעט העבודות החיתוך, ההקצעה, עיגול הפיות והקידוח, ל עות בקידוח. כלגריוכו מ

  יתבצעו בגריה ולא באתר. 

 SEVE  MONETמסרה , מ1, דרגה עייים) קליר" (ללאהעץ יהיה " –גלס פייר" ועץ מסוג "ד

פסים אורכיים  לא צהבהב) עם(לא צהוב ובגוון אדמדם  וזי לחות,אח 7, מיובש מהאלפים הצרפתיים)(

העץ יהיה  ם בפאה הרחבה של הלוח. יים ישרים ורחביוח ופסים אורכישרים וצרים בפאה הדקה של הל

ל פיות העץ, אלא אם כ מעוגלות.בליטות וכל פיותיו משויף ללא  העץ יהיה מהוקצע, תיו.פאובכל מוברש 

עבודות החיתוך,  עות בקידוח. כלגרים יוכו מראשי הברג ם מעוגל. לכלצוין במפורש אחרת, יעברו קיטו

  ות שטח, יתבצעו בגריה ולא באתר.מתאמעט ה ול הפיות והקידוח, לעיגההקצעה, 

  . סרהאן והמיספק אישור של היבוהקבלן  – אישורים

 TIMBERחצי אטום " בגמר ת, העץ יצבע בשכבות דקו .צבע העץיאחרת,  יןצואם לא  – צביעה

SHIELD"  של חברת"PLASCON" לאחר ביצוע ליטושביעה תעשה פעולת הצ שו"ע. או .  

  או שו"ע.  ""UFOמלח) תוצרת  עות בתמיסתש 1000( קרמיבציפוי  –ברגים 

מתכן, את כל אלמטי היעה, לפי , או לחילופין צבהציאימפרגי ככולל: תהלי – המחיר לעבודות עץ

  והעיגון. ודות הקיבוע שים עקב עבים דריבור, התקת יסודות, עיגון ותיקוהח

  

אם לא דרש במפורש אחרת, מעץ  , ) ייוצרוlaminated timberקורות העץ הרב שכבתי ( – ב שכבתיעץ ר

 NEN 5461ולדיים  הו בתקים  מדאיכות וסוג העץ יע).  North European white wood(אשוח צפון אירופי  

– NEN 5466יה . עמידות העץ תהיה בקטגורIV דרטיי  פ"עדי ם של התקן הההסטולDUTCH NEN 

STANDARD 3180  מ"מ.  32ר הקורות לא יעלה על ו . עובי הלוחות לייצ12%-2%. לחות העץ תהיה

צע בתאי בההדבקה תת. מ"מ 60קסימאלי של מ"מ ומ 7.5י של באורך מיימאל אצבעות החיבור יהיו

והתקן  KOMOקן ההולדי עפ"י הת תיכבש עץ רבטמפרטורה ולחות מבוקרים במפעל לייצור קורות 

תאימו לשימוש חיצוי בתאי חום יו Resorcinol Formaldehyde. הדבקים יהיו מסוג DIN 1042י הגרמ

דפות מהוקצעות,   )NEN )Finishing Category 3ה יה בקטגוריות תהגת הגימור לקורולחות גבוהים. דר

   ם.וחלקיפיות עגולות, לוחות גלויים מובחרים 

, םמיוחד של חיסון ע"י הספגה בלחץ, בחומרי שימור לא אורגיי עץ יקבלו טיפול חלקי ה כל – המפרגציאי

מים. סים בכרומטי, מומ-דוכגון מלחי חושת, מלח ארסן ומלח אשלגן / תרן   

.  262ש במפרט מכ"מ רבהתאם לדה תיעש – ת העץ בלחץהספג  

ה בלחץ.  ישראלי להספגהתקים הן כוממסמכה ייעשה במפעל בעל תעודת ה – החיסון  

לשאיבת רטיבות קיימת; החדרת  הכסת העץ לדוד לחץ ויצירת ואקום – בלחץ האימפרגציתהליך שלבי 

ת לחץ; תיבות ע"י רטטמוספרות; שאיבת הא  10וה של חץ גבמומסים במים בלחומרי חיסון כימיים 

. 17%- 15%של י ללחות ופסקרון היגהוצאת העץ וייבושו בצורה מבוקרת עד לקבלת איזו  

אישור מכון תקים  שכבתי יש לספק גם-יספק אישור של היבואן והמסרה. לעץ רבן הקבל – אישורים
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  בון הקבלן. על חש מתחמה בושא, מעבדהב אירופאי. סוג העץ יאושר 

ת"  יור" ת, עםע העץ לפי צביעת העץ יש לקותו. העץ יצבע בשכבות דקובאחרת, יצ יןצואם לא  – צביעה

  אה ללא יצירת שכבה אטומה. , עד הספיגה מלבור, או שו"עשל טמ

ת כל אלמטי , או לחילופין צביעה, לפי המתכן, אהאימפרגציי ככולל: תהלי – המחיר לעבודות עץ

  ב עבודות הקיבוע והעיגון. קדרשים ע יםדות, עיגון ותיקוהתקת יסו יבור,הח

  

  יות.תמחור לפי סעיפים מתאימים בכתב הכמו

  

 

 גידור
ס"מ מעל ראש קיר תומך. 110גדרות עם מאחז יד בגובה פרק זה דן בביצוע   

  60מעקות יבוצעו בהתאם למסומן בתכיות ובכל מקום אשר הפרש הגובה בין שי מפלסי פיתוח גבוה מ

  ס"מ. 

  דרישות ביצוע עבודות הפלדה .1

 
  הבין משרדישל המפרק הכללי  19ופרק   1225כל עבודות הפלדה תתבצעה בהתאם לת"י  ). 1(

 .  fe-360סוג הפלדה יהיה  ). 2(

בץ חם. יש  .  הפלדה תתאים בהרכבה הכימי לגלוון בא918גלוון: הגלוון יהיה לפי דרישות ת"י ). 3(

 מקרון לפחות   80עובי הגלוון יהיה ור חום באלמטים ציוריים. לבצע חורים לשחר

מ"מ  4ך לא יקטן מ ריתוך: עבודות הריתוך יבוצעו בהתאם לדרש במפרט הכללי עובי הריתו ). 4(

 אלא אם מצוין אחרת בתכיות.

 ריתוך בשטח: לא תתאפשר עבודת ריתוך בשטח  ). 5(

ודה יבצע הקבלן תיקוי גלוון במקומות שבהם יורה תיקון זקים בגלוון: לאחר סיום העב ). 6(

המפקח יישום התיקון יהיה בשתי שכבות צבע יסוד עשיר אבץ מסוג "גלווציק" של טמבור או 

מיקרון לפחות. העבודה תתבצע עם מברשת. לפי יישום הצבע יש להכין   100בעובי  ש.ע מאושר

 את השטח בהתאם להחיות היצרן. 

 הובלה והפה באחריות הקבלן.  הובלה והפה: ). 7(

אחסה באתר העבודה לפי הביצוע: יש לאחסן את חלקי המבה על קורות עץ מעל פי הקרקע  ). 8(

 היח אלמט על גבי אלמט.על מת למוע פגיעה בגלוון. אין ל

חות ימי עבודה לפ 14תכיות יצור: במידה ויידרשו על ידי המפקח יועברו אל המתכן לאישור  ). 9(

  לפי תחילת עבודות היצור.  

 .חיבור לחלקי בטון:  בהתאם לפרטים המצויים בתכיות ). 10(

 
  צביעה  .2

  הכת שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפי מסירה למפעל הצביעה. 

  .(DROSS), ואבץ קשה (FLUX)תלחים לוון יקה שטחים מגולווים משאריות מפעל הג ). 1(

ות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים וללא טיפים עם  מראה ציפוי האבץ צריך להי 

אבץ וקוצי גלוון לפי  -קצוות חדים. על מפעל הגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר

פגמים בגלוון או בציפוי, כגון עובי פחות מן הדרש, או מסירתם למפעל הצביעה. אם תגלו 

 לא יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה.  -בץ שכבות סיגים, או שאריות תלחים או קוצי א
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  במפעל הגלוון לפי מסירת החלקים המגולווים לצביעה.   יש לבצע בדיקה של הגלוון החם ). 2(

חלת עבודות הכת שטח לצביעה,  כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפי הת

 משלוח. בדיקה של הכת השטח לפי צביעה, בדיקת טיב הצביעה והאריזה ל 

  . פי השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי וזילות אבץ על מת לא לפגוע בעובדים ובופשים  ). 3(

 
  איטום חורי הגלוון (במפעל הצביעה): ). 4(

i.  ית, איטום חורי הגלוון וחריצים / מרווחיםי צביעה. עקרוצרים ייעשה בריתוך אטימה לפ 

ii. יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ מתהליך  לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה

רכיבי -הגלוון החם בעזרת ריתוך או באישור המהל בעזרת חומר אטימה פוליסולפידי דו

 .B-PPG PR 11/2-1750בהברשה, למשל: 

iii. יתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד, במרק אם אין אפשרות לרתך, עבור חריצים צ רים בלבד

 Stucco Crèmeלמכויות, לדוגמא: פוליאסטר מקצועי 

 

  הכת שטח במפעל הצביעה. ). 5(

, תכלול הסרת שומים ושטיפה בקיטור להסרת מלחים  ASTM D 7803הכת שטח: לפי 

 25-15של הגלוון ותחמוצות לבות + יקוי עדין בגרגירים שוחקים חדים לקבלת חספוס משון 

 מיקרון.

 

  צביעה  ). 6(

כבות לפי מפרט הצביעה באבקה בשתי ש  108A המשופר, עם האבקות כדלקמן:   

 שכבה ראשוה - יסוד אפוקסי ברייר גד קורוזיה 

AXALTA Zero Zinc Antigassing Primer ZF8002723020 .מיקרון 80-70, בעובי   

 שכבה שייה -  עליון פוליאסטר "סופר דור 20" בגוון לפי דרישת האדריכל (סדרת  סופרדור 

מיקרון. 80-70שה), עובי  20 -רקול או סופרדור טמבור לשל אויב 7700  

מיקרון.  160-140עובי צבע כולל מעל לגלוון:   

 הקבלן יבצע בדיקת אדהזיה על דגמים מלווים במהלך הצביעה, ויכין דוח בחית הצביעה. 

אם למוצר על ידי לוחות הפרדה, עטיפת יילון או/ו מפעל הצביעה יארוז את המוצרים בהת

ון, על מת למוע פגיעה בצבע בהובלה לאתר ובאחסון.קרט  

 

  :בקרת איכות ). 7(

 .בדיקת עובי הגלוון, והתאמתו לציפוי באבקה 

  .םי השטח למציאת פגמים בצבע ותיקובדיקה ויזואלית של פ  

  .בדיקה מדגמית של עובי הצבע  

 ות / הידבק  בדיקות אדהזיהASTM D 3359 - Test Method B   באמצעות משרט במרווחים

 מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. 2של 

  וולט 90בדיקת הולידיי דטקטור במתחASTM D 5162 Test Method A - Low Voltage 

Wet Sponge  ה, ובהמשך מדגמית. -לאבטיפוס ולסדרה הראשו 
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  ות,  את הקבלן יגיש למפקחת הצביעה של הקבלן, כולל פירוט שכבות הצבע השודו"חות בחי

מספרי מה לאבקות, תאריכים וכל תוצאות הבחיה (תוצאות בדיקות עובי צבע, בדיקת 

 רציפות).-הידבקות / אדהזיה, בדיקות הולידיי / בדיקת אי

 תיקוים מקומיים יבוצעו בצבע רטוב, באישור המפקח.   

 מדידה ותשלום:

מעקה.\דה תהיה ביחידות של מטר אורך גדרהמדי  

מטר וכל הדרש  5התשלום יהיה עבור ייצור, גלוון, צביעה, הובלה, התקה, ביצוע קטע לדוגמא באורך של 

ה.לביצוע מושלם של העבוד   
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  עבודות כבישים ופתוח -א' 51פרק 

  עבודות הכה ופרוק - 51.1
  
  

  סילוק ערמות פסולת  51.1.120

כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי חוצה המצאת בשטח הפרוייקט בצורת תפזורת 
  כלי מכי מתאים, או בעבודת ידיים. באמצעות ואשר יתן להעמיסה על משאית 

פסולת אשפה, פסולת ביין, עודפי עפר, גרוטאות, חלקי  -כדוגמת פסולת תחשב 
  מכויות וכו'.מבים, ציורות יקוז ישים, גושי בטון, שילדי 

  איתור הפסולת ייעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. 

מודגש בזאת שבאזור העבודה מתבצעות במקביל עבודות בייה של קבלים אחרים. על 
  הקבלן לדאוג לשמור על יקיון תחום העבודה במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט.

קבלן תסולק באישור המפקח למקום שפך פסולת הקיימת בשטח, שלא מעבודת ה 
מאושר. באחריות הקבלן להציג למפקח אישור הרשות המויציפלית המתאימה 
המאשרת את מקום הפיוי המאושר. לא ייתן לקבלן כל אישור מאת המפקח לשפוך 

  את הפסולת ללא האישור ה"ל. 

  של המפרט הכללי.  51.03.08הטיפול בפסולת יעשה כמצוין בסעיף 

תשומת לב הקבלן מופית לכך שישולם רק עבור הפסולת המצאת ביום תחילת  
כל פסולת אחרת . מאחר ושטח אתר העבודה מצוי באחריותו של הקבלן, העבודה בלבד 

ק על ידו ללא כל ע"י גורמים אחרים, תסולאם עבודות הקבלן ובין מבין אם היא וצרה 
על הקבלן לכלול במחירי היחידה של לסילוק פסולת זו, את התמורה  ,תמורה.

  הסעיפים השוים. 

 רישוםידי  ועל : לפי מ"ק מדוד באתר, ביום תחילת העבודה בלבדהמדידה לתשלום
  .עבודה ביומי

  

  עבודות עפר  - 51.2

  של המפרט הכללי.  51.04כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצעה לפי סעיף     51.2.030

שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיי מכשולים על פי הקרקע ומתחת לפי הקרקע. 
העבודה תבוצע בכל כלי מתאים, לאבטחת כל התשתיות הקיימות בשטח, כולל עבודת 

דרות, יסודות וכל מתקן אחר המצא חפירה בידיים על יד קווי מים, ביוב, חשמל, ג
  בשטח או סמוך לו. 

זק למב יאו לקו יםאת העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום 
. כל זק, עקיף או ישיר, שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל חשבוו םשירותים כלשה

  לשביעות רצוו המלאה של המפקח ושל הרשות המתאימה.

תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים קטים או חפירה בעבודת לא תשולם 
ידיים או כל עבודה שפורטה לעיל. כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר בלתי יציב 

בגלישה, וכן חומר שגלש  ,לדעת המפקח ,המצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים
  לתחום הכביש. עבודה זו לא תימדד ולא תשולם. 

  20לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של  , באישור המפקח,החומר החפור יועבר מיטב 
  מאושר. שפיכהס"מ. החומר העודף יסולק מהאתר למקום 
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 וכלוליםלהלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת עבודה/מכרז זה 
  במחיר שיגיש הקבלן לביצוע העבודה: 

  טים אלה. סימון גבולות, עבודות ביצוע רשת סימון וצירי הכבישים וחידושאלמ
העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י הכסת יתדות עם סימי גובה בכל חתך וחתך,  

מ' אחת מהשיה.  ביצוע כל  -20משי צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מ
  המדידות השוטפות.

   טים תת"ק המיועדים לפרוק, סילוק צמחיה ועבודת ידיים לידסילוק אלמ
  מתקים.

  5העולות על במפלסי עבודות העפר תיקון כל הסטיות  ע"י הורדת וזאת ס"מ
לשביעות רצוו של  בחומר מילוי מהודק ומיושר, גבוים או מלוי השקעים 

  המפקח. 

  קי מתערובת צמחיה הוצאת אדמת החפירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב
ור אדמה זו בשכבות אופקיות של אל תוך קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי ופיז

  ס"מ.  20

  ה   שפיכההחומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקוםמאושר, או יועבר לאחס
זמית לפי הוראות המפקח וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים שוים של 
העבודה. בכל מקרה שבמהלך העבודה יתגלה סוג אדמה שלא אושר למילוי, ימשיך  

אחר עד לקבלת החיית המפקח  לסילוק החומר. עבור   הקבלן עבודתו בשטח
  עבודה זאת לא תשולם כל תוספת.

: התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי פח החפירה כשהמצב הקיים המדידה לתשלום
המדוד באתר עם תחילת עבודת הקבלן , ומאושר על ידי המפקח, משמש בסיס 

לחישוב הפח הן של החפירה והן של המילוי. חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית 

  בהתאם.ס"מ תוקו   5של המצב בגמר העבודה בשטח, כשכל הסטיות העולות על 
התשלום כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצוו 

  של המפקח.

  הידוק מילוי מבוקר   100.51.2

בכל אזורי המילוי, בתחום רצועת הדרך יבצע הקבלן הידוק מבוקר. חומר המילוי  
מ איכותו פחתתלא יאושר מראש על ידי המפקח, ובכל מקרה באזורי כבישים ומדרכות 

A-5 ו עולה עלס"מ לאחר ההידוק.  20. ההידוק ייעשה בשכבות שעוביין אי  

במפרט הכללי.   51027לסעיף הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט להלן ובכפוף 
כיוון השכבות יהיה במקביל לפי השתית. באזורי מילוי גבוהים רשאי הקבלן, במידה 

ס"מ (אך לא  20וברשותו הציוד המתאים, להציע את בצוע ההידוק בשכבות העולות על 
ס"מ). הגדלת עובי שכבות ההידוק, תיעשה רק באישור המפקח ולאחר  40עולות על 

ח כי ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הדרשת לכל גובה השכבה. יש שהקבלן הוכי 
  ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפי ההידוק. 

  20ס"מ העליוים מתחת לשכבת המצע בשכבות של  100-בכל מקרה ייעשה ההידוק ב
  ס"מ בלבד.

בשכבות, יאושר קודם סוג וטיב חומר המילוי המקומי שיועבר משטחי החפירה ויפוזר 
. רמות ההידוק ותכולת A-5 איכותו מ פחתתלא ובכל מקרה  ע"י יועץ המבה והמפקח,

  :הרטיבות של חומר המילוי יתאמו את הדרישות המפורטות

  טבלת צפיפות 

  במפרט הכללי. תחומי הצפיפות הדרשים באתר יהיו כמצוין 

הרטיבות האופטימלית אשר תיקבע תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת 
  במעבדה עבור הצפיפות הדרשת.

דרגת הצפיפות המיימלית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד 
שכבות  .א.א.ש.ט.ו. בהתאם לסוגי הקרקעות המוגדרים לפי שיטת המיון של א.א.ש.ט.ו
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.ט.ו. ובמטר העליון  מודיפייד א.א.ש 96%-המילוי יהודקו לרמת צפיפות שלא תפחת מ
  . 98%-לא תפחת רמת הצפיפות מ

חרסית או חומר  2.5%במטר העליון של המילוי לא יורשה שימוש בחומר שמכיל מעל 
  אורגי כלשהו.

  . 2.0%ס"מ בשיעור של עד  10גודל הגרגיר המקסימלי לא יעלה על 

  

  מ"ק חומר מהודק כמתואר במפרט הכללי.: המדידה לתשלום

  

   מצעים ותשתיות - 51.3

  שכבת מצע סוג א' לכבישים   51.3.010

  אמר בסעיףיגוד לשל המפרט הכללי, לא יורשה השימוש בכורכר, חול  51.05.00ב
  ו/או עפר מיוצב.

  ו תוצר של גריסת אבן טבעיתהחומר למצע יהיה מדורג, מחומר מחצבה שהי
  בלבד עובי שכבות המבה הוא לאחר הידוק.

  השכבות הוא לאחר הידוק.עובי  

  . א.א.ש.ט.ומוד.  100דרגת הצפיפות הדרשת בכל השכבות היה % 

  .לכל היותרס"מ  20-ל 10יהיה בין עובי השכבות לאחר הידוק 

ללא יכוי שוחות  ,לפי הפח התיאורטי במ"ק, לפי התכיות: המדידה לתשלום
ותאים וכו' כמצוין במפרט הכללי (אופי מדידה) התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, 
החומרים והכלים המפורטים לעיל לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצוו של 

  המפקח.

   אבי שפה – 51.4

  אבי שפה יבוצעו בהתאם לתוכיות או במקומות בהם יורה המפקח. 

  יהיו כדלהלן : אבי שפה 

  202.1.3מספר סידורי   104.1האבן  סוג -אבן שפה רגילה  .  

  יתלתשלוםמדידה  אופן  . 202.3.1מספר סידורי   104.3האבן  סוג -אבן צד ג 
  .אורך מטר היה

  עבודות אספלט  -52
  

  עבודות ריסוס:

 10 -האמולסיות תרוססה ללא חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר איה מוכה מ   
  מעלות צלסיוס.

לא תותר תועה על השטח המצופה עד לכיסויו, והקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות   
 לאמורותקיות הציפוי עד לכיסויו באספלט. כל עבודות הריסוסים יעשו בהתאם 

  במפרט הכללי.

  ק"ג/מ"ר  1בשיעור  MS 10ריסוס יסוד            52 

מכי ובמטאטא יד מכל לכלוך וחומר זר המשטח שיש לצפותו יוקה במטאטא   
  ויורחקו ממו גרגירי אגראגט בלתי קשור.

אשר תכוותיהן  MC-70או  MS-10ציפוי היסוד ייעשה מאמולסיות (ללא דילול) מסוג   
  תתאמה למפרט היצרן המאושר.
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  ס"מ מכל צד.  10רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית שתוח מעליו בתוספת    

ק"ג/מ"ר. הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפי החת השכבה  1.0יפוי כמות הצ  
האספלטית (בחודשי הקיץ, במידה והמפקח יאשר זאת לפחות יום קודם לכן). לא 
תותר כל תועה על השטח בזמן זה. על פי השטחים, שבהם לא חדרה האמולסיה, 

הדרך) לפי החת יפוזר חול דק לספיגת עודפי האמולסיה, שיורחק (אל מחוץ לתחום 
  השכבה האספלטית.

  במ"ר לפי השטח המרוסס.: המדידה

יהווה פיצוי למחיר הציפוי לרבות אספקת החומר, העבודה, הכלים : התשלום 
האשים, יקוי השטח במטאטא מכי וידי ספיגת עודפי האמולוסיה  והרחקתם 

  הכל לבצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצוו של המפקח.

  במפרט הכללי.  51.12עבודות האספלט יבוצעו על פי האמור בפרק 

  במ"רהמדידה: 

  מישק התחברות לאספלט קיים 
ההתחברות תבוצע כמפורט בתכיות ותכלול את יסור השכבות כביש קיים ושכבות 

  המבה,  
ביצוע מידרוג הידוק שכבות בהתחברות לרבות חפיפת האספלט כמופיע בתכיות. 

  כוללת את אספקת החומרים. העבודה 
  

  מדידה ותשלום:  

  העבודה תימדד במ"א.

  
  עבודות בטון בקוי יקוז ומעבירי מים - .651 

  החת ציור יקוז מבטון בקטרים ובעומקים שוים    .010651.

  כל הסעיפים כוללים  גם אספקה, הובלה, פריקה והחת הציורות. 

  תאור העבודה 

הקבלן אילו מערכות עוברות באותו מקום ויסמן על גבי לפי תחילת העבודה יוודא 
  תכיותיו. 

העבודה כוללת החה של קווי יקוז מציורות בטון בקטרים, בסוגים ובעומקים שוים,  
  , בהתאם לדרש בתכיות ובכתב הכמויות.27לפי ת"י 

  מדידה והתוויה

ר ע"י המפקח. המיקום המדויק של קווי היקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאוש
  הסימון יכלול:

  הציר האורכי של הציורות השוים.   . 1  

  קודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.   . 2  

בדיקה של תכית תאום המערכות, והמערכות שאותרו על ידי הקבלן מול   . 3  
  תכית הצרת המוצעת. 

הקבלן על הקבלן לשמור קודות סימון אלה בקפדות. במקרה של פגיעה בהן על 
  לשקמן מחדש.

  דרישות טכיות
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  דרישות טכיות לגבי הציורות  א.

הציורות יהיו ציורות בטון הידרוטייל חרושתיים, ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של 
(במהדורתו המעודכת) ובדרגות המתאימות של העומס כפי  27תקן ישראלי מס' 

שיפורט בתכיות ו/או בכתב הכמויות. הציורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגם 
אחר. שטח פי הציור הפימיים יהיו חלקים בהחלט. מחברי הציורות יהיו באמצעות 

ת, המאשרת את ". כל משלוח ציורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכ0טבעת גומי "
  התאמת הציורות לתקים השוים הדרשים לפי מפרט זה.

לא יסופקו ולא יתקבלו ציורות שפגעו בצורה כלשהי, ותוקו, בין ע"י היצרן ובין ע"י  
. בכל מקרה 27הקבלן או כל גורם אחר. על הקבלן להקפיד על הסימון, כמפורט בת"י 

לבין הדרישות הטכיות  27אלי מס' של סתירה או אי התאמה בין דרישות תקן ישר
  .27במפרט הכללי, יקבע ת"י 

  .4קלאס סוג הציורות :  

  החת הציורות  ב.

הציורות יוחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים שבתכית. 
  51.07פרק הציורות יעטפו בעטיפת חול כמפורט להלן. העבודה תבוצע בכפיפות ל

  הכללי. שבמפרט 

  אטימות החיבורים   ג.

לאיטום חבורים שבין כל ציור לשכו יש להשתמש אך ורק באטמי גומי, אשר יסופקו 
על ידי יצרן הציורות ולפי ההמלצות של יצרי האטם. האטמים יהיו אטימים בפי  

  מים.

  מצע חול ועטיפת חול (עבור כל הקטרים) תיאור ודרישות הביצוע   ד.

צרת היקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד המהודקת שכבת חול . לאחר חפירת התעלה ל
  החול יהיה חול דיוות קי, חופשי מגושים, אבים, חרסית או חומרים אורגיים.

  % עובר פה     פה

  100     4מס' 

  0 5     200מס' 

 -15מקוטר הציור אבל לא פחות מ 10%עובי שכבת החול מתחת לציור יהיה לפחות 
  ס"מ. רוחב שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים ובתכיות.

אחרי החת הציור על שכבת החול התחתוה, תבוצע עטיפת חול משי צדי הציור,  
ס"מ מעל קודקוד  20ס"מ כ"א עד  20תפוזרה ותהודקה שכבות חול כ"ל בות 

ו. מצע החול  .ט.ש.א.מודיפייד א 95%פיפות של הציור. שכבות החול תהודקה לצ
  מחירם יהיה כלול במחיר הציור.  -ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בפרד 

  מילוי חוזר לצרת  ה. 

ס"מ ולא יכיל חומרים אורגיים או  8חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של 
, A-6עד   A-2-4,A-1מסוג  ס"מ. החומר יהיה  10פסולת ולא גושי עפר שגודלם עולה על 

  לפי שיטת המיון של א.א.ש.ט.ו.

 -50המילוא יבוצע לאחר החת הציור ופיזור שכבות החול ויגיע עד למפלס הגבוה ב
ס"מ מקודקוד הציור לפחות או עד צורת הדרך בפי השתית (הגבוה שבייהם), גם 

י עבודות העפר בקטעי הכביש הסמוכים לצים במפלס באותם מקרים בהם פור הי
ס"מ מעל לקודקוד המעביר (מילוא זה בא להבטיח מעבר הכלים   50מוך יותר מאשר 

  הכבדים עד לביצוע עבודות מבה הכביש). 
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בכרך מילואים של  60-5המילוא יבוצע בו זמית משי צידי המעביר. ביגוד לאמר בדף 
המפרט הכללי (החוברת הירוקה), חומר המילוא לצרת לא יימדד ולא ישולם בפרד. 
עבור המילוא הדרוש להשלמת מבה הכביש מעל למפלס העליון של המילוא החוזר 

ס"מ מקודקוד הציור) ישולם במסגרת פריטי התשלום   -50(מפלס הגבוה לפחות ב
  סגרת פרק הסלילה. המתאימים של עבודות הסלילה במ

  הסדרי תועה   ו.

מאחר ובאזור עובדים קבלים שוים מחובתו של הקבלן לאבטח ולהכין הסדרי תועה  
אותים כולל שילוט תמרור וצביעה, שיבטיחו את העובדים השוים והמשתמשים 

  בדרך לשביעות רצוו של המפקח. 

, יבוצע הציור בין זהז. במקומות בהם מתוכות שוחות קליטה שלא יבוצעו בשלב 
שוחת הביקורת לשוחת הקליטה העתידית כשקצה הציור יסגר בפקק  ע"י החת 
בלוקים וסגירה בטיט צמט. עבור בצוע הפקק לא ישולם בפרד והוא כלול במחיר מ"א 

  ציור.  

הציורות ימדדו לפי מטר אורך (לפי קוטר פימי ולפי עומק), בין : מדידה ותשלום
בקצוות הציורות לאורך הציר שלהם. עומק הציור לצורך תשלום יקבע תאים 

  תאים סמוכים. 2כממוצע האריתמטי של העומקים בקצות כל קטע בין 

העומק יימדד מתחתית הציור (בפים) ועד פי  צורת הדרך בתחתית שכבות מבה 
התעלה לציור הכביש, אלא אם כן יתה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת 

למפרט הכללי בתוספת  המחיר למ"א ציור יהיה בהתאםמפי הקרקע הקיימים).
האמר להלן במפרט מיוחד זה. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החציבה או 
החפירה,  הידוק קרקע יסוד מקורית, החת מצע החול, אספקת הציורות, הובלתם, 

ה לזה בעזרת אטמי גומי,  עטיפת חול,   החתם בהתאם לגבהים ולשיפועים וחיבורם ז
  המילוא החוזר וההידוק עד פי השתית. 

העבודה כוללת סילוק פסולת, ביצוע הסדרי תועה ותמרור זמיים לאבטחת 
המשתמשים בדרך וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת העבודה וקבלת מוצר לשביעות 

  רצוו המלאה של המפקח. 

 תאי בקרה ותאי קליטה 51.6.02

והקליטה יהיו טרומיים ויתאימו למידות  המצוייות בתכיות ובכתב תאי הבקרה 
  הכמויות. 

גיעו מהמפעל   יוכו במפעל הטרומי והשוחות י כל הפתחים המיועדים לחיבור הצורות
אין לבצע חציבות מובהר כי עם פתחים מוכים מראש בהתאם למפלסים המתוכים. 

יקבע  תשלום לצורך תאים עומק. יחידה כי ימדדו התאים: ותשלום מדידהבשטח. 
 בתחום. הכבישים בתחום אספלט פי וגובה הציור תחתיתעומק תא כממוצע בין 

  .קרקע ופי הציור תחתית בין כממוצע אמדד תא עומק קיימת קרקע

  

  ריצוף אבן ליקוז כולל חגורות  51.6.03

  תיאור  . 1

מתקי הכיסה והיציאה ממעבירי מים, ראפ באזור -עבודה זו מתייחסת לריצוף ריפ
  במקומות המתוארים בתכיות ובהתאם להחיות המפקח בשטח.

  חומרים   . 2

  טון/מ"ק. 2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המיימלית תהיה   2.1

מעובי השכבה  3/4מהאבים תהייה בעלות מימד מיימלי של  2/3לפחות 
העובי  1/2 -י של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מהדרשת בתכית. המימד המיימל

  של השכבה. 
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  האבים תהייה שטופות וקיות מאדמה, אבק וכל לכלוך אחר.

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים.   2.2
מהם את פה  100%האגרגטים הדקים יהיו בממדים כאלה, שבמצב יבש יעברו 

. לא יורשה 100ממשקלם הכולל יעבור פה מס'  10%-, ולא יותר מ16מס' 
  ממשקל החול הכולל.  6%שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 

  דרישות הביצוע  . 3

ס"מ. על שכבת המצע תוח שכבת בטון  10ראפ יוח על שכבת מצע סוג ב' בעובי -הריפ

עליה תוחה האבים בצורה ו 6@20ס"מ עם רשת זיון  15בעובי  20-מזויין מסוג ב
ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר המצא מתחתן ולא  6-כזאת, שתשקעה לתוך הבטון כ

על האבים הסמוכות. במדרוות ובקטעים משופעים יש להיח את האבים הגדולות 
ביותר בבסיס המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה  

ס"מ) ימולאו בדיס 3-ס"מ, ולא יותר מ 1-ים (לא פחות מהמדרון". החללים בין האב-
  צמט.

  בגמר העבודה יטואטאו פי השטח במטאטא קשה.

  ימים אחרי מילוי החללים בדיס. 4ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך -את הריפ

-יש להקפיד על קיון האבים, לפי ואחרי העבודה, ולמוע לכלוכן בבטון או בדיס
  צמט.

דה יש להתאים את מידות האבים כך שיתקבל קו ישר והמשכי לפי  בקצוות העבו 
  התכיות. 

  חגורת הבטון  . 4

ראפ תבוצע חגורה מבטון מזויין כפי שמופיע בתוכיות. הבטון -מסביב לריצוף הריפ
  אלא אם כן צויין אחרת.  40X20יבוצע לפי החיות המפרט הכללי. מידות החגורה 

  דרישות הטיב, איכות העבודה והחומרים בהתאם למפרט הכללי. 

כן כמות ואופן לקיחת . בדיקת החומרים לבטון ו118לפי ת"י   20-הבטון יהיה מסוג ב  
  ). 4(לפי שקיעת קווס של " 118הדגימות יהיו לפי ת"י 

אך לא מפותלים. מוטות הזיון יעו לכל  739מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י   
כמצוין   -של המפרט הכללי. כיסוי הזיון על ידי הבטון  63הדרישות המופיעות בפרק 

  בתכיות.

  ראפ  ולהיזהר מפי זילת בטון.-יש להקפיד שלא ללכלך את אבי הריפ  
  מדידה  . 5

ראפ המבוצעים בהתאם לתכיות ולפי  -העבודה תימדד במטר מרובע של פי הריפ
  דרישות מהדס האתר.

  תשלום  . 6

יהווה תמורה מלאה עבור העבודה, החומרים, אפ ר-מחיר הסעיף למטר מרובע ריפ
 הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, כולל עבודות החפירה והמילוי, חומר 
המצע והידוק השתית, כולל את משטח הבטון המזוין, החגורות מבטון מזוין התומכות 

  את קצה הריצוף. כל העבודה תעשה לשביעות רצוו המלאה של מהדס האתר.
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  כבישים וסלילה עבודות  – 51פרק 
  

  תאור העבודהתאור העבודה    1.00 1.00 

ופיתוח בשכות מורשת בעיר מודיעין. העבודות  עבודות סלילהזה מתייחסות לביצוע   במכרזעבודות ה
  ריסה כלל שכותית ובחלוקה למבים הבאים:הכללות במכרז הן בפ

(כולל עבודות בצידו  3' בין כביש מסהתחום סלילה ופיתוח במתחם המזרחי עבודות  – 1מבה 
  . (כולל) 50לל) וכביש  (כו 2, כביש מס' )3המערבי של כביש מס' 

(לא כולל),  2כביש ), (כולל  3סלילה ופיתוח במתחם המרכזי התחום בין כבישים  עבודות  –  2המב
  (כולל).  50(כולל) וכביש  9, כביש 27כביש 

  . 50-ו 200, 27(לא כולל),  9שים  יבין כבהתחום סלילה ופיתוח במתחם המערבי עבודות  – 3מבה 

  על בסיס רג'י.עבודות  – 4מבה 

  . 200/27סלילה ופיתוח במסוף התחבורה הקרוב לצומת ת עבודו – 5מבה 

  רמזורים בכל הצמתים. עבודות  – 6מבה 

  

  העבודות הבאות:בין השאר,  ,הסלילה יבוצעועבודות  רתבמסג

  . הכהפירוק ועבודות 
  . משית וקולטים)צרת ( היקוז תרכמע  שלהשלמות 
  . מצעים

  אספלטים. 
  ריצופים. 

  שילוט, צביעה ותימרור.

וכן  דות תקשורתאחרות הכוללות ביצוע עבודות חשמל ותאורה, עבועבודות    צעויבויל,  קבבמ
  שטח.  עבודות  גיון ופיתוח

  מפרטים טכייםמפרטים טכיים    2.00 2.00 

מפרט  הכללי לעבודות  במפורטות ה שותדריבהתאם ל יבוצעוזה  זהעבודות הכלולות במסגרת מכר
משרד הביטחון ומשרד הביוי והשיכון,  ת שלמשרדי-בין ("הספר  הכחול") בהוצאת הוועדה הבין

  . , ובמיוחד הפרקים הבאיםבמהדורתם האחרוה

  מוקדמות  -  00פרק 

  פיתוח האתר   -  40פרק 

  סלילת כבישים ורחבות   -  51פרק 

  -המפרט המיוחד  .ה"ל ובמפרט המיוחדקים רפבפיות ההפי   ורך ועלוכן כל פרק אחר בהתאם לצ
בודה זו המשלימים ו/או משים את המפרט הכללי ואת אופי המדידה ם לעפירושו התאים המיוחדי

  והתשלום של המפרט הכללי.
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  אחריות למבים ומתקים קיימיםאחריות למבים ומתקים קיימים    3.00 3.00 

מצב המתקים  ) בו יתוארותווי תמ(בלו לוהמפקח פרוטוקוהקבלן   ,יערכולפי תחילת העבודה
מצב הקירות הקיימים בגבולות בות הקרובה לר וובסביבתלאורך הרחוב תת קרקעיים ההעיליים ו

עם המגרשים הסמוכים. הקבלן יעבוד בזהירות סמוך למבים ולמתקים הקיימים לרבות עבודות 
הל שומר לעצמו  ולם המבוו ואידיים הדרשות. כל זק שיגרם על ידו יתוקן על ידי הקבלן ועל חש

  את הזכות לבצע את התיקון בעצמו ולחייב בהוצאות את הקבלן. 

  הגה על העבודההגה על העבודה    4.00 4.00 

בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר וסביבותיו במשך ובאחריותו, ט על חשבוו והקבלן יק
,  ות, רוח, שטפוגרם ע"י מפולת אדמהיכל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מזק העלול לה

להגת האתר  ,דרשו וספים שיאמצעים יקוט בפי דרישת המפקח ולשביעות רצוו, על  ש וכו'. שמ
מפי גשמים או מפי כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמיות להרחקת מים, החזקת האתר 

י מסירת העבודה. כל עבודות העזר הזמת הגשמים וסתימתן לפיבמצב תקין במשך עוקוז לא יות ל
אם הקבלן קט   , הןימדדו לתשלום ויהיו על חשבון הקבלן. כל זק שייגרם כתוצאה מהגורמים ה"ל 

באמצעי הגה אותים והן אם לא עשה כן, יתוקן על ידיו בלי דיחוי, על חשבוו ולשביעות רצוו  
  הגמורה של המפקח. 

  מדידות וסימוןמדידות וסימון    5.00 5.00 

אשר יהוו בסיס לסימון  ,בה באזור עבודתוודות גוטות וקהקבלן יקבל קודות קבע, קואורדי  .א
  . והתווית  הכביש

, על חשבוו, מודד וצוות מדידה לרשות המפקח לצורך ביקורת גבהים עמידהקבלן מתחייב לה  .ב
  כל אימת שידרש על ידי המפקח.  ,ומידות

  כל עבודות המדידה יבוצעו ע"י מודד מוסמך ויהיו על חשבון הקבלן.   .ג

  פי חפירהפי חפירהועודועודפסולת פסולת   סילוקסילוק    6.00 6.00 

ות פרוקים,  עקירה  עבודתשומת לב הקבלן מופית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע 
סעות, מדרכות, אבי שפה,  יקרקעיים, פרוק מ-והתאמות כגון  פרוק מבים,  פרוק  מתקים תת

  יהיורים ישוהא .מקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכותתפוה לגדרות וכל פסולת אחרת 
 במסגרת מחירי ים אותו ככלולאחריות הקבלן ועל חשבוו. לא ישולם עבור סעיף זה בפרד ורואב

  היחידה של הסעיפים השוים.

  ם גורמים אחריםם גורמים אחריםעעתיאום תיאום     70.0 70.0 

עבודות ע"י קבלים ו/או  יבוצעוביצוע העבודות לפי חוזה זה, ל מקביל על הקבלן לקחת בחשבון כי ב
ים, עבודות ביה במתחמי הבייה השו(כגון:  בשטחים הגובלים ודה או חום העב גורמים אחרים בת
מים  עבודות תקשורת, עבודות חשמל,עבודות , 3ביש מס' רגל מעל לכגשר להולכי  עבודות להקמת

  וכו'). 

כובים  ילשתף פעולה עם הגורמים האחרים, לפי הוראות המפקח, ולמוע ע על הקבלן לתאם ו
  .םוהפרעות לעבודת

  את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.  כו"ל, לא יזה ף הפעולה ושיתו התיאום
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  ם עילייםם עילייםגדרות ומתקיגדרות ומתקי    80.0 80.0 

לפרוק גדר, קיר או מתקן כל שהוא, על  ובכתבבמקומות בהם אין הוראה מפורשת מצד המפקח 
במשך כל מהלך העבודה.  כל זק שיגרם לגדר או למתקן אחר במהלך  ם להקפיד על שלמות הקבלן

  , מיד וללא עיכובים. ידי הקבלן ועל חשבוו תוקן עליצוע, יהב

  הפרעות לתועההפרעות לתועה    90.0 90.0 

בשטח  באופן חלקי אילו לקח בחשבון בעת הגשת הצעתו כי העבודה עשית הקבלן כ רואים את
ע"י הרשויות, בכל הקשור לבטיחות בכיסה הדרשות  ת קוט בכל הפעולועירוי.  על הקבלן ל

לק מהעבודה הרכבים היוצאים, בטיחות הולכי הרגל וכו', כח ן גלגלי, יקיווביציאה מאתר העבודה
ל העבודות הקשורות בכך  מהוות חלק בלתי פרד ממחירי  כ לתביעה כלשהי מצדו.  ולא יהווה עילה 

  היחידה אשר בחוזה. 

 לן לכך שמתקיימת תועה ערה בכביש וכי יש   לשמור ולאפשר תועה זו במהלךתשומת לב הקב.  1
  וע.פת הביצכל תקו

מצעי הבטיחות בהם הקבלן יגיש עם תחילת העבודה, תכית הסדרי תועה זמיים ורשימת א . 2
, תאורה זמית וכל הדרש בהתאם יש בכוותו להשתמש. יש להקפיד על מעקות בטיחות

  משרד העבודה והתחבורה ו"החיות לשילוט ותמרור אתרי עבודה" לתקות והחיות

  ררשוטרים בשכשוטרים בשכ  1100..00

ו שוטרים בשכר, עפ"י הצורך ובמקרה שיידרש ע"י המשטרה ו/או ו שוטרים בשכר, עפ"י הצורך ובמקרה שיידרש ע"י המשטרה ו/או ק על חשבוק על חשבוהקבלן יעסיהקבלן יעסי
  קת שוטרים בשכר. ולם לקבלן כל תוספת בגין העסלא תש..המפקחהמפקח

 11. 11.00    בדיקת תכיותיותבדיקת תכ  

בתכיות.  על הקבלן לבדוק את  יםהמופיעוהגבהים על הקבלן מוטלת האחריות לבדיקת המידות 
  ולהודיע למפקח על כל אי התאמה ולבקש הוראות בכתב. ,תחילת העבודהימים לפי   7 עד התכיות

, ייהרס מתאימים םשאיאו מפלסים ה וביצע עבודה במידות הי .ידותהקבלן אחראי להתאמת המ
  שבוצע ויבה מחדש על חשבוו.  החלק

  עדיפויות ביצוע ולוח זמיםעדיפויות ביצוע ולוח זמים    21.01.0 2 

על פי תאי השטח.  לפי   ,בודהות בביצוע הע את הזכות לקבוע לקבלן סדרי עדיפוי ושומר לעצמיזם ה
ביצוע העבודה.  המפקח יתאם את לוח הזמים עם תחילת העבודה יגיש הקבלן למהדס לוח זמים ל

בתחום העבודה.  המפקח שומר לעצמו את הזכות לערוך שיויים בלוח  ביצוע העבודות האחרות 
של כל שלב לפי  יצוע עבודות ייב לעמוד בבהזמים במהלך העבודה על פי התאים בשטח.  הקבלן מתח

  לוח הזמים ה"ל. 
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  ים והמלאכהים והמלאכהדמי בדיקות לטיב החומרדמי בדיקות לטיב החומר    31.01.0 3 

ללים, בין היתר, גם את עלות כל הבדיקות הדרשות על פי  מחירי היחידה השוים במכרז זה כו .1
המפרטים והתקים השוים לאיכות החומרים ולטיב העבודה. לא תשולם לקבלן כל תוספת 

  ות.ן בדיקבגי

עבודה  ה החומרים ו חוזרות של וסכם ומוצהר בזה כי על הקבלן יחולו דמי בדיקות מכמו כן  .2
הבדיקות וזאת גם במקרה בו כמות  – בחוזהביצוע ה דרישותאשר ימצאו בלתי מתאימים ל

  הדרשת במפרטים והתקים השוים. הדרשות עולה על הכמות  

חליף את המעבדה רות לקבלן לה ו רשאי להשהמזמין ך הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכ .3
ידה בלוחות  ביצוע הבדיקות, אי עמלתי מקצועית, פגמים בה בוזאת במקרה של עבודדקת הבו

 אשר לדעת המזמין מצדיקה את החלפת המעבדה. דרשים ומכל סיבה אחרת ההזמים 

 

  עדיפות בין מסמכיםעדיפות בין מסמכים  1144..00

  היה כלהלן:ת יויוהעדיפ סדר  בין המסמכים השוים,בכל מקרה של סתירה, אי התאמה 

 יותתכ,  

 המפרטים המיוחדים ,  

 כתב הכמויות,  

  המפרט הכללי, 

 אים כלליםית. 

 

  עדיפויות יהיה כלהלן:סדר ה לצרכי תשלום 

  התאור התמציתי בכתב הכמויות.  .א

 אופי המדידה המיוחדים.   .ב

 התכיות   .ג

 המפרטים המיוחדים.   .ד

 המפרטים הכללים.   . ה

 ם.י תאים כללי  .ו

  

ר לעיל,  יפה הקבלן את תשומת  המפקח, וזה  כאמו ו סתירה התאמה  אבכל מקרה בו תתגלה אי 
  יש להוג. יתן החיה באיזה אופן 
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  שילוטשילוט  1155..00

שלטים עפ"י וסח ובגודל שיוגדרו ע"י המזמין. הקבלן יגיש סקיצה  3 בלן יהיה להציבעל הק
ר קוסטרוקטויזמין את השלטים. לצורך הצבתם, יציג אישור  –ממוחשבת למפקח ורק לאחר אישור 

  שלטים. לביסוס ה

ויישר את היסודות ואת לת , יסלק מהשטח את הפסויפרק הקבלן את השלטים –עם גמר העבודה 
  ים. ו השלטהשטח בו עמד 

השילוט  ככלול  במחירי היחידה  השוים  שוא   עבור ה"ל לא ישולם בפרד ורואים את  ביצוע 
  המכרז.

  מבה לפיקוחמבה לפיקוח  1166..00

כל תקופת הביצוע.  וזאת למשךהפרוייקט, על את הפיקוח רעי שישמש הקבלן יספק ויקים מבה א
כל   , מטבחון ושירותים., חדר ישיבותלכל הפחות והוא יכלול משרדמ"ר   25המבה יהיה  בשטח של 

 שולחותחלוות.  המבה ירוהט ב 2יכלול לפחות יבות חלל סגור יכלול לפחות חלון אחד וחדר היש
 וזגים. המשרד וחדר הישיבות יהיו ממ.  85/40/190תכת ון מוכן ארמין על פי הוראת המזכסאות וב

  תקשורת קווית. רבות חיבורי קו חיבורי תשתית שוים לפם ויסוכלל החללים יהיו מוארי

, חשמל, ביוב  יבורים לרבות מיםהציוד, כל החט, , הריהואספקת המבהקבלת האישורים למבה, 
  תוספת בגין זאת. ם כלתשולם ולא ותקשורת כללים במחירי היחידה השוי

ק המבה בסוף התקופה.  עבור כל   הקבלן ידאג לאחזקה וקיון במהלך כל תקופת הביצוע ולפרו
  שולם בפרד ורואים זאת ככלול  במחירי היחידה השוים. האמור בסעיף זה,  לא י

  מים וחשמל לצרכי העבודהמים וחשמל לצרכי העבודה  1177..00

שלום בגין כך ועבור ורים והתש. כל הסידוחשמל, ככל  שיידר הקבלן ידאג לחיבור למקורות מים
  הצריכה השוטפת,  יחולו על הקבלן. 

  עם הקבלןעם הקבלןמהדס ומודד מטמהדס ומודד מט  1188..00

שים לפחות  5בא כוחו של הקבלן יהיה מהדס רשוי בעל וותק מקצועי וסיון מוכח של   .א
דס יהיה זמין בכל עת לטובת הפרוייקט.  מידסיות דומות.  המהטעון אישור וי בעבודות  ה

  הסברים לכך.מתן רשאי לפסול כל מיוי ללא  והוא של המזמין מראש

שייתן מעה לכל בעיה לרשות הפרוייקט מודד מוסמך  במהלך כל תקופת הביצוע יעמוד  .ב
  שעולה.  קבוצת המדידה תעמוד לרשות המפקח בכל ושא שיידרש לטובת הפרוייקט.

  תכיות עדותתכיות עדות  1199..00

על מדידות  אשר יתבססו) As madeת עדות" (בלן לספק למפקח "תכיולאחר גמר העבודה, על הק
ות יביאו לידי ביטוי את כל האלמטים שביצע  שהכין המודד מטעם  הקבלן במהלך הביצוע.  התכי

ע"ג  עותקים חתומים ע"י מודד יוגשו קרקע, כולל המפלסים בהם בוצעו. התכיות -גם בתת –הקבלן 
המידע הדיגיטלי   ל.יטליים ל"קבצים הדיגם יצורף תקליטור עם ה מוסמך מטעם הקבלן. לעותקי

יערכו  DWG-זמין. קבצי הליו יורה המער , או כל פורמט אחPDF -ו DWGם בפורמט כלול קבצי י
יוגש החומר ן על מפרט שכבות כלשהו, מקרה בו לא יורה המזמישכבות עליו יורה המזמין. ב במפרט

  מ. על פי מפרט השכבות של חברת תיבי ישראל בע"
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במחירי היחידה  השוים  שוא   יםככלול  היישום והביצועפרד ורואים את  לם בישו  "ל לאעבור ה
  המכרז.

  

  עבודות הכה ופירוקעבודות הכה ופירוק    51.1 51.1 

 יסור אספלט קיים  151.1.0

ר הקבלן את האספלט הקיים לכל עומקו. בקווי ההתחברות של אספלט חדש עם אספלט קיים יס 
את אישור המפקח.  היסור יבוצע   הדרש ויקבל    ואי היסור לפי היסור יסמן הקבלן בצבע את תו

לכל עומק השכבות האספלטיות. יומיים לפי מועד סלילת ת וזאמכי שיאושר ע"י המפקח במשור 
  . 80/100השכבות האספלטיות החדשות תמרח הדופן המוסרת בביטומן חם 

יהווה תמורה   יסור. התשלוםללא הבדל בעומק ה יסור אספלט קיים יימדד לפי אורך היסור
  אושר. מסולת לאתר שפיכה , לרבות סילוק הפ מלאה לכל הדרש לעיל 

 התאמת רום מכסה שוחה  251.1.0

במקומות הדרשים יתאים הקבלן את גובה מכסה השוחה לרום פי התכון ע"י הגבהה או המכה. 
  "מ.ס 20לא יעלה על  השוחה לרום מכסה תקרתבה בין התאמת רום מכסה תבוצע כאשר הפרש הגו

, תקרהועיגוה ל 20 –ב  ם, יציקת טבעת בטון מזויןעבודה כוללת פירוק המכסה  והתושבת הקיימיה
  ת המכסים במפלסים ובשיפועים המתוכים לפי התוכיות. תקה

  לשביעות ,ושלמתאת כל החומרים והעבודה הדרשים לעבודה מכולל המחיר לפי יח' והתשלום 
  . וכולל יקוי פים השוחה לוק הפסולת ת השוחה וסילרבות סיתו - קחרצוו של המפ 

  

  עבודות עפר    51.2

  כללי  51.2.00

תר לקבלן להוציא מתחום העבודה  העפר לסוגיו הוא רכוש המזמין בלבד. בשום אופן לא יו  .א
יחד עם זאת, מחיר החפירה כולל את סילוק אלא באשור בכתב של המזמין.  ,חומרים שוים 

  חשבון הקבלן.  ועודפי העפר, על הפסולת

  וביצועורקעיות מתוכות ומסביב לשוחות ערכות תת קחוזר מעל מה מילוי יש להקפיד על ה  .ב
  למיעת שקיעות.  ,בהידוק מבוקר

  בשטח חציבה/חפירה  0151.2.

שתית המתוכת. העבודה תבוצע , עד לגובה הכוללת את כל עבודות החפירה בשטח  חציבה /חפירה
ם כאמור בסעיף בודות ידיים בשטחים מוגבליצוע העבודה לרבות עש בכל כלי הדרוש לבתוך שימו

  במפרט הכללי. חומר הראוי למילוי יועבר לשטחי המילוי.  510212

החפירה כגון יסודות בטון, חלקי בטון, וכד'  ימצא תוך כדיפסולת שעלולה להפוי כל  תהעבודה כולל 
  וכן הסרת צמחיה. 

לשטחי פיזור החומר הראוי העברה וור לעיל לרבות האמכל והתשלום כולל את המדידה  לפי מ"ק 
  לאתר שפיכה מאושר.הפסולת מילוי ופוי 
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 הידוק שטחים  51.2.02

ס"מ לפחות, הרטבה   10לאחר חישוף ויכלול חרישה ותיחוח לעומק של עיצוב והידוק שתית יבוצע 
  .Mod.AASHTO 98%יהיה לצפיפות של שיעור ההידוק  . והידוק

  רמ" –לום שתלאופן מדידה 

  אספקת חומר ברר למילוי 51.2.03

ס"מ וכמות הדקים  7.5ל . החומר יכיל אבן בקוטר מקסימלי שהמילוי יהיה מחומר גרולרי אירטי
  . 10%קסימלי .  אידקס פלסטיות מ20%לא תעלה על 

 חומר מצע סוג ג'.יהיה להשתמש בהמפקח, יתן  אישור ועפ"י כחלופה.כולל הידוק.  בררמילוי 
  יקבלו אישור מוקדם של יועץ הקרקע. האספקהור ומקוי המיל

  לויק המיהידו  451.2.0

העבודה תבוצע  .היה מהעברה משטחי חפירה והתשלום תהיה לפי מ"ק חומר מהודקימילוי הידוק 
ולצפיפות של ק) ידו חר הס"מ (לא 20בשכבות של במפרט הכללי.  ההידוק יהיה  51025בהתאם לסעיף 

98% Mod. AASHTO.   
  

  מילוי חוזר מעל מערכות תת קרקעיות  5.2.051

יה בהידוק מבוקר למיעת יות מתוכות ומסביב לשוחות יהמילוי חוזר מעל מערכות תת קרקע
ו כלולה במחיר הצרת ו/אבמפרט הכללי.  עלות המילוי החוזר  510255בוצע על פי סעיף שקיעות וי

  שולם בפרד.השוחות ולא ת

  צעים ותשתיותצעים ותשתיותממ    51.44 .51 

  מצעים  451..01

מצעים יהודקו לצפיפות של  סעה והמדרכות יהיו סוג א' מחומר מחצבה גרוס. ה יבשטחי המ המצע
. העליוה בשכבה  100% –.ו. בשכבה הראשוה ו.א.שיד איית לפי מודיפמהצפיפות המכסימל 98%

ס"מ  20שכבה עולה על ו עובי הבמקרה ב ס"מ. 20ות על ין עול כבות שארו ויהודקו בשהמצעים יפוז
  שעליו לבצע. לגבי עובי השכבות   קבלן למפקח לצורך קבלת החיותיפה ה

  . למפורט בכתב הכמויות בהתאם במ"קיימדדו וישולמו מצעים 

  ודה בשטחים מצומצמים. ספת עבור עבלא תשולם תו 

  פלט פלט עבודות אסעבודות אס5252    

  כללי  52  

במפרט  5104  ט בפרק אם למפורור ודרישות אחרות יהיו בהתומרים, התערובת, אופן הפיזהח טיב
  סוג א'.הכללי. האגרגטים לתערובת האספלט השוות יהיו מ

  כלולה במחירי האספלט –ס"מ פלוס מיוס  5-7עד לגבהים של  –התאמת שוחות מכל סוג *
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  מאחה ציפוי יסוד ו  52 

כללי   . בוסף לאמר במפרט השבמפרט הכללי 510452ם לסעיף  ציפוי יסוד ומאחה ייעשה בהתא
  פית לדרישות הבאות:מולב הקבלן תשומת 

  יהיה יבש. י הריסוסהשטח לפ  .א

  .מרססת מכיתבאמצעות רק יהיה  ריסוס בודות הביצוע ע  .ב

  מ"ר.ליטר ל   1.0של   או שו"ע בכמות MS-10לסיה מסוג ציפוי יסוד יבוצע באמצעות אמו  .ג

 ליטר למ"ר.  0.5או שו"ע בכמות של  STEאמולסיה מסוג בוצע באמצעות ציפוי מאחה י   .ד

לות רוחב ר לגבו"מ מעבס 20השטח הדרש, כולל קפדה על ריסוס מלוא וצע תוך ההריסוס יב  .ה
  הסלילה המתוכן. 

  שכבת בטון אספלט   .02551.

בוסף לאמר שבמפרט הכללי.   5104רק כאמור בפשכבות האספלט יהיה פיזור ועיבוד  יצור, אספקה, 
  ישות הבאות:י, תשומת לב הקבלן מופית לדרבמפרט הכלל

 רטים השוים. בתכיות ובפ הו כמפורט שוותבות הומן בשכוג הביטט לרבות ססוג האספל  .א

ספק האספלט ודה את מזמין העבאצל  טרם ביצוע עבודות אספלט, חלה על הקבלן לאשר   .ב
 .פרויקטיק בלהעסשבכוותו 

את  קבל רובות האספלט השוות וללהציג בפי המזמין את תכן תע  החלה על הקבלן החוב  .ג
 ו. אישור

המומלצת היה  וטמפרטות ההידוק 140-160ºיה לט ההמומלצת של האספ יצורת היפרטוטמ  .ד
120-140º . י תהליך הכבישה140-גבוהה מבמקרה בו טמפרטורת התערובת לפº   יש להמתין

געת התערובת לטמפורטורה לש  רק עם ה ובת ולהתחיל בתהליך הכבישההתער קררותלהת
140º .רדה או ירדה טמפרטורת האספלט לא ים בהם ריבמק .בשי צבלט יעשה במיישום האספ

וסצילציה. הקבלן  אמעברים של מכבש עם  2-3 -ברים ללא ויברציה ומע 1-2 -ש צורך בחלקית, י
 יך הכבישה. מעברים בתהל 6בסך הכל לפחות בצע י

 כמפורט בתכיות. יסוד/מאחה יבוצע על גבי ריסוסיישום שכבות האספלט   .ה

 לפי ביצוע עבודות האספלט. ותשע  24ת צע לפחוס יבוהריסו  .ו

מתאימים, תוך תשומת לב  עות פיישר ("מגמר") במימדיםזור שכבות האספלט יבוצע באמציפ  .ז
רוחב פס הסלילה יהיה קטן ם. דיימפלסים. לא יורשה פיזור בעבודת ימלאה לבקרת גבהים ו
העליוה  ים בשכבה למוע תפר  תמ' על מ  3.6-5.5בין  המגמר ויועמרוחב שולחן מלא של 

 ים.באזור הגלגל

, וזאת הן בשיפוע הרחובי והן בשיפוע  המוכה ומעלה   ור וההידוק יעשה מן השפההפיז תכון  .ח
 האורכי. 

 פר בשכבה שמתחתיה. בשכבת אספלט כלשהיא מעל לת ע תפרחל איסור לבצ   .ט

יזור  לט באמצעות פאיסור מוחלט לבצע עבודות אספעל הקבלן   ל, מובהר כי חלמען הסר ספק  .י
  . פיישרשל האספלט ללא שימוש ב ידי

ע חיתוך האספלט, יש לקות חדש לאספלט קיים, לאחר ביצובכל מקרה של התחברות אספלט   .יא
האספלט החדש. עבודת  פיזור את המישק מכל לכלוך ואבק ולמרוח באמולסיה לפי ובסמוך ל

 סיה לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו. היקוי והמריחה באמול
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ה וברדיוסים  , מעגלי תוע פלט וזאת למעט בצמתיםקות גליות של עבודות האסהקבלן יבצע בדי  .יב
 מ"א. 200-קטים מאופקיים 

  בשכבה העליוה.  4רבית המותרת (מ"מ) לא תעלה על יות המהמישור  .יג

 מסווג לפי סוג ועובי השכבה כאמור התשלום, ר.יה לפי מ"תה והריסוסשכבות האספלט  תמדיד
ל יתר ההוצאות  כלים, הציוד וכ רה מלאה לכל העבודות, החומרים, היות, מהווה תמובכתב הכמו

  בודה לשביעות רצון המפקח. לביצוע מושלם של הע

  וריצופיםוריצופים  אבי שפהאבי שפה      51.751.7

  סוג האבן  01.751.

  לפי הפרוט הבא: 19לת"י  כל אבי השפה יתאימו

  בתקן.  202.1.3י ס"מ לפ  17X25ת בן שפה למדרכוא  .א

 בתקן. 202.3.2ס"מ לפי  10X20 " גית"אבן שפה   .ב

  השוות. ת כמפורט בתכיות מידו יהיו בים בהן יעשה שימוש יתר האב  .ג

בטיט  בייהן הוברתח על גבי יסוד בטון כמצוין בפרטים. אבי השפה  הוח תאבי השפה למייהן 
ך קצרות מהאור ,ותוחה אבים מוסרותחדות תסופקה . בפיות ובקשתות 1:2צמט ביחס של 

מקרה ובהר בזאת כי בכל מ אבן שפה.מוש בשברי ייורשה השס"מ) לא  25או  50סטדרטי (באורך ה
ם מחדש תוך שימוש באבים בו יבוצע שימוש בשברי אבן יפרק הקבלן את הקטעים האמורים ויבצע

  וסרות.מ

של  ישקים יהיו מלאים עד למפלס העליון בו המאופן שבהשפה רים שבין אבי התפהקבלן ימלא את 
  האבן. 

  .ותים לבין החה בעקומות ובהמכוים ישרוא הבדל בין קאבי שפה ימדדו במ"א לל 

  תמורה מלאה לכל החומרים, הכלים והעבודה הדרושים להחה מושלמת. ההתשלום יהוו 

  ם. לסי האביו התאמות במפכי לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע המכות אמובהר בזאת 

  החת מרצפות    40  51.7.02

  יכל. עפ"י בחירת האדר -ן  וגמה  וגוורכות תרוצפה באבים בדהמד

ימוש ב"גיליוטיה" וכל החיתוכים יבוצעו באמצעות משור מכי.  אין להשתמש בכל מקרה לא יותר ש
  ע הריצוף.בצב דייס המכיל פיגמט ל ההשלמות יעשו ע"י אבן. כ ½-באבים קטות מ

  .צוף במפלסים שוים כולל הגבהות בריצוףהיתר, גם רי , ביןכולל במ"רהיחידה חיר מ
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  יקוזיקוז  קויקוי      51.851.8

  

  החת ציור יקוז מבטוןהחת ציור יקוז מבטון      010.8.15010.8.15

  פים כוללים  גם אספקה, הובלה, פריקה והחת הציורות. כל הסעי

  תאור העבודה

  . ם ויסמן על גבי תכיותיוברות באותו מקות עוהעבודה יוודא הקבלן אילו מערכולפי תחילת 

 קולטים העתקתשוים,   טרים ובעומקיםת החה של קווי יקוז מציורות בטון בקהעבודה כולל 
  ימות.וחיבורים לצורות ושוחות קי

  מדידה והתוויה

  : יאושר ע"י המפקח. הסימון יכלולהמיקום המדויק של קווי היקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ו

  של הציורות השוים. הציר האורכי    . 1

  ועה כולל שתי אבטחות לפחות. קודת גובה קב  . 2

  הצרת המוצעת.  ות שאותרו על ידי הקבלן מול תכיתערכות, והמערכשל תכית תאום המבדיקה   . 3

  על הקבלן לשקמן מחדש.  על הקבלן לשמור קודות סימון אלה בקפדות. במקרה של פגיעה בהן

יותדרישות טכ  

  כיות לגבי הציורותדרישות ט  א.

במהדורתו  27קן ישראלי מס' שתיים, ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תורות יהיו חרוהצי)
ס כפי שיפורט בתכיות ו/או בכתב הכמויות. הציורות יהיו  עודכת) ובדרגות המתאימות של העומ המ

החלט. מחברי הציורות היו חלקים בים יאחר. שטח פי הציור הפימי םל פגללא חריצים, סדקים וכ
דה מוסמכת, ילווה בתעודת מעב. כל משלוח ציורות גומי מובה בציור אטםו באמצעות יהי
  רשים לפי מפרט זה.אשרת את התאמת הציורות לתקים השוים הדהמ

ן או כל הקבלותוקו, בין ע"י היצרן ובין ע"י   לא יסופקו ולא יתקבלו ציורות שפגעו בצורה כלשהי,
התאמה בין . בכל מקרה של סתירה או אי 27ורט בת"י ל הסימון, כמפם אחר. על הקבלן להקפיד עגור

  . 27יקבע ת"י לבין הדרישות הטכיות במפרט הכללי,   27ס' תקן ישראלי מ דרישות

  . 4יהיה קלאס סוג הציורות אם לא צוין אחרת, 

  יורותהחת הצ  ב.

ות יעטפו  תכית. הציורהתאם לקווים והשיפועים שבורט להלן ובכמפ  הציורות יוחו על מצע חול
  שבמפרט הכללי.  -52.3.7ו  52.3.6לסעיפים   דה תבוצע בכפיפותבעטיפת חול כמפורט להלן. העבו

  החיבוריםאטימות   ג.

  ים בציורות.באטמים מובלאיטום חבורים שבין כל ציור לשכו יש להשתמש אך ורק 
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  חוליפת מצע חול ועט  ד.

החול יהיה   ע היסוד המהודקת שכבת חול .זר על גבי קרקת התעלה לצרת היקוז תפולאחר חפיר
  ם, אבים, חרסית או חומרים אורגיים. , חופשי מגושיחול דיוות קי

  % עובר פה         פה 

  100       4מס' 

  0 5     200מס' 

ור 10%ור יהיה לפחות עובי שכבת החול מתחת לציס"מ. רוחב  -15לא פחות מ  אבל מקוטר הצי
  ט בפרטים ובתכיות. ה בהתאם למפורשכבת החול יהי

ור ע אחרי הה, תבוצע  ל שכבת החול התחת הציה  חתוור, תפוזרי צדי הציעטיפת חול מש
ת החול  ס"מ מעל קודקוד הציור. שכבו 20ס"מ כ"א עד  20ותהודקה שכבות חול כ"ל בות 

מו בפרד מדדו ולא ישולצע החול ועטיפת החול לא יפייד אאשטו. ממודי 95%תהודקה לצפיפות של 
  ור. במחיר הצי מחירם יהיה כלול -

  וזר לצרתח ימילו  ה.

ס"מ ולא יכיל חומרים אורגיים או פסולת ולא גושי  8ר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של חומ
המיון של   , לפי שיטת-A 5עד   A-2-4,A-1מ. החומר יהיה מסוג ס"  10עפר שגודלם עולה על 

  א.א.ש.ט.ו. 

ודקוד ס"מ מק -50ה בעד למפלס הגבו החול ויגיע ר החת הציור ופיזור שכבותלוא יבוצע לאחהמי
הציור לפחות או עד צורת הדרך בפי השתית (הגבוה שבייהם), גם באותם מקרים בהם פי עבודות 

"מ מעל לקודקוד המעביר ס 50ותר מאשר וך יש הסמוכים לציור הים במפלס מהעפר בקטעי הכבי
  . ות מבה הכביש)לביצוע עבודבטיח מעבר הכלים הכבדים עד ילוא זה בא לה(מ

ר  עבוע בו זמית משי צידי המעביר.  המילוא לצרת לא יימדד ולא ישולם בפרד. המילוא יבוצ 
 ס הגבוה לפחות(מפל למפלס העליון של המילוא החוזר  המילוא הדרוש להשלמת מבה הכביש מעל

ילה  עבודות הסל ת פריטי התשלום המתאימים של) ישולם במסגרס"מ מקודקוד הציור  -50ב
  הסלילה.  במסגרת פרק

  

תאים בקצוות  דופןהציורות ימדדו לפי מטר אורך (לפי קוטר פימי ולפי עומק), בין  ותשלום:דה מדי
מטי של העומקים  כממוצע הארית יקבעעומק הציור לצורך תשלום  הציורות לאורך הציר שלהם.

  .ם סמוכיםתאי 2ין בקצות כל קטע ב

חתית שכבות מבה הכביש, אלא אם צורת הדרך בת ) ועד פייור (בפיםהעומק יימדד מתחתית הצ
  כן יתה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת התעלה לציור מפי הקרקע הקיימים.

ה. וספת האמר להלן במפרט מיוחד זבת 51.5י פרק הכללא ציור יהיה בהתאם למפרט המחיר למ"
ע החול, אספקת ורית, החת מצע יסוד מק, הידוק קרקם יהווה תמורה מלאה עבור  החפירההתשלו

הציורות, הובלתם, החתם בהתאם לגבהים ולשיפועים וחיבורם זה לזה בעזרת אטמי גומי, עטיפת 
  וזר וההידוק עד פי השתית.חול, המילוא הח

יים לאבטחת המשתמשים בדרך וכל תמרור זמוק פסולת, ביצוע הסדרי תועה וודה כוללת סילהעב
  ת מוצר לשביעות רצוו המלאה של המפקח.ת העבודה וקבל כות בהשלמהוצאות הכרוה
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  ושוחות קליטהתאי בקרה       51.8.020

 ים.  תאי הבקרהצויבקרה במידות ובעומקים המ במקומות המסומים בתכיות יבצע הקבלן תאי
וים תאים או תיקן. לא תתקבל כל טעה לגבי איכות לי תו תקיהיו טרומיים ממפעל מאושר ובע

עו מהמפעל. כל העבודה וכל המוצרים יהיו באחריות הקבלן. התאים הטרומיים יעמדו קים שהגיוסד
תר כל תיקון א יושהם שלמים וללא פגיעות. ל, יובאו לאתר כ51.5בכל דרישות המפרט הכללי פרק 

  ליםלמטים אלה. האלמטים יהיו בגדבא

  .מדויקים I.Lוארים בתכיות לרבות פתחים עם  .המת

ו עם כל האביזרים הלווים דהייו תא בקרה, חוליות הגבהה תקרות עם פתח של ות יסופקכל השוח 
ה עולה על עומקגות מברזל יציקה בכל שוחה שכולל מדר 104.1.3ס"מ, חוליות הגבהה ומכסה כבד  50

  טון. 40לעומס  השבכות לקולטים יתאימו מ'.  1.2

ס"מ. כל ציור המחובר   5רזה בעובי ות בטון יושר באמצעב' מהודק ומהתאים  יוחו על מצע סוג 
לשוחה או לתא הקליטה יוכס עד הקיר הפימי של השוחה ובמקום כיסתו יוסדר ויחולק בעזרת  

  ם וקיים. ו שטחים חלקי תקבלכך שי 1:2יח צמטי ביחס של ט

  סביב.ס"מ מפי הקרקע מ 20 -כסה גבוה בה רום המבשטחים הפתוחים יהי

ת את עבודות העפר, המצעים, הבטון הרזה, אספקת והחת האלמט, רת כוללולתאי הביק  הדהעבו
לת רט, הידוק המילוי וסילוק הפסו פי המפעיבוד הטיח סביב הציורות, מילוי חוזר מחומר מותר על 

  מורשה. אתר פיוי ל

וצע  וקו מב ימת במידהקע קית ציור ופי אספלט או פי קרתחתי בין אמדדועומק תא המדידה: ביח' 
  בשטחים פתוחים. 

וביצוע מושלם של בתכיות רטים במפרט ווהעבודה המפו  אספקת כל החומרים התשלום: כולל את
  העבודה לשביעות רצוו של המפקח. 

  

 ורי תועהורי תועהתמרתמרוו  סימון דרכים סימון דרכים     51.9 51.9 

  עמודים לתמרורים  .01951.

ש בכתב כדרבאורכים  103לתקן הישראלי מס'  בהתאם 3יה מציור פלדה בקוטר "יההעמוד 
ס"מ לעיגון ביסוד.   30מ"מ ובאורך  10 טרווי פלדה בקו 2תון  הכמויות, אליו ירותכו בחלקו התח

התמרור. כל הציורות יטופלו גד בור חי עבור 5/16בקוטר " חורים 2בקצה העליון של העמוד יהיו 
מוד  ק העשל מכון התקים הישראלי. חל 111במפרט אספקה מס'  9לסעיף מס'  אםחלודה בהת

 20ואח"כ כל   )ורךאדום או כחול לפי הצ כתום, ירוק,(' שחור מ 1השאר גלוי ייצבע בצבע סיטטי  
  ס"מ באחד מהצבעים ה"ל ולבן לסירוגין. 

 הצבה : 

  : מ' העבודה כוללת 3.0מ' ועד   1.40  -ך מבאורעמוד עבור 

בעזרת פלס מים ויציקת וך ת העמוד  במאצב ה ,ס"מ X 40 40ידה  מס"מ וב 50חפירת בור בעומק  
  ס"מ. x 40 x 40  40יסוד בטון 

  מ' העבודה כוללת : 3.70ור עמוד באורך  עב

ת העמוד כ"ל  צבבקרקעית, ה בטוןס"מ  10  ס"מ, מילוי X 50 50מידה ס"מ וב 70חפירת בור בעומק  
 ס"מ. 50x50x50ד בטון סוויציקת י

 מ' העבודה כוללת : 4.00מוד באורך  עבור ע
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העמוד  כ"ל ת צב בטון בקרקעית, ה ס"מ 20ס"מ. מלוי  X 60 60מידה ס"מ וב 90ר בעומק ת בוחפיר
  ס"מ. x 60 x 60 60ויציקת בטון 

ההתקשות  חרשלבים: קודם יציקת הקרקעית, לא בשית היסוד תהיה ויציק 20-הבטון יהיה מסוג ב
  דופן החפירה.  כגדבכל מקרה היסוד יוצק   . החת העמוד והיסודשעות לפחות,  24במשך 

  טיםתמרורים ושל 51.9.02

 התמרורסימון על גבי  .1

ריך  מתא 2502גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים כפי שפורסם בקובץ התקות הסימון על 
  כללים בתמרורי מודיעין. ם שפורסמו לאחר מכן. השלטילו  ועדכוים 1/1980

2. ת תמרוריםהתק 

ר ם הישראלי, בכל הקשושל מכון התקי 111מס' התקת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקה 
ור, עבוד פח התמרור וצביעתו, הסרט מחזיר האור מהווה את הסימון על גבי לפח ממו עשוי התמר

  ר. תמרותמרור והדבקת הסרט לפח הה

 צורת האותיות .3

 1970בייהן יהיו בהתאם "להחיות לאופן הצבת תמרורים" ת האותיות, מידותיהן והרווחים ורצ
ת בתמרורים ובשלטים  גובה האותיות והספרו בורה במשרד התחבורה.ת המפקח על התעהוצאב

  15ות לפח ס"מ. עובי האותיות 10לפחות המיועדים להגים בכלי רכב יהיה יחסי לגודל התמרור, 
  אחוז מגובה האות. 30ולא יעלה על  מ"מ  20 -ין האותיות לא יקטן מב  מ"מ. המרווח

 גובה תחתית .4

בור הולך רגל.  ות במקום בהם עשוי לעמ' לפח 2.20ם יהיה  רורים והשלטיהתמ גובה תחתית
ר גובה מוך יותר לאחר קבלת אשובמקומות שאים מיועדים למעבר הולך רגל יתן למקם תמרור ב

  תכן. המ

  

 רוריםגודל התמ .5

י.  עירוגודל   -גודל עירוי. קוטר תמרורי הוריה עגולים  -שולשים  אורך צלע בתמרורי אזהרה מ
או כדרש בכתב  "גודל עירוי " שלבמידות  יהיו ,ים גם שלטי הדרכהבהם כלל ,מודיעיןתמרורי 

  הכמויות. 

 צבע התמרורים .6

ים לבן, וכתום בהתאם לדוגמאות הגוו ירוק, צהוב, חול,התמרורים, יהיה בגווים : אדום, כ צבע
הגוון השחור . 111קה מס'  אספ בלוח התמרורים עשויים מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם למפרט

 א יחזיר אור. ל

 רגב התמרו .7

ור אך חייב להיות ללא גב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומיום ממה עשוי פח התמר
  ברק.

 מודהתמרור לעמדת ההתקן להצ .8

של   111במפרט אספקה מס'  10חת מארבע השיטות הזכרות בסעיף התמרורים יוצמדו לעמודים בא
וסבר במפרט האספקה ה"ל. כל להתאים לסוג התמרור כמ ראלי. השיטה חייבתם הישתקימכון ה
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של י החבור וברגזיה על ידי ציפוי קדמיום.  עלות ההתקן חלקי החבור העשויים פלדה יוגו מפי קורו
 רור.התמרור לעמוד תיכלל במחיר התמ

תמורה מלאה לכל  ווה ם יההתמרורים ימדדו לפי יחידה מסווגים כמפורט בכתב הכמות. התשלו
  עיל. ומרים והעבודות כדרש להח

  סימון דרכים 51.9.03

  הגדרה .1

  םאספלט המשמשות כבישים, מגרשי חיה, חיויבסימון דרכים כללים סימון מיסעות בטון או 
מדד לפי מטר יסימון צבע . שפהוכן סימון אבי  יותוכל משטח אחר שועד לסיעת מכו וריםמק

  .מעברי חצייה או שטחים צביעת שלום במ"ר תהיה עבור ת שפה.בי קווים ואאורך צביעת 

  צורות הסימון  .2

ו  יהי ,תכיותצויו מידות בלא אם  .התאם לתכיותיהיו בים והאותיות והקו  מידות שטחי הצבע,
)  ובהתאם 19-עד ד 1-ד  -תמרורי סימון על פי הדרך (תמרורים מ -דות בהתאם ללוח התמרורים המי

קון יהתחבורה, המפקח על התעבורה, ודפי תבהוצאת משרד   1970צבת תמרורים הפן להחיות לאו
  והשלמה שוספו לאחר מכן. 

 כיםמון דרצבעים לסי .3

לאיכות הצבעים שהוא מתחייב לספק. צבעים י שראלהתקים הי יספק אישורים של מכון מציעה
ותקים אחרים   1976 יולי ,935 "ישגוום לבן וצהוב והמיועדים לסימון דרכים יהיו בהתאם לת

  בתקן ה"ל.  זכריםמוה

  ד בדרישות התקן ל:והחומר יעמ

  . אריזה וסימון  .א

  . דגימה והתאמה לתקן  .ב

  ., כימיות וספקטורליות ות פיזיקליותתכו  .ג

  הציפוי. ת מידוגמישות וע  .ד

 שיטות בדיקה ל"ל.   .ה

  הכת פי הדרך וצביעת סימים  .4

ות יהיו  ל דרכים עירויות ולא עירויעה שהכת פי הדרך לצביעה בסימי דרכים, ושיטת הצבי
  "ל. ותקים אחרים המוזכרים בתקן ה  1975, אוגוסט 934בהתאם לתקן ישראלי 

  התאם לדרישות התקן ל:עבודה תהיה בה

  .שטחהכת פי ה  .א

 . הכת הצבע   .ב

גר'/מ"ר (בסימון כבישים  150על פי הצבע, בהיותו טרי, תפוזרה כדוריות זכוכית בכמות של 
  ה, למעט צבע שחור).י שפובאב

  שחיקה בשטחבדיקת ה .5

 ות, כל משבצתמשבצ 100 -צורך בדיקת אחוז השחיקה יחולק השטח הצבוע ל ל - אופן הבדיקה
יש לצבוע מחדש את  50%ל עצות עולה אחוז השחיקה במהמש 1\3 -אם ב סמ"ר לפחות. 2.5בשטח 

  השטח כולו. 

157 שכונת מורשת - מודיעין



  

  עבודות יומיות (רג'י)עבודות יומיות (רג'י)    51.10 51.10 

תן מראש ושאין יתות  למדידה בסעיפי החוזה,  אשר לא יתן  לצפו בודות תן עאול  פרק זה  ועד
של  בסיסאלא לבצען על  וספת  (סעיף חריג),חיר  לעבודה עבורן מ  ואשר המפקח  החליט לא לקבוע

שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. ביצוע עבודות אלו מותה בהוראה מקודמת בכתב של המפקח  
ליהול    יטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם  האחריות י לבצען על דעת עצמו.  ש רשא קבלןואין ה

  ן. הקבלזה זה תהיה על מסגרת אחריות לפי חוחראי הקבלן בם  להם אהעבודה וכל  יתר הדברי
ייעשה  ע"י המפקח ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע  שעות   ו,הרישום של  שעות עבודה  אל

ראות המפקח ורשמו באותו יום ביומן העבודה,  עם פרוט זה אלא אם בוצעו לפי הויף  פי סע עבודה  ל
  שרשמו. השעות"י  עפאיזה עבודות בוצעו 

 דרת ההיקףהג

ה טו של אדם או כלי כולל מפעיל, המצאים כבר בשטח. בודעדה תהיה תמיד שעת שעת העבו
במחסן יהול  ה, כלי עבודה, שימוש ובטלסיעה  הוצאות כגון הבאת אשים או כלים והחזרתם, שעות

כללות במחיר ואים אותן כוכו', ר עבודה וכו', וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות קיץ
  ט בכתב הכמויות.פורש ודה לפי סוג  כפי שעת העב

קין יצועה הת המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לב
  פועל או כלי. של העבודה ע"י אותו 

ש לדעתו, ל בהתאם לדריו  יעיכלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו א  ,באם ראה למפקח כי פועל
יחולו על   כךהוצאות הובעות מכשה חליף אותם על חשבוו י  קבלןהפסול אותם משימוש ורשאי הוא ל

 הקבלן. 

 חלוקה לסוגים

  . מקצועי של האשיםגם הה בהתאם לסוהחלוקה לסוגים תהי
לסעיפי , בהתאם המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שיתן לכל אדם שיועסק בעבודה ה"ל

  כמויות.כתב ה

 רג'יודות כח אדם בתאי מחירים לעב 

  רים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים: המחי

  שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  .א

  ת הסוציאליות. טוח וההטבות בילים, המסים, הוצאוכל ההיט  .ב

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממו.   .ג

  עבודה). זמי סיעה (לעבודה ומה   .ד

  עבודה וממו).ום הובלת הכלים למקיוד הקבלן (לרבות הכלי עבודה,  לרבות צדמי שימוש ב  .ה

  הוצאות הקשורות בהשגחה, יהול העבודה, הרישום והאחסה.   .ו

  ל הקבלן. שפות לליות, הן הישירות והן העקיהוצאות כ  .ז

 רווחי הקבלן.   .ח

 אופי המדידה לעבודות כח אדם ברג'י

במקרה בו אים כתב הכמויות וורט ביו כמפהי ,כח אדם וציודכולל  ,ברג'י לש"עהמחירים   .א
הכמויות לעבודות  כח אדם  משהב"ש בהחת המציע. הכמויות, על פי מחירון בכללים בכת

קצועות המשמשים  את ושא המכל  סוגי ל  והציודור  הפועלים  בתאי  רג'י   יהיו  כוים  עב
  החוזה,  ורק בהוראה בכתב של המהדס. 
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וגשה באותו תווהציוד יום העבודה בו הועסקו האשים  בסיום  אותו תרשמה  שעות העבודה   .ב
ול  את הפרטים הבאים:  תאריך,  שעות העבודה, שמות פקח. הרשימה תכליום לאישור המ

  ומקום העבודה המדוייק. הפועלים 

 ת  וספות לא תיתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבה כשעות רגילות.ועבור שע  .ג

  

  כי בודות ציוד טחירים לעמ

זקת  הציוד,  יל כ"ל, אחיחשבו  ככוללים:  שכר המפעהלן יהמחירים  לשעת  עבודה  המוצגים  ל
  ת של הקבלן ורווחיו. הובלתו למקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליו

כל פי שעות  עבודה ממשיות  ללא תוספת  עבור זמי סיעה, בטלה ו/או תוספת ה  לם יהיהתשלו
  שהיא. 
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  מערכות מים וביוב – 57 קרפ

   מהדקה .0157

   במסמכים ותה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם לדרישות אשר מופיעודבעה 

    :ים אלא אם כן צויין  אחרתאבה  

 - 57  רט הכללי לעבודות ביה בהוצאת הועדה הבימשרדית המיוחדת ובמיוחד פרקפמה  -

   .דות מים ביוב ותעולובע

   .תברואה (הל"ת) בהוצאת משרד הפים מתקיאות לרוה    -

  ר העבודהואת .0257

  מערכת מים  א.

  צרת אספקת מים מפוליאתילן מצולב.   -

  פים ולגיון. הכות חיבורי מים למגרשים, לשצ"   -

   וכו'. הידרטיםמגופים,  –אביזרים התקת   -

  מערכת ביוב  ב.

  רכת קיימת.רת וחבור למע כולל תאי בקו,  PVCמצרת  טציויםהחת קווים גרבי  -

  וב מהמגרשים. בצוע הכות לחבורי בי  -

  

  קווי מים .0357

  צורות ואביזרים       .10357. 

  . 1519צרת המים תהיה מפוליאתילן מצולב לפי ת"י  57.03.1.1

 , או15דרג במ"מ ומעלה יסופקו   315בקוטר  תוציורו 12דרג במ"מ יסופקו  280בקוטר עד  תציורו 

  בכתב הכמויות. כדרש בתכיות ו

 מתוצרת "פלסאון" או ש"ע עבור ריתוך חשמלי   האביזרים לצרת פ.א. מצולב יהיו 

E.F..גדי רת הפלדה יבוצעו באמצעות ריתוך מחבר לאוגן ואוגןכאשר החיבורים לצ ,  

מפוליאטילן שחיל תלת  צורות פלדה יהיו עם ריתוך השקה, עם ציפוי בטון פימי ועטיפה חיצוית 57.03.1.2

          מסוג "טריו" או ש"ע. שכבתי 

 .  5/32יהיה "  3" - 8" מ"מ, בקוטר  3.65יהיה   2" בקוטרעובי דופן הצורות  

עם עטיפה חיצוית מפוליאטילן  40יהיו מגולבים סקדיול  1צורות בקוטר  "

        או ש"ע.  -APC  3שחיל  תלת שכבתי 

  

     :הצורות יווצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקים 57.03.1.3

  

       .530ת"י  -צור שחור    -  

   .266.1מפמ"כ  -ון פימי ציפוי בט  - 

  . 266.4מפמ"כ  -עטיפה בבטון דחוס  - 

  תחת השגחת  על הקבלן להפקיד בהתיחסות הברורה לתקים. אותם צורות שאים מיוצרים  

   .מכון התקים אסורים להחה בהחלט
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פימי מבטון מיצור  עם ציפוי 40ור יהיו סקדיול קשתות, הסתעפויות ואביזרים שוים לאורך הצ 57.03.1.4

   .חרושתי בלבד 

  ואביזריהם יהיו בהברגה.  1חיבורים של צורות בקוטר " 57.03.1.5

ס"מ מעל הקו, לכל אורכם של הקווים (כולל חבורים למגרשים) יוח   30 -מעל קווי המים בגובה כ 57.03.1.6

   מים לשתייה".  ועליו יוטבעו המילים "קו(כולל פס מתכת בתוכו)   כחול סימוןסרט 

 המים  תצר מ"א וכל האביזרים האחרים כלול במחיר הרכבת למדים, זוויות ספקת ואמחיר  57.03.1.7

     ., ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאתלסוגיה

  חציבה/חפירה 57.03.2

    .והסיבות החפירה/החציבה תעשה בכלים מכיים או בעבודת ידיים, לפי הצורך  .א

מ'  0.8 -ו  כביש מ' מעל גב הצור ב 1.0של  מיימלי וייוחו בעומק שיבטיח כיס תהציורו  .ב

   .לכל עומקי ההחה המחיר יהיה אחיד  מדרכהלפחות ב

   .מצע חול בתשתית ס"מ וספים עבור הכת  10יש לחפור   .ג

ס"מ מכל צד  ובכל     25הצור בתוספתיה שווה למידות החיצויות של הרוחב של החפירה יה  .ד

   .כללימקרה יתאים להוראות המפרט ה

להחיות שבפרק  בהתאםלפת יבוצעו ה המוח דמה החפור סילוק הפסולת, עודפי החפירה והא  . ה

  .המפרט המיוחד הכללי של

עודפי העפר,   מחיר החפירה ו/או החציבה, ישור, יקוי והידוק תחתית התעלה וסילוק  .ו

צורות  מ"א ה"ל כלול במחיר הפסולת והאדמה החפורה המוחלפת לאתר שפיכה מורשה

  .עבודה זאת צועיולם כל תוספת עבור בים, ולא תשהמ

  

  יפת חולעט   57.03.3

   253ת"י  מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי  SW יש לעטוף את הצורות בחול טבעי א.

ס"מ  20בעובי או בחומר ש"ע מאושר ע"י גורמים מקצועיים לאחר בדיקות מעבדתיות, 

ריכוז הסולפטים בחול לא   .עלהס"מ מתחת לצור ולכל רוחב הת 10מעל גב הצור, 

החול יהיה קי, חופשי מכל חומר אורגי, אשפה,   ל. ט לק"ג חוקוויולמ"ג א 50יעלה על 

   .חצץ ואבים

   :דרוג החול לפי פות יהיה  

  אחוז חומר עובר פה  'פה מס  

   100  4מס'   

   0-5 200מס'   

   

על   .היטב לפי דרישות שלהלן  על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול הדרשת ותהודק  

בביצוע   אחר ביצוע חיבורי הצורות ובדיקת הקו יש להמשיךרות. לשכבה זו יוחו הצו

לגב הצור  עטיפת החול לכל רוחב התעלה ועד לגובה הדרש. פיזור שכבות החול עד

   .על הצור יעשה במקביל משי צידי הצור כדי למוע כל לחץ צדדי בלתי שווה

  98%עד לצפיפות  מיכי  ול בתחתית התעלה בעזרת מכשיר ויברציוידק את החיש לה  ב.

מהצפיפות המקסימלית כפי שקבעה ביסוי מעבדתי לפי מודיפייד פרוקוטר. משי 

הכל  לפי ת"י  –צידי הצור יש להדק את החול בעזרת מהדק יד תוך הרטבה של החול 
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ר המפקח ובדיקתו את טיב ההידוק. חלק ב'. כיסוי הצורות יעשה רק לאחר אישו 1083

  בודה. ומן העהאשור יירשם לי

צורות המים, ולא  מ"א מחיר אספקת חול ובצוע עטיפת חול מהודקת כלול במחיר  ג.

  תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. 

   מילוי תעלות   57.03.4

  בשטחי מדרכה וכביש קיימים או מתוכים יש למלא תעלות בחול עם  .א   

       דקים 4A    15%-18%עד לחול חרסיתי מסוג   -A  2 - 4ג דקים מסו 

המדרכה או/ו לפי הוראות  יועץ הקרקע / לכל רוחב התעלה עד למבה הכביש  לפחות                                   

    .והמפקח. חומר המילוי יאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקח

כלול   החומר ה"ל ומילוי התעלותספקה, הובלה, העמסה, פריקת, פיזור אמחיר 

  .זאת תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה ם, ולאבמחיר צורות המי

  .ס"מ כ"א 20ביין לאחר ההידוק יהיה והמילוי יבוצע בשכבות אחידות שע .ג   

  .אין להכיס לתעלה אבים או כל פסולת אחרת בזמן המילוי .ד   

   הידוק המילוי     57.03.5

  במפרט הכללי לעבודות 57016ע"פ הדרש בסעיף  הידוק המילוי יעשה .א

    מהצפיפות המקסימלית לפי    96%עד לצפיפות מיימלית   ,ביה 

   .פרוקטור מודיפייד  

  ירה אלא רק לאחר שהמילוי הגיע כלי מכי על מילוי החפ עם  אין לעלות .ב

  אז אחראי הקבלן לכל זק שיגרם מ' לפחות מעל הצור וגם  0.8 לרום  

  .כך לר בש לצו  

  תוספת עבורו.  ת המים ולא תשולם כלצורו מ"א מחיר הידוק המילוי כלול במחיר .ד

תוואי ועומק המערכות הקיימות משוערים בלבד. מיקומן ועומקן המדוייקים של המערכות   57.03.6

הקיימות ייבדקו ע"י הקבלן ע"י ביצוע גישושים במהלך ביצוע העבודות. לא ישולם בפרד עבור 

    .מויות"ל ומחירם יכלל במחיר העבודות השוות שבכתב הכהגישושים ה 

    

  תאים למגופים   57.03.7

   .תאים למגופים ימוקמו במדרכות בלבד .א   

  שיאושר  דגם לפימיצקת ברזל אובלי  עם מכסהות תאי המגופים יהיו מחוליות טרומי .ב

  . "מי מודיעין" ע"י תאגיד              

    .658 בעלות תו תקן ישראלי החוליות טרומיות יהיו .ג   

   .יהיה ברום המדרכה המתוכת התאים רום פי מכסי .ד   

  וכתובת התאגיד  ע"פ דוגמת "מודיעין  תאגיד "מיהמכסים יהיו עם סמל  .ה   

   התאגיד. הכל לפי אשור מוקדם של ,"מים"  -תא ה", ויעוד  מודיעיןתאגיד מי "  

  

  מגופים  57.03.8

תוצרת   EKO-S   גםתוצרת "רפאל" או  ד TRS יו מגופי טריז דגםומעלה יה 3מקוטר "מגופים  

ציפוי פימי יהיה   .מיקרון 250בעובי רילסן  חוץ עם ציפוי עם מעבר פימי מלא, "הכוכב" או ש"ע 

ס.  - 01 - 50 ס, -01-51 ויבוצעו לפי פרטאטמ'  16ללחץ עבודה המגופים יהיו  .רילסן כ"ל או אימייל

ברגים, מוט מאריך וגלגל טמים, המגוף יסופקו א עם  .61ישות התקן הישראלי המגופים יעמדו בדר
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ס"מ. עלות אטמים, ברגים, מוט מאריך וגלגל  70-סגירה. מוט מאריך יהיה מיצקת ברזל בגובה כ

  לה במחיר המגוף.ולכ

  EPDMמצופה באפוקסי לפי תקים רלבטיים, עם אטם הידראולי  יהיה  מחבר לאוגן מעוגן    

 קן לפי פרט ויות  , יעוגן באמצעות אוזייםראוס" או ש"ערת "קמתוצ

    ס.-62-01

  ויסופקו עם ברגים ואטם. 60ישראלי ת.י.  יהיו לפי תקן אוגים

  ברזי כיבוי אש  57.03.9

תוצרת "רפאל" או ש"ע ויכלול ראש  FHF , דגם448בעל ת"י  3ברז כיבוי אש יהיה מאוגן בקוטר "  

ירוסטה (עם עשוי בורג אלן לגוף, סגר שטורץ, ציר לא מתרומם מגן משולב, מחבר שטורץ מחובר ב

  מובל במסילות.  EPDM כרום לפחות), אום ציר צף, אטם מגופר 13%

        .או ש"ע  11ההידרט יהיה מצופה בצפוי יילון רילסן  

        .יציאת ההידרט תהיה מוטה כלפי מטה 

ויפו לכוון הכביש לפי  המגרש גבול/רד לגדבצמו מאוגן 4צור "זקף מעל  ברזי כיבוי אש יותקו

   .ס - 01 - 101פרט י

יותקו בהתאם לתכית באזורי הצמתים על זקף פלדה מצור  X "3 2ברזי כיבוי אש עם ראש כפול 

  מאוגן. 6"

  התאגיד.ברזי כבוי אש ייצבעו לפי החיות 

הסתעפויות ו ע"י יבוצע המתוכות במגרשים חבורים מקווי מים ראשיים למערכות המדידה 57.03.10

   דמים וזקפים מפלדה.פים קויש בסעכדר PEעם צרת  חרושתיות

  .ופקק   2ברז ",  2יהיה עם רגל "  השקיהלראש מערכת  חיבור  57.03.11

     .ומטה גלויים יהיו ברזים אלכסויים תוצרת "דורות", "יועם" או ש"ע 2ברזים בקוטר "  57.03.12

צרת ים תוויות, מופות, יפלים וכו') יהיו מגולבומטה גלויים (זויות, הסתעפ 2אביזרי חיבור בקוטר " 57.03.13

  "מודגל" או ש"ע. 

  בדיקת לחץ  57.03.14

   והיצרן. בדיקת לחץ תבוצע בהתאם להוראות של המפרט הכללי    א.   

  שעות לפי תחילת בדיקת לחץ.  24קטע הבדק ימולא במים   ג.

    .רושם שעות עם מד לחץ 24אטמ' למשך  16בדיקת לחץ תעשה בלחץ של   .ג   

   , ליקוי ות הכרוכותההוצא במידה ובדיקת הלחץ לא תצליח, כל  .ד   

   .תיקוים, בדיקות חוזרות וכו' יחולו על הקבלן               

  צורות המים, ולא   מ"א ול במחירכלכולל כל הציוד הדרש  מחיר בדיקת לחץ   . ה    

   .תוספת עבורה כל תשולם          

  רתך 57.03.15

  .טכיוןהתיכון" או ה ל תעודה מתאימה של "צורות המזרחבע  יותלה  של צרת הפלדה הרתךעל   

  ע"י היצרן בדיקות 57.03.16

על הקבלן לוודא  .הקבלן יזמן את ציג ספק הצורות לפיקוח שגרתי תוך תאום לוחות זמים איתם  

לבדיקה. דו"ח הפקוח יימסר למפקח  שביום הבקורת לא יכוסו הצורות שהוחו באותו יום עד

  מזמין. ול
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  יקוי וחיטוי מערכת אספקת מים 57.03.17

   אחר החה ולפי חבור לרשתמים ל יקוי וחיטוי מערכת אספקת  .א

 וע"י קבלן מאושר.יאות העירוית יעשו לפי החיות משרד הבר 

  דיגום ובדיקות בסיום יקוי וחיטוי המערכת יבוצעו בהתאם להחיות  .ב     

                                         ה והמים יעמדומשרד הבריאות. אשור להפעלת מערכת המים יתן במיד

  .ת בריאות העםבתקו

  והובלתם)  מחיר יקוי וחיטוי מערכת המים (כולל עלות הריאגטים והמים  .ג    

  תשולם כל תוספת  צורות המים, ולא מ"א ובדיקות דרשות כלול במחיר  

   .עבור בצוע עבודה זאת

  חומרים ספקתא 57.03.18

ל החומרים ואת כ ת, המגופים, ברזי כיבוי אש, האביזרים, המכסיםאת הצורו הקבלן יספק  

     .והציוד וחומרי העזר הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

   מערכת ביוב  .4057

  רותצו 57.04.1

   PVCרותוצ . 1  

   ת.י.על פי תקן ישראלי  SN -8ו מסוג עבה לביוב קשיחים יהי PVC רוותוצ 1.1

   וחוזק. ימון דגם, תו תקן. הצורות ישאו ס884  

    ח טש יעות וכו'.פגא חריצים, פגמים, ין, ללורות יהיו שלמים לחלוט צה  1.2

    .ה חלק בהחלטיהפימי של הצורות יה  

   .2, חלק 1083חת הצרת תהיה לפי תקן ישראלי ת"י  ה  1.3

ק זמן רפ ל  יההפת הצורות לשמש תישח -  PVC הקפיד על אחסון כון של צורותלש י 1.4

    .מוגבל בלבד

השגחה מכון תחת צרים וימ ותם צורות שאיםם. איתקעל דרישות היד קפקבלן לה הל ע  . 2

   .התקים אסורים להחה בהחלט

  חציבה/רהיפח  57.04.2

   ים, לפי הצורךיירה/החציבה תעשה בכלים מכיים או בעבודת ידפחה . 1   

  סיבות. הו 

   ס"מ וספים עבור 10ש לחפור  ירה תבוצע לפי החתכים לאורך. יפחה . 2   

  ת מצע חול בתשתית.כה 

מכל צד,  ס"מ 25ספת ותב רה יהיה שווה למידות החיצויות של גוף הצורהחפירוחב   .3

  .כל מקרה יתאים להוראות המפרט הכלליוב

סימלית כפי קמה מהצפיפות  96%ית התעלה תהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות תחת . 4  

 תיושר ותחולק בהתאם לגבהים בדתי לפי מודיפייד פרוקטור, שקבעה ביסוי מע

  דרשים. שפועים הלו

   צמים זרים שיהיה יתןוען העבודה יאוחסן בפרד עפר קי מאבים מזב . 5   

    .ילוי (טפול כפול) לפי הוראות המפקחמשו לבצוע עבודות המשל 
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הקבלן מאתר  י"ע ורחקו פי החומר החפור, האדמה החפורה המוחלפת והפסולת ידוע . 6   

כות הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט עירית יאל המשרד העבודה לאתר שפיכה המאושר ע"י

  הרצליה. 

אם להחיות שבפרק תהב יבוצעו  תק הפסולת, עודפי החפירה, והאדמה החפורה המוחלפוילס     

    .הכללי של המפרט המיוחד

לוק עודפי החפירה י סו וק תחתית התעלהר החפירה ו/או החציבה, ישור, יקוי והידיחמ . 7   

שה ה"ל כלול במחיר הצורות, ולא תשולם כל  רומ  המוחלפת לאתר שפיכה אדמה החפורה וה

   .תאע עבודה זוצב תוספת עבור

  פת חוליטע  57.04.3

תשולם כל תוספת כלול במחיר צורות הביוב , ולא  מחיר אספקת חול ובצוע עטיפת חול מהודקת

  עבור בצוע עבודה זאת.

  וןפיד 57.04.4

ואי הקווים ותל והאלמטים העיליים הסמוכים של התעלות ת והבטיח יציבות הדפלש י  . 1

  רט הכללי. פמב על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר, כדרש

תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על כל  ותיש לבצע את כל העבוד 

  שבתוקף.ההוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקות 

ליציבות של הקירות דיפון ותמיכה ויתקן את כל  בלעדית ומלאההקבלן ישא באחריות 

  הזקים הישירים או העקיפים על חשבוו. 

  מחיר הדיפון כלול במירי מ"א הצרת לסוגיה. 

    

  ות ביובחוש 57.04.5

   לעיל.יוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלווטים ב  לשוחות ודיפון דות עפרובע . 1   

  ס. – 03 - 01פרט  ת טרומית לפיות הביוב יהיו עם תחתי חוש . 2

  " תוצרת "אקרשטיין" אוF-200החוליות יותקן אטם ביטומי מדגם " ןיב . 3   

   להחיות  התקת האטמים תהיה בהתאם  ם "איטופלסט" תוצרת "וולפמן".גדמ     

     ודרישות של היצרן.                                        

  .ס – 03 - 02ות מפל יבוצעו לפי פרט  חוש . 4   

  הוראות  יפל דרכה/הכביש המתוכים הסופיים ו/אויהיה רום המ מכסי השוחות םור . 5   

   .המפקח                                          

  שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן, ללא חוליה קוית.   . 6

  תועשים בלבד. צווארוי הגבהה יהיו מ  . 7

יו שלבי  היו  לםוסי הירידה שיותקו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת בלש .8       

 .ירוסטה/רגלסביפ סולם ו א 631ליבת פלדה עפ"י ת"י  ם מפלסטיק עםדריכה רחבי

ישראלי. מרחק מרום המכסה עד לדרישות תקן זהים ויתאימו  מרחקים בין השלבים יהיו

  ס"מ.  50א יעלה על לשלב הראשון ל

פתח הכיסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צור היציאה, מימין או משמאל אליו, כך   . 9

  ה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.שר חבור לשוח שיתאפ

  . וזלי עד גובה תחתית מצעים CLSMיהיה באמצעות  וי חוזר סביב לשוחות לימ . 10

  ע :.      אופן החת השוחה בקרק11            
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  וזלי.  CLSMרווח החפירה בין השוחה לתשתית ימולא בבטון  –בחפירה                                   

מ'  0.5  קר, תחפר תעלה מסביב לשוחה לעומקבגמר הכיסוי שיבוצע בהידוק מבו –במילוי                                   

  פלט תחתוה. וזלי עד תחתית שכבת אס CLSMולתוכה יוצק בטון 

  "ס,    מגפ 0.6, חוזק ללחיצה=CBR=60יהיה בעל הערכים :  CLSM.     בטון 12                        

  ) יכיל תוסף מהיר התקשות באזורים 8מ"מ (סומך 550-650דרגת שירוע                                   

  שעות.  4-5עה תוך בהם דרשת העברת תו                                  

  , ותסופקה תחתיות עם עיבודי בטון חרושתיים  , חרושתיותעגולותתהיה השוחות   . 13  

  .בכתב הכמויות ת לפי סעיף מתאיםלם תוספון תשעבור

   רי שוחהבחמ 57.04.6

 "F-905רי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה בחמ  . 1

  .304י המתכת יהיו מפלב"מ שטיין" או ש"ע. כל חלקרקא"רתצות

  גומיות מתאימות ע"י היצרן. יסופקו ויותקו  חרושתיותבתחתיות ה  . 2

   בביו ם לשוחותות ומכסירקת  57.04.7

, בכיסות לחיות בתחום בכביש, חיות D-400מין  טון 40לעומס  ות ומכסים יהיורקת  . 1

. 489ת.י. ליתאימו שרכה ובתוך המגרשים דמב -125Bמין טון  12.5לעומס ו המדרכה,

  100ס"מ לשוחות בקוטר  60ס"מ ובקוטר  80ס"מ לשוחות בקוטר  50המכסים יהיו בקוטר 

    .ס"מ ומעלה

  .  בשצ"פים היו מיצקת ברזל + בטון דגם " סגר ב.ב." בכבישים ובשטחים פתוחיםי המכסים  . 2

 גיד מיאת" וכתובת תאגידדוגמה של ה יע"פ "מודיעין תאגיד "מי עם סמל יסופקוהמכסים   . 3

במכסים מיצקת +  . תאגידל הש מוקדםאשור  יפלהכל  -ב" ויב" - " ויעוד השוחהמודיעין

יהוו חלק בלתי פרד ייעשו מברוזה, ימוקמו במרכז המכסה ו והכיתוב דגיתאסמל ה ,בטון

  מהמכסה.

  מגרשיםהחיבורי ביוב מ 57.04.8

שפוע החבור יות, בתכ כדרשמ"מ)  200( 8"  –מ"מ)  160( 6מגרש יהיה בקוטר "החבור ביוב מ   

צה  בתכית. בסיום בצוע העבודה במגרש המצב יוחזר לקדמותו. בקלתוים יהיה בהתאם 

  מחברת למגרש.הצרת הכלול במחיר מ"א  ומחירם יהיה ועמוד סימון יותקן פקק רש למגהחבור 

  וע הקופיש 57.04.9

   .ים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורךוקה  

 וחות וצרת הביוב הקיימותשל ש L.I אמתלש יהמפקח. א אישור שיפוע ללהלסטות מ ןיא

  .י תחילת העבודהפל אליהן מתחברים

 ויאושרו ע"י המזמין רכת הביוב יהיו מתוצרת אחת ם של מעלמטיכל הא 57.04.10

  והמתכן מראש.

  

  פה בלחץ יטש     .1157.04 

  . דאויוה   םה ולפי צילולקבלת העבוד תסמיכוב ע פה בלחץ של קווי הביוב תתבציטש              
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  ר למערכת ביוב קיימתובח .21.4057   

ירות הז ה רכת הביוב הקיימת יש להקפיד על קיטת כל אמצעיוים למער הקוחיבו תעב . 1

   .הדרשים ע"פ התקות ולהבטחת שלום העובדים

 CS-910אטם חדירה מדוג ור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקי בצורת ר צובח . 2

  רת "וולפמן" או ש"ע. וצת

  ה" או ש"ע. קדיחת חור בדופן השוחה הקיימת תבוצע ע"י מקדח "וידי

  ודרישות היצרן.   וטר החור יתאים לקוטר האטם ה"ל לפי החיותק

   טח אטימות מוחלטת של החיבורים.בות

בציק") בשוחת ביוב קיימת ויותאם למיקום "לאחר חבור הצור החדש יוסדר עבוד (  . 3

  הצור החדש.  וגובה

  פעילותעי זהירות בעבודה במערכות ביוב צ מא .314.057 

בודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב הקיימים על הקבלן רה של ע קמב   .1

לבדוק תחילה המצאות גזים רעילים ולקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה אשר יכללו  

  :לוא בין היתר את

קת של פסמ ותמבה גזים מזיקים ויש בה כרה, יש לוודא שאין י שכסים לשוחת בקפל 1.1

רה אלא לאחר קבה  יכס לתאהקים או חוסר חמצן, אין לגלו גזים מזיחמצן. אם ית

ר שסולקו כל הגזים ומובטחת ח אל יים. רקכשהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מ

א מסכות יסה לתא הבקרה, אבל רק לושכה פקת תותרסמ  הספקת חמצן בכמות 

  .גז

  מכסי ותקרות השוחות יוסרו לצורך איוורור הקו.         

חה אשר ושל אדם להכס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם וסף מחוץורשה יא ל 1.2

  .יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך

י תלב  ס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליותכה .1.3

 ו החופשי יחזיק האיש הצק חגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר אתיו מחליקות

  .לשוחההמצא מחוץ  

  .מ' ישא מסכת גז מתאימה 3.0ס לשוחת בקרה שעומקה מעל כה 1.4

סת אדם יכ מ' יופעלו מאווררים מכיים לפי 5.0חות בקרה שעומקם עולה על ושב  1.5

  .הובמשך כל זמן העבודה בשוח

   ום וידאוליצ .41.4057 

  :להלןצלם את קו הביוב במצלמת וידאו ע"פ  ההוראות ש לש י . 1  

  י ללכ.  2  

חת טבה) לשם כולל חבורי הביוב מהמגרשים( םחדשיה צעו צילומי וידאו של קווי הביובויב 2.1

  .וחדימהביצוע תקין של עבודות הצרת בהתאם לדרש במפרט הכללי ובמפרט  

ם ויס לאורך הקו המוח, לאחר  זותית באמצעות פעולת צילוםעל הקבלן לבצע בדיקה ח  2.2

   .צור קיים  העבודות, או
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ראש  עםיהיה ת המצלמה .וחדר לצרת לכל אורכהיש רובוט לום ייערך באמצעות יצה 2.3

  ציג את שיפוע הקו לכל אורכו.תו º360מסתובב 

תה,  חה  אופן בצועת הבדיקה היא "להביט לתוך הצור" ולתעד את מצב הצרת ורטמ  2.4 

  .לגלות תקלות וחסימות במידה וישם

פן בלתי  ו אב מפרט הכללי של מסמכי  החוזה, ויש לקוראו לפרשו חלק מה מהווהט זה רפמ   2.5

ד ממסמך זה. פר  

דא ולאשר וול לת צילום הצרת איה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתהועפ 2.6

דס שיתו במהלך  המ  המפרט ולפי הוראות וספות שלאת תקיות הבצוע לפי התכיות, 

   ביוב הקיימים.בם של קווי ההבצוע או לוודא מצ

ידה חיה היו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחיריי רת הצאות השטיפה והצילום של צוה  2.7

    ר אחרת).מא השוים שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בפרד (אם לא

ודה, בעה עלן יהיה מיומן, בעל ציוד מתאים לתאי העבודה הספציפיים ויסיון לבצובקה  2.8

  תכן. מהו  לן יאושר ע"י המזמין בהק. רטעמוד בכל הדרישות המפורטות במפשי

לן רשאי להעסיק קבלן משה מיומן, בעל ציוד ויסיון לבצוע העבודה, שיעמוד בכל בקה 2.9

  מפרט.הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות ה

ללי).  צוע (חלק כב הזה חוי משה, המפורט ב לבק אישור העסקת קבלן משה דומה לאישור

  .יות בצועכת הקבלן יספק לקבלן המשה 

ודה בעהפעולה זו למזמין הוא תאי לקבלת  ע צילום הצרת ומסירת תיעוד מלא של ו צב 2.10

חלק מתוך "תכית  לאחר הבצוע ומחירו כלול במחיר מ.א. צרת. מסמכי הצילום יהוו 

  .עדות"

  ע העבודהוצב  .3 

  : פהיטש  3.1  

ה י קלדאוג שהצרת שהוחה ו/או הצרת הקיימת תהיה  לןם על הקב י בצוע הצילופל  3.1.1

לך  המבמכל חומרי ביה, משקעים וחומרים אחרים כדרש במפרט והעלולים גם לפרוע 

  .הצילום

תאים ות ציוד ומיכשור מתאימים לכך בקוי יבוצע ע"י שטיפת לחץ באמצעיה   3.1.2

  .לים אותושט המפרולמלמפרט הכללי ציפיים של המקום, הכל בהתאם פסה

  וי העבודהתיע 3.2  

ישות רדל צוע הצילום ייעשה לאחר החת הצרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאםב 3.2.1

  .והשלמות כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות

  .המזמין ויועציו, הפיקוח באתר והמהדס  בוכחות ציגצילום ייערך ה  3.2.2

ר שבעה  שאמ  ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום לא פחות דסה למיע ן להודל הקבלע  3.2.3

  .ימים לפי בצוע העבודה

  .קבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא וכחות המהדס ו/או המפקחה 3.2.4
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  ך העבודהלהמ 3.3  

  ת רובוט בעל העה חשמלית עצמאית, הכולל אמצעות החדרלום יבוצע ביצה   

  .בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד ל סגורעגה בממת טלוויזילצמ   

  .ך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילוםלהמ   

  דועת 3.4  

  מצויין  דיסק וידאו. מספר השוחה ה /לום על כל שלביו יתועד על גבי קלטתיצה   

  יעו  ופיר הקו וסוגו ימית של השוחה, מרחק רץ בין שוחה לשוחה, קוטהפ  על הדופן      

  .יטליים בצילוםגיד תויםכ      

  ון מפגעיםקית . 4 

   ,דה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדתימב 4.1 

   ה חייב לבצע התיקויםלו מפגעים ולחוות דעת המהדס יש לתקם, הקבלן יהיגתי  

  .ושים לשביעות רצוו המלאה של המהדסרדה  

  .ים והבלתי ישיריםרישיה םקן זקילן יתבקה 4.2 

   ר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקים. תהליך הצילוםחאל 4.3 

  זר יהיה בהתאם לאמר לעיל ועל חשבון הקבלן. וחה  

  ת מימצאיםגצה . 5 

   תת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתאי המכרז ובוסף רק לאחר מסירלבק 5.1 

  .ות רצוו של המהדסביע שלצילום שערך וד העית  

  .וד הצילום יכלול קלטת/דיסק וידאו ודו"ח מפורט לגבי מימצאיםעית 5.2 

  דיסק הקלטה  5.3

   ,אורכוכלול תעוד מצולם של הקו לכל יין, שאר ברשות המזמידיסק  הוידאו ש  

  .לול סימון זיהוי שוחות וקווים כמתואר לעילכיו  

  צילום חו"ד 5.4 

  וכן ע"י מבצע עבודה זו. י דיסק יוגש דו"ח מפורט, אשרלורף צמב 5.4.1 

   צילום איו מבטל את הדרישה להכת תכיות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב חו"ד  

  :רה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאיםוצב  

 MADE AS בסיס תכיתם מצבי (סכימה) של הצור, שוחות בקרה וקטעי הקו על שרמ    5.4.1.1

ת), שיכלול  רחא (אם לא דרש 1:250ה מידה ) בקיםלקווים קיימ -ית מדידה כת(

ח כדי לאפשר זיהוי  טשה סימויהם של השוחות והקווים וכל סימן ותאור אחר על פי

   .הקו ומיקומו

  . AS MADEי הקבלן במסגרת בצוע תכיות  יוכו ע" יות/קבציםכת  
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  :בצורת טבלה שתכלולהצילום  ף שלשוט  חו" ד  5.4.1.2

  . AS MADEר קטעי הקו לפי מספור השוחות בתכית פסמ   -

   .אים/ מפגעיםצממ   -

   .ר הממצאים/המפגעיםואת   -

   .ות וציון מיקום הממצא/המפגע במרחק רץ לאורך הקו משוחה סמוכהרעה   -

   .וקוטר/גודל הצור  גוס   -

   ו בין קצה החבוראת) חו השוו ובין צירי ך קטע בין שתי שוחות סמוכות (טרוא   -

   .רש לשוחהגממ

    .ום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעיםכס  5.4.1.3

  .מסקות והמלצות  5.4.1.4

  ."ח ילווה בתמוות של התקלות האופיייותודה  5.4.1.5

 חו"דר בצוע כל התקוים הדרשים בהתאם לתוצאות צילום וידאו יוצא חאל  5.4.1.6

לול את כל הקטעים המצולמים וישקף תקיות מוחלטת של כיש מסכם  וםליצ 

ארות ותמ רכות בכל הקטעים ללא יוצא מן הכלל. דו"ח מסכם יוצא לפי הוראותעמה 

   .לעיל 

  .מסכם יאושר ע"י המפקח חו"ד

   

  ל מערכת הביוב הקיימת במהלך בצוע העבודותחת פעולה שטבה .51.4057

  עולה תקיה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופתקבלן להבטיח פהל ע    . 1  

  .בודות העע וצב 

  ". מודיעיןמי "תאגיד בצוע העבודות יאושר ע"י  רדס     . 2  

  ". דיעיןמומי אגיד ת ציג  תאום עםעבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בהל כ      . 3  

   קיימים, עלקטע שהמערכות המתוכות חוצות את קווי הביוב ה לכב     . 4  

  .ש ולברר מיקום וגובה הקווים הקיימים בפועלשולן לבצע חפירות גיבקה 

   לך בצוע קווי הביוב החדשים במידת הצורך תבוצע הטיית השפכיםהמב     . 5  

וי או שירוול. לשם  קי לפירוק, העתקה, חדש ומיועד" לקטע הקו "המפריע" להחת הקו הלעמ" 

יות, קווי סיקה זמיים וכו', כך שיוכל מז שאיבה, פקקים, סתימותכך על הקבלן להפעיל ציוד 

  .הפרעות וכאשר מערכת הביוב הקיימת ממשיכה לפעול כדרש אלל ו בכל שלביהתבודע לבצע את

תא בקורת  ימהרזה  ן תא בקורת במעלהקו הביוב בי ית השפכים תבוצע ע"י סתימתיטה           .6 

    קוף את הקטע "המפריע".עתש  בצרת חלופית בצורהבמורד הזרימה והזרמת הביוב 

  .שפכים על פי השטח להזרים ופן א םורשה בשויא ללן בקה     

  שים. דחה טח פעולה תקיה של קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב בות     . 7  

   ציוד, החומרים, האביזרים והעבודות הדרשים לאבטחת הפעולהה לכ     . 8  

   יה של מערכת הביוב הקיימת עד להפעלת מערכת הביוב החדשה קתה 

   ירי הסעיפים השוים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצועח במ יםלולכ 

   דות אלו. הקבלן יקח בחשבון עלות אבטחת הפעולה התקיה של ובע 

   יימת במהלך הפרוייקט בקביעת המחירים לעבודותב הקכת הביורעמ 

   ה האחראי הבלעדי לפעולת קווי הביוב הקיימים עדות. הקבלן יהי ושה 

  חדשים. הוב ביעלת קווי הפ הל 
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  התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים  61.457.0

ים בקרבת התא או השוחה ולפי התכית. התאמת גובה תבוצע עד למפלסים המתוכ

במידת  .הגבהה תתבצע ע"י סתות והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום

  צווארוי הגבהה יהיו מתועשים בלבד.. ותהצורך יוספו חוליות הגבהה וספ

המכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון וחוליות. עבודת ההתאמה ה"ל כוללת החלפת 

ידה במידת הצורך לפי הוראות היר החוליה העליוה של השוחה, תקרה ומכסה והן שלבי 

ואר לעיל. החלפת האלמטים ה"ל של  והמפקח. המכסים יהיו בהתאם למת תאגידה

  . תאגיד "מי הרצליה" התאים והשוחות הקיימים תבוצע לפי הוראת המפקח ותאושר ע"י 

.  ילעפו שלםור גמר העבודה על הקבלן למסור לרשות את כל קווי ושוחות הביוב במצב מחאל 57.04.17

כת, תעשה זאת על ערמבמידה ולאחר מכן על העיריה יהיה לבצע עבודות וספות להשלמת ה

  חשבון הקבלן. 

  הערות כלליות   757.0  

    רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תאי המקום, בדק דרכי   57.07.1  

      והובלה, כבישים קיימים, גדרות, צרת מים, ביוב, חשמל, טלפון, גישה     

     הפרעות קיימות לכלים מכיים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את"כ וכו', טל  

בהבחה  או טעות בו שלא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות הצעתו.    

  מצידו.                                                                                                  

    ים, רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע, מצב המתק  57.07.2                         

                               הצרת והבטוים הקיימים והעבודות ההדסיות שעשו בשלבים הקודמים.   

  תוכר כל תביעה בגין טעות באבחה לגבי טיב הקרקע, רטיבות וכו'. אל

והתאים שאליהם יתחברו  לפי תחילת בצוע העבודות על הקבלן לגלות כל השוחות  57.07.3

 ILדרשים לבצוע עבודות, ולמדוד קווים מתוכים, או השוחות והתאים האחרים ה

צורות בפועל. כ"כ יש לסמן על התוחות ועל החתכים לאורך את כל המערכות 

צורות בפועל ואת  IL –בהתאם ל  הקיימות בקודות הצטלבותן עם צורות מתוכים

מקבילות לקווי המים הביוב והיקוז המתוכים. סימון  כל המערכות הקיימות ה

התאמות בין התכון -בחתכים יאושר ע"י המפקח. במידה וקיימות אי מערכות קיימות

  לדווח מיידית למפקח ולמתכן. והמצב בפועל, על הקבלן 

ך מטעם הקבלן במועדים שיאפשרו בצוע עבודות המדידות ה"ל יבוצע ע"י מודד מוסמ

 ם. מחיר העבודות ה"ל כלול במחירי היחידות השוות ולא ישולם עבורןללא עיכובי 

  בפרד. 

  ד וחומריםיוקת צפסא 4.757.0

         .חומרים והציוד יסופקו ע"י הקבלןהל כ
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  יםומאית  5.757.0

  לעב מכים וכל גורםת הקבלן לתאם את העבודות עם רשויות וגורמים מוסבוח . 1

הוצאות הקשורות העבודות. כל התיאומים, האישורים וה  חאיטרס בשט

 שיוות ואישורים רבש בהוצאת רשיוות, תאום עם הרשויות השוות ובצוע תאים

ה כלול במחירי ירם יהיחמו ,היו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורם בפרדי

  .ויותמכה היחידה של העבודות השוות הקובים בכתבי

ישות  רדה ביצועהוצאות הקשורות בהוצאת רשיוות ואשורים, והוצאות להל כ . 2

 םא יכיס אותוהו הם עקב תאי הרשיוות והאשורים יהיו על חשבון הקבלןבש

  .ישוב עלות הסעיפים השוים שבכתב הכמויותחל

    .והאשורים ימסרו למפקחרשיוות הל כ . 3

ויאושרו יתאימו לסיווג ודירוג דרשים  הביוב והיקוז המים ותלי משה לבצוע עבוד קב    57.07.6

  פיקוח. ע"י ה 

  דה וסימוןידמ  7.757.0

יות כתב ודות יבוצעו על פי הרומים, המפלסים, השפועים והמידות המצויייםבעה . 1 

  .העבודה ולפי קואורדיטות

ד  דומ י"ע  בוצעודה וסימון במהלך בצוע העבודות ורישומו בתכיות ובמפות ידימל כ . 2 

קבלן מאחריותו  הת א  ישחרר המפקח בכתב, אולם זה לא ר היו טעוים אישויו מוסמך

  .ד מוסמךדומ  לכוותם. לא תשולם כל תוספת עבור הפעלת

ודות קה  וכל  אי הבלעדי לשלמות הסימוים וקודות הקבע ה"לחרהא יהיה לןבקה . 3 

ותן על חשבוו הוא, עד מלש דן וישמור עלשסימן בשטח, ויחדשו במקרה של זק או אוב

  .קחפמה לתה על ידי סירת העבודה הגמורה וקבמל

  

   )AS MADE(יות בדיעבד כת     8.77.05

  וכלולהשל הצרת שבוצעה  AS  MADEיגיש הקבלן את תכית  עם הגשת חשבון חלקי  . 1

   בו.

     (AS MADE) יום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכיות בדיעבדסם ע .2        

קובץ אקסל   העבודה, כולל  לך הביצוע ולאחר השלמתה של המב ד מוסמךדו מ י"ע  וכויש  

  מוסכם.

אחרי בצוע    יתחילו רק לאחר הכת תכיות  ומדרכות בכבישים בצוע מצעים ואספלטים   .3

  ". מודיעין"מי , ותאגיד העיריה, המתכןע"י  ואשורן 

        וכן במדיה מגטית על גבי דיסקים, והן, סטים 3-תוגשה ב ותיכתה .4       

כן מידע  וימים בשטח יקו  מבים, המתקים והמערכות כפי שבוצעו למעשהולה את כל הלכת     

רכות בעתיד כגון: תחום העבודה כולל מרחקים עמה וסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של

 ,ים, מגופים, הידרטים, פרטים שויםק של המתקים שוייום מדוקימ  ,יםרומים הדרשו

  וע שלפ שו חומר ,טות, תוואי קוים, עומק כיסוי, קוטר, מידותם ושוחות לפי קואורדי יאת 

 םור( ILמספר, קוטר,  -יימת) קו א צורות, סוג וקוטר מגופים והידרטים, לכל שוחה (חדשה

סה), עומק הצורות, בשוחות עם מפל בוסף ם מכור( TL ), וחה שהקרקע ליד  םור(  GL תחתית),
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    חות ותאים עם מספר וש בסה ויציאה, עומק. יכ- IL , גודל המפל  -יל עללאמר 

  .ל חבור וחבורכ ל ש IL יצוייוסות (יציאות) הצורות יכ  

 םור(  GL – רשגמה ךורי הביוב מהמגרשים תמדד קודת תחילת החבור (או שוחה) בתו בחל  

 .בור לשוחה על קו ראשייסת החכל ש IL ככ"תחתית), גובה מפל (במידה וישו),  םור( IL, )קרקע 

  קצה החבור. צוייו קואורדיטות של י

 ת בטון ופלטות בטון.ו,  עטיפCLSM -בתכית יסומו קטעים עם מילוי ב  . 5

ר בצוע,  חאל שיבצע את המדידות ע"י מודד מוסמךו חתומות יהי  MADE ASיות כת  .6  

      .צויין תאריך הכת התכיותי.  ןמפקח וקבל

  יצויין מספר ותאריך העדכון. , AS MADE יו עדכוים של תכיותדה ויהימב                                 

סימון של   תכית משולבת עם  –יוגשו לכל מערכת בפרד, ובוסף  AS MADEתכיות . 7

  ת שבוצעו. כל המערכו

     אימותצים יבקה . PLT -ו DWGבקבצי שו למזמין גוי AS MADE יותתכ . 8                              

     לש GIS 'חמאו לפי החיות  827אוטוקאד לפי מפרט מה מלאה לקבצי אתה  

  .דתרפ ב יהיה בשכבהתקו בשרטוט יהיה בשכבה אחרת, כל סוג כ וג. כל סהתאגיד  

   יות בדיעבד ומסירתן למפקח ולמתכן בצורה מסודרת ואישורת תככה. 9  

  ע"י המתכן היו תאי מוקדם והכרחי לאישור החשבוות   יותכתה    

  תן תעודת סיום חוזה ולאישור סופי של  מלו החלקיים והחשבון הסופי          

  .הקבלן          

עבודות  הל ש   הד יכלול במחירי היחדיעבד לא ישולם בפרד ומחירן יהיה  ב ר תכיותובע .10

  .מויותהשוות הקובים בכתבי הכ

  ון מתקים ותשתיות קיימים  ואחריות הקבלןמיס  09.757.0

רות חלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל המתקים, הציורות ומערכות אבקה .1                    

סימון המערכות הקיימות ת לדאוג ולשמור על שלמותם. מל ע  דתובוהמצאים בתחום ע

לפי החיות שתוארו בפרקים רלבטים לעיל.  על תוחות ו/או חתכים לאורך יבוצע 

הכבלים והשוחות למייהן, השימוש במכשירים מיוחדים  חפירות לגילוי הציורות,  

כים, וכן כל סמלבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף איפורמציה ותאום עם הגורמים המו

שת לקיום שלמותם של המתקים ה"ל, חלים על הקבלן ללא  הוצאה אחרת הדר

  .ם וסףתשלו

ודי חשמל מעגזי אביזרים, לן יסמן ויגן על כל מתקן עילי לרבות שוחות בקרה, ארבקה . 2

  .או תאורה ועוד

  קות שדה ומעבדה ידב      .10.7057

  יםרחאה יםוהחומר  קות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות בצועי הציוד  ידב . 1    

   .קחפמה חלטתה והמיוחד   מפרט המסופקים ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של ה

    מועד על העבודות האמורות להתבצע  לן יהיה חייב להודיע מבעוד בקה . 2    

  :יה ספק בידי המפקח לתאם את הזמת הבדיקות החוצותהיש   פןובא  

  לעיל;בדיקות מתאימות לפי הסעיף הלרבטי שבפרק הכללי    -    

 בדיקות לחץ.   -    

  ם למייהן; קות הידוק העפר והמצעיידב  -  

  ות בטוים למייהן; קדיב -                        
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  קות אטמים לצורות ושוחות;ידב  -  

  קות אטימות המערכות;יבד  -

  קות אחרות לפי הצורך. ידב  -  

   .אות הבדיקות ימסרו למזמיןצות  

   לעיל, אשר תבוצעה בפועל, כלולה במחירית הבדיקות כאמור ולע . 3    

החיות ה בהתאם לשעי  וות ולא ישולם עבורן בפרד. התשלום עבור הבדיקותידות השחיה 

רש לצורך טילת הבדיקות תתן ע"י הקבלן ללא  דתש  שבפרק הכללי של המפרט המיוחד. כל עזרה

  .כל תשלום

רכו בדיקות עיו לן את הטעון תיקון וצאות הבדיקות יהיו שליליות יתקן הקבתם ע . 4    

  .על חשבוו של הקבלן הכל -ת וחוזר

  יםור לצורות, שוחות, ציוד ואביזרשיא 11.757.0

    וד  יצה   ,ורות, השוחותצקבלן להגיש לאישור המתכן את רשימת ההעל   . 1    

ידי יאושרו על   מרים שלא וחו והאביזרים שבדעתו להתקין, כולל קטלוגים מפורטים. ציוד  

  המתכן יסולקו מן השטח. 

    לציין שם היחידה, תפקידה במערכת, דגם מדוייק, אפיון ברשימה יש   .2    

מותקת בארץ בהם   אם לושא, מקום הייצור, שם היצרן/הספק, רשימת האתרים בהת היחידה   

  לפרויקט זה.התייחסות ספציפית יחידה מהדגם המוצע, תקופת האחריות תוך 

  וודא עם המפקח שהתכיות שבידי י התחלת ביצוע של כל אלמט על הקבלן לפל      57.07.12

   רוה של המתכן, ושהתכיות שבידיו מאושרותאחורה הלן הן מהמהדבקה                    

  .צוע על ידי המהדס והמפקחיבל                    

   :יקבל את אישור המפקחהקבלן ע"י מודד מוסמך, ו  י התחלת העבודה יסמןפל     57.07.13

   .קום התחברויות למערכות קיימותימ  . 1                       

   ואי הצורות .ות  . 2                       

  ום המתקים,  המגופים, השוחות, התאים והקולטים וכו'.קימ . 3                       

  מיקום קצה חבור הביוב ושוחה במגרש.  . 4

  רכות מדידה והידרטים. מיקום מע  . 5

וגל  לתת שרות סמה עהיו מתוצרת מוכרת המיוצגת על ידי גורם ישראלי ידוי ציוד והחומריםהל כ   57.07.14 

  .ולספק חלקי חילוף ויאושר ע"י המתכן

שי, והוא ישל    עדים הדרושים לבטיחות העובדים והעבודה וכל צד צקבלן לקוט בכל ההעל   57.07.15  

  .לצד שלישיבלעדי עבור כל זק שיגרם או לרכוש או האחראי ה

חברים וכו' וכל החומרים יעמדו בדרישות התקן ציוד, צורות, שוחות, מ –רכיבי המערכת מכל   57.07.16  

  .אמריקאי או בריטי קןהישראלי, ובמקרים בהם אין תקן ישראלי, יעמדו בדרישות ת

ר מהמזמין רים מיד עם החתימה על חוזה וקבלת אישוקבלן להקפיד ולהזמין את החומהעל   57.07.17  

  .ומהמתכן

על   אלו רים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח להזמין צרת, שוחות וחומ  ןקבלהעל   57.07.18  

   .בחומרים אחריםו סמך תכיות. לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בצרת
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  .ת הצרת בכתבי הכמויות היא תאורטית בלבדומכ 

  אחריות הקבלן  19.757.0

 י לתפעול הכון של הציוד שהוא יספק לבצוע העבודות. עליו להתאים אתהקבלן אחרא  . 1

  סוג הציוד לכל יחידה ויחידה ולוודא את התאמתו אליה. 

  למרות אישור המהדס לציוד ולמתקים הקבלן יהיה האחראי היחידי  . 2

  להתאמתם ולתפקודם ולקבלת תוצאה מתאימה.  

ע העבודה, הקבלן יהיה אחראי היחיד לטיב רות הוראות המהדס או המפקח בזמן ביצולמ  . 3

  . ולטיב העבודות בהם הוא משתמשהציוד, האביזרים והחומרים 

הקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרה שקיעות בגלל הידוק לא כון, במשך שה מיום קבלת   . 4

  לן. העבודה על ידי המזמין, כל שקיעה תתוקן על חשבון הקב

  .פי ההוראה שיקבל הקבלן ל  המושלם ומשך הבצוע יהיהודה תבוצע עד לסיומה  בהע  57.07.20

  .ן אם לאיבוהיה אחראי על כל פגיעה בתשתית קיימת, בין אם היא מסומת בתכיות י לןבהק  57.07.21

  תוחות. בגמר יום העבודה יש לכסות את כל התעלות שחפרו באותו יום. אין להשאיר תעלות פ  57.07.22

והם יאשרו  " מודיעין תאגיד "מי ו המזמין ות רצוו המוחלטת שלטיב הבצוע יהיה לשביע  57.07.23

חלק ממה או פרט מסויים לא יהיה לשביעות   ,דה גמורה ומושלמת . במקרה והעבודהשהעבו

רצון המפקח או המזמין, יפרק הקבלן את החלק הפגום ויבצע אותו מחדש, ללא כל תשלום  

  וסף.

רם כל  ובעים שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל  שוסעיפים ה אמור לעיל  יכלל במחירי ההכל   57.07.24

   .תשלום וסף

      ביובהומים התכולת מחירים לעבודות             8.057

  הערות כלליות         .18057.

    שוות.  המזמין רשאי לפי ראות עייו לבטל ביצוע מתקים ועבודות  . 1  

  שידרשו ביצוע.   יתר הסעיפים  תקים אלה לא ישפיע על מחירי היחידה שליטול מב  

המצעים, האיטום, וכולל את כל עבודות העפר,  מחיר הפרטים השוים הוא קומפלט  . 2  

זרים כ"כ עבודות וחומרי העזר הדרשים לבצוע יוהאבהביה, הספקת והתקת הציוד, הצרת 

    מלואם גם אם אלו לא פורטו ב ותהמערכהעבודה ופעולה תקיה של מושלם של 

  בכתבי הכמויות.  

  :במחיר העבודות כללים  . 3  

  ים ומסמכים מהמוסדות המוסמכים בהתאם  למפרט הטכי. קבלת אישור   -

  לאחר סיום העבודות. במהדורת בייים ו MADE ASהכת תכיות   -

  משרד שדה ומכשירי מדידה ועזר למפקח.   -

וש  במהלך וד שהקבלן יעשה בהם שימכל העבודות, החומרים והצי  -

  יפוים כו'.דת, קווי מים, דרכים זמיות,   תמיכו -העבודה לצורך ביצועה 
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  שאיבת מים ושפכים, סילוק בוצה, סחף ומכשולים.    -

  עבודות במים מכל מקור שהוא במידה ויהיו.     -

    וסימון לביצוע העבודות. המדיד   -

ע"י מודד מוסמך  ה ידשתיות קיימים ומדעבודות גילוי וסימון מתקים ות   -

ויות עם מערכות לפי תחילת הבצוע, כ"כ סימון הצטלב ILשל גבהי 

      , כולל חפירות גישוש ועריכת דו"ח.הקיימות בתכיות

  מות גבהים ומידות לאחר בצוע עבודות בשלבים הקודמים.יא   -

  בדיקות שוות למייהן.   -

    שרות שדה של היצרן/הספק המוצרים.  -

              שילוט דרש.   -

  .ביבמס  צוע עבודות ויקוי השטחהחזרת המצב לקדמותו לאחר בי   -

          הסדרת מקומות פיוי החומר.   -

המחיר עבור עבודות אלה כלול במחירי היחידה השוים ולא ישולם עבורן   

  בפרד. 

  :מחיר צרת מים כולל  .28057.

ואביזרים,     מגופיםמיקום שוחות, סימון תוואי ומקום החת הצור המתוכן,  .א 

  וכו'.  תמיכהבלוקי ומשטחי בטון, עמודי  התחברויות לאביזרים,

   .ישור השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח .ב 

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכוה או ביד, של תעלות .ג 

לדרש  להחת צורות ברוחב מתאים בהתאם לקוטר הצור ובעומק בהתאם 

ר שפיכה החפירה לאת ועודפיהטכי ובתכיות ופיוי האדמה החפורה המוחלפת  במפרט

   .המשרד לאיכות הסביבה  המאושר ע"י

   .תכון והרכבת הדיפון והתימוך לפי הצורך .ד 

   .יצירת תשתית מתאימה לצור בתחתית התעלה .ה 

 או כבההר עלה או העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והחה בתאספקה,  .ו 

 .השחלה של צורות על פי הדרש

 ,זויות  יקה, אחסון והרכבת אוגים, קשתות, העמסה, הובלה, פראספקה,  .ז 

       .הסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר וכו' 

     .בצוע "למדים" במקומות שבהם תוואי משתה .ח 

  אספקת והכת עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הדרש.  .ט  

   .ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזרחיתוכים,  .י 

  .בדיקות אטימות ולחץ  .אי

 ספקת יריעות מתכווצות וסרטים מתקבצים ועטיפת ראשי ריתוך של א .גי

ובמקומות  צורות ואביזרים, תיקון העטיפה החיצוית בכל מקום בו פגעה 

יות ט, בתכלמצויין במפר הריתוך, או הספקת צבע וצביעת צורות הפלדה בהתאם

   .ופרטים

  הגה קטודית של צורות פלדה במידת הצורך.  יד.
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או לפי הוראות   בצרת הפלדה הריתוכיםכלל  מ 20%של בהיקף לומי רדיוגרפיה צי .וט

  .המפקח

   .אספקה והחה סרט אזהרה כחול מעל קו המים .זט 

   .בדיקות של העפר והחול .זי 

תחתית מבה הכביש/המדרכה, לפי  או עד לכיסוי הצור עד למפלס קרקע מתוכן  .חי

 והידוקו  כולל הספקת והובלת החומרדרישות המפרט הטכי והוראות המפקח, 

    .כדרש

   הצרת. חיטוי  .יט 

   .יקוי שטח העבודה  .כ  

עבודה  לקבלת  כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכה ועבודות העזר הדרשים   כא. 

   .מושלמת ותפעול תקין

  עיפים כתב כמויות.סלפי  מטר אורך ציור תהיהמדידה לתשלום כב. 

  :צרת ביוב כולל מחיר  .3.8057

התחברויות,    ם שוחות, סימון תוואי ומקום החת הצור המתוכן, מיקו  . 1  

  בלוקי ומשטחי בטון וכו'. 

  ישור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח.    . 2  

תעלות  ביד, שלבעבודת מכוה או  חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה  . 3

ובעומק בהתאם הצור לקוטר  חת צורות ברוחב מתאים בהתאםהל

החפורה  האדמה   ופיוי  לתכיות ולדרש במפרט הטכי ובתכיות 

  עודפי החפירה לאתר שפיכה המוחלפת ו

  . משרד לאיכות הסביבהההמאושר ע"י    

  מ' ולפי   2.25עד  בעומק החת צורתכון והרכבת דיפון ותימוך    . 4  

   תשתיותכולל תימוך והגת  המפקחיועץ הקרקע ו הוראות 

   מקבילות או חוצות במידת הצורך. סוג,מכל  

  ה לצור בתחתית התעלה.  יצירת תשתית מתאימ  . 6

, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והחה בתעלה או הרכבה , העמסהספקהא  . 7

  או השחלה של צורות על פי הדרש. 

    .צורותוה עבור השוחותות ומחברים מופאטמים, והרכבת ספקת א . 8

  פת חול מהודקת בשכבות לפי הדרש. ת עטיספקת והכא  . 9

  החומרים ועבודות העזר.חיתוכים, ריתוכים, הדבקות וכל   .10

  . ודפורמציה בדיקות אטימות  .11

  בדיקות של העפר והחול.   .12

מתוכן  הקיים/ה מדרכהה/ישמתוכן או עד לתחתית מבה הכב הצור עד למפלס קרקעכיסוי  .13

  כדרש. והידוקו  אספקת והובלת החומר , כולללפי דרישות המפרט הטכי והוראות המפקח

  שטיפת הקו בלחץ.   .14
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  ו.  צילום וידא .15

  יקוי שטח העבודה.   .16

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכה ועבודות העזר הדרשים לקבלת עבודה מושלמת  .17

  ותפעול תקין.  

 סמוכות  שתי שוחות דופן בין  אורך ציור היהיור ומק החת קטע הצעלצורך תשלום 

  .תחתית ציור לגובה שתית כביש ימדד כעומק ממוצע בין ו

  :מחיר שוחות בקורת מחוליות טרומיות כולל     .4.8057

      סימון מיקום השוחה.   . 1  

 האדמה  וי חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופי   . 2  

  .  , כולל דיפון החפירה כדרשכדרש

בקורת עגולות   ספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקת שוחות א  . 3

  חוליות כדרשהטום בין יבצוע א  ,מכסהו  תקרה כולל ,רובעותו/או מ

  בהתאם למיקום השוחה בפועל. קידוחי פתחים ו

  התקרה  רצפה, ספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקת הא  . 4  

  פקק. וה

או סולם  631ספקת והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י.  א  . 5  

  ).  (כולל כלוב הגה במידת הצורך ירוסטה /פיברגלס  

  בטון /PE, או לחילופין אספקת תחתית משולבת עיבוד השוחה  . 6  

    ישולם בפרד.עבורה     

במידת  סביבם  אספקת והתקת מחברי שוחה כדרש, כולל ביטון הפתחים   . 7  

  צורך. ה

  בדיקת אטימות.  . 8

  ציון מספר שוחה עד הדופן הפימית.   . 9

  .מילוי חוזר סביב השוחה כדרש  . 10  

  ותו לאחר בצוע עבודה במגרש.לקדמ  החזרת המצב  . 11

כה ועבודות העזר הדרשים לקבלת עבודה  כל יתר הציוד, החומרים, עבודות הה   . 12

  מושלמת ותפעול תקין. 

   .בגובה כביש עד לרום המכסה ציור  )IL(ית מהתחת -לתשלום ד עומק השוחה ימד  

  כולל: מחיר התחברות לשוחת בקורת קיימת  .5.8057

  ות המחייבים עבודה בקו ביוב קיים. הזהירקיטת כל אמצעי   . 1

זרימה בכל מרכיביהם כולל חבורים זמיים, שאיבת  פקקים וסתימות זמיים, מעקפי  . 2

  וב במידת הצורך. בי

    חור בשוחה. קדיחת  . 3

  ברזלי הזיון. ת ריחבור צור לשוחה כולל יציקת חגורת בטון מסביב הצור וקש  . 4

כדרש, כולל ביטון הפתחים סביבם  אטמיםוחה וספקה, הובלה והתקת מחברי שא  . 5

          במידת הצורך.

  עבוד השוחה.  והתאמת קוןתי  . 6  
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  ת. והמבוטל ותסתימת היציא  . 7  

ת ההכה ועבודות העזר הדרשים לקבלת עבודה  כל יתר הציוד, החומרים, עבודו  . 8

  דידה לתשלום תהיה קומפלט האמור לעיל.אופן מ מושלמת ותפעול תקין.

  :לכול מחיר חבור צור מים חדש לקו מים קיים .06.8057

  .חפירה לגילוי הקו הקיים, חיתוכו, יקוזו וריתוכו .א

  .צורךטעי קווי המים הקיימים הסמוכים לפי ההמים בקסגירת  .ב

  .סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך .ג

   .ספקת והרכבת כל האביזרים  הדרשים כגון: זויות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו'א .ד

  .ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הדרשים לבצוע החבורים, חיתוכ .ה

  .מיםעבור החבור בהתאם לאמר בסעיפים הקודוכיסוי  חפירה  .ו

  .חיתוך, פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך .ז

החיצוית  חבור לקו קיים כולל יתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון העטיפה .ח

    .במידת הצורך 

קו ם עבור חבור קו חדש לקו קיים שבוצע קודם במסגרת עבודה זו, גם אם הישוללא   

פן מדידה לתשלום תהיה קומפלט או .ם ה"ל הוא קו חי בו מוזרמים מיםהקיי

  האמור לעיל.

  :מגוף כוללמחיר תא   .07.8057

ספקה, פריקה והרכבת תא מגוף בגודל ובסוג המתאים בהתאם אהעמסה, הובלה, 

וקי בטון מזויין, ת בללדרישות מפרט הטכי, כולל חוליות, תקרה ומכסה, כולל יציק

פן מדידה וא .חומרי העזר הדרשיםומילוי חצץ וחול, כולל כל העבודות ו   ספקהאכולל 

  לתשלום תהיה קומפלט האמור לעיל.

  :מחיר מערכת מדידה כולל .08.8057

 ספקת והרכבת כל הצרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון: מגופים,א .א

ת  ברזים, יפלים, זויות, זויות מעבר, טע ופקק, וכן כל הזויו שסתומים,

הפרט, כולל פס הארקה באורך דרשים לבצוע מושלם של ם ה והאביזרי

   .הדרש עם חבקים

  .כולל חיבור למערכת הבקרה של התאגיד  והתקת מד המיםאספקה, הובלה,  .ב

  אספקה והתקת מד המים תהיה רק לאחר אישור של התאגיד .        

ת לקבלר הדרשים כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכה ועבודות העז .ח

   .תקין עבודה מושלמת ותפעול

  :מחיר הפרטים כולל  09.857.0

  אספקת והרכבת כל הציוד והאביזרים המופיעים בפרט כגון:  א.

מתאמים מגופים, שסתומי אויר, מומטרים, ברזים, ברזי כבוי אש, מחברים לאוגן,   

PE/ ,ים, הסתעפויות, קשתותפלדההכל  – כו'ו אוגן , מצמדים, מתאמי דרסרים, אוג

חיצוית מפוליאטילן   ור פלדה עם ציפוי פימי מבטון ועטיפה, או מצ40מסקדיול 

  שחיל תלת  שכבתי כדרש, קטעי צור, אטמים וכו'.

חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הדרשים לביצוע הפרט וחיבורו    ב.

  .למערכת המים / הביוב 
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  מר בסעיפים הקודמים.לאבהתאם  חפירה וכיסוי עבור הפרט  .ג

  או קוסטרוקציות בטון.  ורי צורות / אביזרים / ציוד לתמיכותחב  .ד

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכה ועבודות העזר הדרשים לקבלת עבודה    . ה

אופן מדידה לתשלום מערכת מדידה תהיה קומפלט האמור  מושלמת ותפעול תקין.

  לעיל.
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 "ה שבט תשע"טכ

 2019ינואר  31

2213-14015 
 
 

 לכבוד
 מר דורון ברק

 פים פרויקטים
  Doron@peam.co.ilבדוא"ל:

 

 א.נ.,

 עדכון - פרטי ביצוע -תשתית ניקוז -מורשתהנדון: 

 בהמשך לדיונים שהיו בנושאי פרטי הביצוע, להלן הפרטים על פיהם יש לבצע את העבודה:

 פרט למילוי חוזר לצנרת .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פירוט

 נדרש אטם בזכר. •

 כמפורט בפרטים. מבנה כביש •

 בהידוק מבוקר.  – מילוי בחומר נברר בעובי כנדרש •

  57016 סעיף  לפי מפרט כללי   כמסומן סמ' 50מקומי בעובי מלוי בחומר  •

סמ'  20סמ' מעל קודקוד הצינור. המילוי יהיה בשכבות של  20עד מסביב לצינור ומילוי חול  •
 ויהודק ע"י הרטבה ו/או ע"י כבישה.

 .סמ' מתחת לצינור 10חול בעובי  דריפו •

 .51.04.10.02פרק  –כמפורט במפרט הכללי יהיה חול סוג ה •
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 פרט למילוי חוזר לשוחות ניקוז .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פירוט

 מבנה כביש •

 .מבוקרסמ', מהודק בהידוק  20מלוי בחומר מקומי בשכבות של  •

יש לקבוע את גודל החפירה כך שניתן יהיה לבצע הידוק ע"י הורדת מכבש  :לתשומת לב
 כבר מהשכבה התחתונה.

 סמ'. 10סמ' או בטון רזה בעובי  20ריפוד חול בעובי  •

 .51.04.10.02פרק  –כמפורט במפרט הכללי יהיה חול סוג ה •

 

 

 

 

 בברכה

 

 דב הופמן מנכ"ל
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23 Bazri St. POBox 800 
Kiryat Ata 28107 

Tel:+972-4-8401397 
Fax:+972-4-8401398 

Email: office@klar.co.il 

 

 יעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים בע"מ –ישראל קלר 
 28107קרית אתא  800, ת"ד 23רח' בצרי 

   8401397-04טל':  
 פורטמ  15754                                                                                                  8401398-04פקס':

1 

 

 

 יעוץ קרקע ותכן מבנה

 מודיעין –פיתוח שטח, אתר מורשת 

 מפורטדו"ח  1615754

 

 16/05/2017        תוכן:

 מבוא .1

 הקרקע .2

 המלצות לתכנון ולבצוע .3

 כללי 3.1 

 אפיון מסת הקרקע 3.2 

 שיפועי חפירה/מילוי 3.3 

 קירות תומכים 3.4 

 מבנה הכבישים 3.5 

 נקוז 3.6 

 מנהלה 3.7 

 בודות עפרע 3.8 

 כללי .4
 

 (19.4.17תיאור קידוחי נסיון ) - נספח:

 דו"ח תוצאות בדיקות מעבדה - 

 (2017, פברואר עוזי ובועז זלצמןד"ר ) גיאולוגי הנדסיסקר  - 

 יער אדריכלים - תפוצה:  

 הר גיל - 

 פי.ג'י. אל - 

 ג.א.ש הנדסה - 

 פרו שיא  - 

 חכ"ל מודיעין - 
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 ן מבנהיעוץ קרקע ותכ

 מודיעין –פיתוח שטח, אתר מורשת 

 מפורט דו"ח 1615754

 

 מבוא .1

דו"ח זה מתייחס לבניה מתוכננת של שכ' חדשה, מורשת, סביב נ.צ.  

 במודיעין. 198375;645700

מ'  8 –לפיתוח השכונה מתוכננים כבישים חדשים חלקם במילוי בעובי עד כ  

ן מערבי של השכונה מתוכנן מ'. בצד הצפו 8 –לעומק עד כחלקם בחפירה ו

 כביש חיבור עם אז"ת בצד הצפון מערבי של השכונה החדשה.

  

 אדריכלים )אדריכלות(. יער הצוות המקצועי: 

 משרד גיל הר גיל )אדריכלות נוף(.    

 מן )יועץ כבישים(./דב הופ.חברת פי.ג'י. אל    

 .ג.א.ש הנדסה )מתכנן קונסטרוקציה(    

 פרוייקט(. פרו שיא )ניהול    

 חכ"ל מודיעין )יזם(.    

 

 הקרקע .2

. בנוסף, לצורך חקירת השתית בשטח השכונה, בוצעו שבעה קידוחי נסיון 

 בוצעה סדרה של בדיקות מעבדה על מדגמים שנלקחו מקידוחי הנסיון.

כמו כן, צורפו תוצאות  מסמך תיאור קידוחי נסיון מצורף לדו"ח זה כנספח.

 מיקום קידוחי הנסיון.  בדיקות המעבדה ותכנית

בעז זלצמן  –הוכן ע"י משרד ד"ר עוזי זלצמן שדו"ח גאולוגי גם מצורף  

  .מתאר את תנאי הקרקע המשועריםש, גיאולוגיה הנדסית

השלמת המידע על פרופיל הקרקע תעשה, כמקובל, במהלך ביצוע העבודות 

 בשטח.
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 המלצות לתכנון ולביצוע .3

 כללי 3.1 

המלצות בנושאים הרלוונטיים לקרקע  וניינתבהמשך הדו"ח 

 ולביסוס, ואולם יש לקרוא את הדו"ח יחד עם הדו"ח הגאולוגי

, כדי לקבל מושג ראשוני על נפיצות ומסמך תיאור קידוחי הנסיון

 .המסלע/קרקע השונים

 

 אפיון מסת הקרקע 3.2 

 נתונים נוספים, מוצע שימוש בטבלה הבאה:ו לאפיון מסת הקרקע 

 סלע 

 קשה

לע ס

 בינוני

סלע 

 פריך/חווארי

 

 חרסית

מילוי 

 נברר/מצע

משקל מרחבי כולל 

 2.4 2.0 2.3 2.4 2.5 )טון/מ"ק(

זוית חיכוך פנימית 

 36 26 36/32 50/36 65/37 )מעלות(

 קוהזיה

 0 0 0 0 0 )טון/מ"ר(

CBR  

)%( 15< 12< 7/6 3 20> 

מאמץ מגע מקס מותר 

 32 28/24 30/28 45/34 50/35 )טון/מ"ר(
 

 הערה:

מאפיינים  משמאל לקו הנטוי כאשר מופיעים שני ערכים, הערכים 

 מהחומר.חומר עצמו, ומימין ערכים למילוי מהודק את ה

 

 שיפועי חפירה/מילוי 3.3 

 םלשיפועי, 3.2שיפועי חפירה/מילוי יתקבלו מהטבלה שבסעיף 

  .1.2, ולזמניים: 1.5קבועים נדרש מקדם בטחון של 
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 מכיםקירות תו 3.4 

 . 3.2הערכים בסעיף  יתוכננו ע"פ  

ס"מ  60ביסוס הקירות יעשה בסלע טבעי, נדרש עומק יסוד מינ' של   

מ'  3.0ס"מ בסלע, לקירות בגובה כולל של עד  50כפוף לחדירה של 

 מ' נוסף בגובה. 1ס"מ נוספים לכל  10-ו

ס"מ  60החלפת קרקע של במקרה של שתית חרסיתית, נדרשת   

חת לבסיס הקיר. החלפת הקרקע תבוצע ע"פ ההנחיות לפחות, מת

 80-לא יפחת מבמקרה זה, עומק ההטמנה של הקירות . 3.8בסעיף 

   .ס"מ מפני השטח

במקרה של קיר במדרון טבעי, עומק ההטמנה יגדל על מנת לקיים   

נים הבאים: המרחק האופקי בין קצה הרגל לפני ריטריוקהאת 

לא פחות מהגובה הנקי של הקיר, מ' לפחות, ו 4.0המדרון יהיה 

 החמור מבין שתי הדרישות יקבע.

חשוב לדאוג לניקוז נפח הקרקע התמוך ע"י הקירות, ע"י נקזים     

מ"ר, או צפוף יותר( + עמודת חצץ מאחור, אשר תאטם  3כל  4)"

 בחלקה העליון.

 

 מבנה הכבישים 3.5 

חיד ערך אציע לתכנן לפי נ. 3.2בלה בסעיף שבט CBR -לפי ה

6%=CBR "באם  3.8ע"פ ההנחיות בסעיף , ולבצע "החלפת קרקע

דהיינו מילוי מעודפי חפירה של  .השתית אינה מצדיקה ערך זה

על מנת להתאים את החומר נציין, ש /קשה.בינוניסלע 

 החפור/חצוב לדרישות, נדרשים: מיון, ניפוי, ניפוץ ואף גריסה.

וש בערכי כאמור, במקרים בהם השתית אינה מאפשרת שימ

התכנון הנ"ל, כלומר באזורי חרסית או חוואר, תידרש החלפת 

מ' מתחת לפני הכביש הסופיים. כמובן,  1.6קרקע לעומק של 

שהגעה לסלע בעומק הקטן מהעומק הנדרש, תאפשר את יישום 

 המילוי מעומק פני הסלע.
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 .3.8בכל מקרה, עבודות העפר יבוצעו ע"פ ההנחיות בסעיף 

, כתלות בעומסי התנועה, וכאמור, בהנחה מוצעים שני מבני כביש

 . אם יתקבלו נתוני תנועה אחרים, נעדכן בהתאם.CBR=6%של 
 

 מבנה לכביש לתנועה קלה:

 70-10PGדולומיט   –גיר מ"מ,  25אספלט תא"צ  ס"מ 5

 PG 68-10דולומיט   –גיר מ"מ,  25אספלט תא"צ  ס"מ 6

 מצע א' ס"מ 15

 מצע א' ס"מ 15

 מבנה כביש סה"כ ס"מ 41

 

 :בינונות קלהמבנה לכביש לתנועה 

 70-10PGדולומיט   –גיר מ"מ,  25אספלט תא"צ  ס"מ 4

 PG 68-10דולומיט   –גיר מ"מ,  25אספלט תא"צ  ס"מ 5

 PG 68-10דולומיט   –גיר מ"מ,  25אספלט תא"צ  ס"מ 5

 מצע א' ס"מ 16

 מצע א' ס"מ 16

 בנה כבישמ סה"כ ס"מ 46

 

 נקוז  3.6

יש לדאוג לתכנון ולבצוע, באופן שנגר מים עילי יסולק במסודר,   

 .. יש לדאוג לכך כבר במהלך הביצועוללא תופעות של גריפת עפר  

 

 מנהלה  3.7 

עבודה בתוך שטח מבונה, כרוכה בסיכון של גרימת נזק למבנים   

ירוע כזה של קיימים. הנזק יכול להיות אמיתי, או מדומה, וכל א

עבודה בשטח מבונה, יכול להיות טריגר מעניין לכל מיני תביעות 

על נזקים כביכול שנגרמו למבנים עקב העבודות. צריך לקחת 
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ברצינות את הנושא, הסיכון למבנים יכול לנבוע מהסיבות 

 הכוללות:

 חפירות בקרבה ליסודות המבנים. .א

גם  הפעלת ציוד ויברציוני, בעיקר מכבשים, אך ב.   

 בגרים.

חדירת מים לקרקע מנזילות ממתקנים  ג.   

 מתוכננים.

שינויים הגורמים להפעלת לחצים נוספים על  ד.   

 אלמנטים קיימים.
 

 

 איך מתמודדים/מנסים להתגונן?  

עורכים סקר ע"י שמאי/מהנדס מנוסה על כל  א.   

 המבנים הגובלים.

 עורכים מדידות של מהירות החלקיק )מדידות ב.   

ציע נזעזועים(, בכל מהלך הביצוע. כערכי סף 

, אם 3חלק  DIN 4150לאמץ את התקן הגרמני 

כי צריך להבין שגם עמידה בתקן, לא בהכרח 

מבטיחה העדר נזקים, ולכן צריך להתייחס לכל 

 תלונה )בעת הביצוע(, ברצינות.

 

 

 עבודות עפר 3.8 

ל למעט חרסית, חוואר וחלק מהקרטון, ניתן להשתמש בכ  

 החומרים שבשטח, לצרכי מילוי.

 חומר המילוי מעודפי החפירה יעמוד במגבלות הבאות:

 " :3גודל אבן מקסימלי. 

  #35%, עד 200אחוז עובר נפה . 

נציין, שעל מנת להתאים את החומר החפור/חצוב לדרישות,   

 נדרשים: מיון, ניפוי, ניפוץ ואף גריסה.
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ית, ז.א. מילוי ישן יש כל נפח המילוי שיבוצע, יחל משתית טבע  

לסלק, עד להגעה לשתית טבעית. זו תיושר למשטחים אופקיים, או 

מקבילים לפני השטח הסופיים, הפרשי מפלס יעובדו בשפוע של 

 H2.5:V1. 

מימדי עבודות העפר, יקבעו לפי עקרון "התפשטות מאמצים" 

 .1:1לעומק לפי 

 הכללי. השתית תעובד, תורטב, ותהודק, לפי דרישות המפרט  

נפח המילוי יהודק בבקרה מלאה, כאשר עובי שכבה, נטו, לאחר  כל  

תים יוקטן, לפי ס"מ, ולעי 20ההידוק, לא יעלה בשום מקרה על 

 . יכולת הכלי המהדק

 דרישות ההידוק: לפי סוג החומר, כמוגדר במפרט הכללי.  

 

 כללי .4

 תוכניות רלוונטיות יועברו לעיוננו. 

קורת בתחילת הביצוע. הבקורת נחוצה הן למטרתה כמו כן נוזמן לבי 

דהיינו בדיקה באם העבודות מבוצעות נכון ובמקצועיות, והן  –המקובלת 

 למטרה נוספת הנובעת מאופי מסת הקרקע אשר בד"כ אינה הומוגנית.

הבקורת הנוספת בזמן הביצוע תפקידה לכן הינו גם להשלים את סקר  

ח לחזוי בדו"ח. ברור שבמקרה הקרקע ולוודא התאמת הממצאים בשט

 הצורך יערכו שנויים בהנחיות כמתבקש מהממצאים בשטח.

 

 

 

 ,בכבוד רב

  

 עמית אילת                 .M.Sc ישראל קלר

 יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ -ישראל קלר
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19/04/2017 

 

 

 מודיעין, שכ' מורשת, פיתוח שטח ותכן מבנה

 הנסיון קידוחיתאור 

1615754 

 
שבוצעו  נסיון קידוחי 7בעזרת  12-13/04/17בתאריכים תנאי הקרקע באתר נבדקו 

 קידוחים. מיקום ה"קידוחי העמקים"של חברת M -350מכונת כלונסאות מסוג ב

מבוסס על  קידוחיםאים מהמסומן בתכנית המצורפת בנספח. תאור הממצ

 (. ועידורוסלן המדגמים שהובאו למשרד ועל הרישומים של המפקח )

 

 בקידוחיםהשכבות שנמצאו 

 1– ק

  מילוי ממקור קירטוני.  מ': 0.0-0.7

 גירי קשה עד גיר קשה, לבן.קירטון      מ':      0.7-3.8

 הערה: הקידוח הופסק עקב קשיי קדיחה. 

 

  2 – ק

 גיר קשה, לבנבן.  מ': 0.0-1.9

 הערה: הקידוח הופסק עקב קשיי קדיחה. 

 

  3 – ק

  נארי פריך, לבנבן. מ': 0.0-1.0

צהבהב, עם שברי קירטון בינוני עד קשה, -קירטון פריך, אפרפרמ':        1.0-15.2

 בגדלים שונים. 
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  4 – ק

 חרסית חומה, עם שברי סלע, בגדלים שונים.  מ': 0.0-1.0

 נארי פריך, לבן.      מ':    1.0-2.0

 מ':        קירטון בינוני עד פריך, לבן.  2.0-4.0

 מ':      קירטון בינוני עד פריך, צהבהב. 4.0-10.0

 מ':    קירטון בינוני עד קשה, צהבהב.  10.0-11.0

 

  5 – ק

  חרסית שמנה, חומה, עם צרורות בודדים. מ': 0.0-2.0

  ה, עם שברי סלע, בגדלים שונים.חרסית שמנה, חוממ':         2.0-2.6

  נארי פריך, חום בהיר. מ':         2.6-3.0

 שברי גיר קשה, אפרפר.   מ':       3.0-4.0

 הערה: הקידוח הופסק עקב קשיי קדיחה. 

 

  6 – ק

 מילוי ממקור קירטוני. מ': 0.0-1.0

 מ':        קירטון פריך, לבן.   1.0-4.0

אפרפר, עם שברי קירטון קשה עד בינוני, -מ':      קירטון פריך, צהבהב 4.0-13.0

 בגדלים שונים. 

 

 7 – ק

 נארי קשה עד בינוני, צהבהב.  מ': 0.0-2.0

 

 מי תהום 

 בקידוחים לא נמצאו מים בזמן הקדיחה.
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 קרבה להעתקים פעילים וחשודים כפעילים

עילים בישראל, שעודכנה ע"י המכון פחשודים כהמפת ההעתקים הפעילים ולפי 

 אין באזור העתקים פעילים וחשודים כפעילים., 2016אולוגי בשנת יהג

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 י. מקרנקו, גאולוגית               
 
 
 
 
 
 
 

 מיקום קידוחי הנסיון. נספח:
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 BOAZ SALTZMAN DR. UZI SALTZMAN  בעז זלצמן דר' עזי זלצמן

 ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING  גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

 

 

 22מתוך  1עמוד 
 

 

 :8A HAMELAKHA ST. RAMAT GAN 52526 TELFAX  03-7527242טלפקס: TEL: 03-7526531  uzisaltz@bezeqint.netטל.: 52526א' רמת גן  8רח' המלאכה 

 

 הנדסי - גיאולוגי סקר
 

 "מורשת" אתר
 מודיעין

 

 
 
 
 

 מוגש עבור:
 

 ישראל קלר
 ושירותים הנדסייםייעוץ לביסוס 

 

 2017פברואר 
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 מבוא .1

 השטח הממוקם בתחומי הקואורדינטות: במסגרת הסקר נבדק

 197375-199375 (E)  דרום -צפון 

 645125-646375 (N) מערב  -מזרח 

הנושאת שם נקרא אתר "מורשת" ובו עתידה להבנות שכונה חדשה של מודיעין , הסקראזור ה

, ומספר הכביש הקיים צדזה. השטח עדיין אינו מפותח למעט חציבה לאורך גבולו המזרחי ל

על של הישוב  יברעמ-מרכזיההמיועד ממוקם בחלקו אתר ה עפר העוברות בתחומי האתר.דרכי 

  נחל ענבה.גבעות היושבות צפונית ל

 

 תנוחה של האתר עם קווי גובה תוכנית :1איור 

 שיטה .2

המיסלע אשר נחשף בתחומי האתר, וסביב  . בסיור נבחן09/02/2017 -סיור רגלי באתר, בוצע ב

ידנית של תכונות המיקרו של המיסלע באתר, כשההסתכלות  לו. נלקחו דוגמאות לבחינה

 מספקת את ההכרות עם תכונות המאסה של הסלעים הנחשפים באתר.  במחשופים

 .דונם 940-שטח האתר כ

 בזמן ביצוע הסקר בשדה לא היו גבולות האתר מסומנים בשטח. 
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 מפת סימון מגרשים של משרד הבינוי עם סימון האתר :2איור 

 בחומר שפורסם על ידי המכון הגיאולוגי ובכללו:נעזרתי בביצוע הסקר 

 . GSI/49/86עיר מודיעין" דו"ח גיאולוגי  -וגיאוטכני קדם תכנון . "סקר גיאולוגי 1986י. ארקין  .א

 .2008, בעריכת י. יחיאלי משנת 1:50,000מפה גיאולוגית גליון לוד בק.מ.  .ב

 . 1998בעריכת י. ברטוב ואחרים משנת  1:200,000מפה בק.מ.  .ג

של האתר וסביבותיו, בהוצאת המרכז  1:12,000כן נעזרנו בתצלומי אויר בק.מ. מקורב  .ד

התצלומים קודמים להקמת העיר מודיעין ולכן המיסלע החשוף . 1984למיפוי, ישראל משנת 

מציג את המצב המקורי של המיסלע/קרקע לפני הפעילות ההנדסית שבוצעה במסגרת 

 עבודות הפיתוח ושינתה את המצב המקורי. 

 ובכללם:  הוסביבותי דיעיןבמובעבודות הרבות שביצענו  נוכן הסתייע

בכל הרובעים של העיר  -עבור משרד הבינוי והשיכון  -שבוצעו  יםהנדסי יםגיאולוגי יםסקר .א

 .1980 -2005מודיעין בין השנים 

 לפרוייקטים  יםהנדסי יםגיאולוגי יםסקרכן בוצעו  .ב

 , 1996-1999 -)כולל המנהרה( תוואי רכבת מודיעין  (1)

 (,2000ומאגר נחל ענבה )(, 1993מנהרה לסילוק שפכים ) (2)

 (,2000-2002)והמרכז התחבורתי המער,  (3)
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 , 3וכביש פנימי מס'  431הקשר לכביש ארצי  ,(200)נחל ענבה  ים:כביש (4)

ועשרות . , מיבנה נייר חדרה )חב' גב ים()עבור יזמים פרטיים( כמו קניון עזריאליבניה  (5)

 פרוייקטים אחרים,

ולאחר מכן פקוח צמוד על ביצוע  עליהם פיקחנו התלוו קדוחי נסיוןלסקרים הפרטניים  (6)

 קדוחי ביסוס בעשרות פרוייקטים. 

 1:2,500האתר בקנ"מ של תוכנית טופוגרפית של צילום מקיבלנו הנוכחי סקר סיוע נוסף לביצוע ה

 .בע"מהנדסה ותכנון תחבורה  PGLשל חברת 

 

 סימון האתר  מפת גבהים של האזור עם:3איור 

  מורפולוגיה .3

האתר ממוקם בחלק המערבי של מודיעין. האזור ממוקם על גבי מכלול גבעות שטוחות מהן 

מתפצלות שלוחות שביניהן מפרידים ערוצים. צירי הערוצים, ערוצי מישנה של נחל ענבה, נעים 

דרום מזרח, עם פיתולים ושלוחות אשר  –דרום מערב וצפון מערב  –בכוון כללי: צפון מזרח 

קומיות משריג זה. המדרונות, יחסית מתונים, משתפלים אל נחל ענבה גורמים לסטיות מ

 בואדיות. +150בכיפות עד  +250והיובלים שלו. הגובה של האזור נע בין 

(. 8%או  °5אופקי ) 12 -אנכי לכ 1אחיד:  -יחסית  -הטופוגרפיה מראה על קיום שיפוע כללי 

 חלקי האתר. שפועים תלולים או מתונים יותר קיימים מקומית, בכל
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נחיתת המדרונות מתבצעת, למעשה, ללא קפיצות ביניים מורפולוגיות. השיפועים הנמדדים 

 באתר הם כדלקמן: 

 (.5%או  °1-3אופקי ) 20-50 -אנכי לכ 1על גב הגבעות:  א.

 אופקי:  3-10 -אנכי לכ 1בניצב לצירי הגבעות או כרדיוסים הסובבים מרכז גבוה:  ב.

 (.10-40%או  °6-20)

 (.5-10%או  °3-6אופקי ) 20-12 -אנכי לכ 1לאורך קרקעית הערוצים:  ג.

 בזמן ביצוע הסקר בשדה לא היו גבולות האתר מסומנים בשטח. 

פני השטח אינם חלקים, מאחר ורובם מכוסה או בקליפת נארי מחורצת, או בגושי נארי, או בגלל 

בסלע מלאים בקרקע סחופה. פה ושם בגובה שכבות הסלע. קיימים גם שקעים  נוכחות מדרגות

, הסלע מדרגותגובה  נמצאים גושי נארי המתפתחים על גבי קרטון חלש. אין מצוקים תלולים.

 מ'.  2-1הגושים נעים, בדרך כלל, בין  עובי קליפת הנארי או ממדי

  

 תצלום אוויר של האזור עם סימון האתר :4איור 

רחוב 'יהודה המכבי' במודיעין אשר לאורכו בוצעה חציבה. בחלקו הגבול המזרחי של האתר גובל 

במורדות הצפוניים של הכיפה המזרחית מצוי אתר פינוי פסולת בניין -הצפון מזרחי של האתר

 מ'. 1-10אשר גובה המילוי בו נע בין 
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 -בתופעות מעשה ידי אדם, כמו: שרידי טראסות )בגובה עד כ כן, יש לציין כי קיים סיכוי להתקל

בורות מים ומערות אכסון או קבורה, בעיקר באזור חרבת אשון הממוקמת על ראש מ'(,  1.5

בערוצים ומחוץ להם, בשטחים שהתאימו לעיבוד  הטראסות ממוקמות הגבעה במרכז האתר.

 חקלאי. 

מעובדים עיבוד חקלאי, שהקשר שלהם לערוצים  בסמוך לגב השלוחות קיימים "עמקים סגורים",

אינו ישיר, לפחות במה שאמור במילוי הקרקע שבהם. באותם אזורים בהם קיים עיבוד חקלאי, 

ממוקמים, פה ושם, מצבורים של גושי נארי שהורחקו ממקומם הטבעי והועתקו לשולי אזוריֶם 

 ם או לשולי גיאיות.מעובדי

  ין חורש טבעי, ואין חורשות נטועות.אלונים בודדים פזורים בשטח. א

 סלעיהמ .4

 כללי .4.1

 : על פי דו"ח המכון הגיאולוגי, באזור האתר קיימות שתי תצורות

ברובה בחלק המזרחי של האתר ובדרום במורדות  ממוקמת ,מגיל טורון "בענה" :נמוכה .א

  הפונים לנחל ענבה.

, ממוקמת בעיקר בחלקים הצפוניים מערביים של  מגיל סנון "מנוחה"תצורת : גבוהה .ב

  האתר ובחלק הצפוני של הגבעה המזרחית.

הגבול במקרה שלפנינו, ניתן ליחס להן מעמד של יחידות מיפוי בעלות משמעות הנדסית. 

בזמן שקרו שינויי עמדות סלע נוכחות נארי וקשה לאיבחון הסתכלותי בגלל  התצורותבין 

 חפירות שיבוצעו. , ודוחי נסיוןשילוב קתבצע, במדוייק יכול להן סימו  הרבדת הסלע בים.

תחומי המיסלע הקרטוני. ב על פי רוב צור אינו בולט בהופעתו, אך באם הוא קיים הוא ימצא

גושי צור פזורים בתחומי האתר, מוצא  הקרטון.מסולסל אל בסיס קיימת חדירה של צור 

 הגושים בצור הטבוע בשכבות הקירטוניות.

(, תצורת מנוחהיכוי להמצאות קרטון חזק קיים, בדרך כלל, בבסיס החומר הקרטוני )הס

כאשר ככל שעולים בחתך הגיאולוגי כן גדל הסיכוי להתקל בקרטון חלש ואפילו בקרטון 

 חוארי.
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 יחידת מיפוי נמוכה )"בענה"(  .4.2

יש מיבנה  המיסלע הבונה את היחידה משתייך לתצורת בענה מגיל טורון. למיסלע הטורוני

ת, שקשה לחזות מראש את פנימי מסובך ולא אחיד. מיבנה זה כולל מירקם של עדשו

גבולותיהן ואת הפרופורציות של מרכיבי הסלע הבונים כל אחת מהן. צורתן, מימדיהן, 

 תערובת לא סדירה, :לפעמים קיים שיכוב ברור, ולפעמים ההופעה נעדרת סדר, והופעתה

גם מיקום המעבר בין האזור משוכב למופר )גבולות העדשות( כך, של מרכיבים.  תאקראי

 אינו חד.

באזור האתר ניכר כי עיקר הסלע משתייך לסוג המשוכב. אולם, קיימים קטעים נרחבים של 

 צלומים המצורפים מראים את איכות הסלע. תהאזורים ללא שיכוב בעלי הופעה מרוסקת. 

 – 400)חוזק משוער בלא כלוא: בנוי אבן גיר חלשה או בינונית בחוזק  עיקר המיסלע .א

ממוקם כעדשות בתוך המסה הבינונית ש) הסלע המשוכב והחזק .סמ"ר(/קג' 200

בעלת היא  חלשההגיר האבן מנפח הסלע הכללי. ⅓  -מהווה כומשוכב היטב והחלשה( 

בה נתקלים החלשה על אבן הגיר גם נארי מתפתח  .>(5%) נקבוביות וספיגות גבוהות

 באתר.

במכלול הסלע החלש, השיכוב אינו בולט )סגור(. שכבות צצות ונעלמות, מתעבות  .ב

ומצטמקות. קיימות חדירות של קרטון אל תוך שכבות גיריות וחדירות גיריות לשכבות 

קרטוניות. החדירות, גם הן, לפעמים שכבתיות ולפעמים עדשתיות. הסלע סדוק 

 סדקים מאונכת לשיכוב.כשמערכת ה

השילוב של ברכוז תופעות קארסטיות. ו מאסת הגירצפויים שינויים ברכוז קרטון ב .ג

התופעות הוא אקראי ואין תופעה אחת מחייבת הימצאות האחרות. תופעה, כל שהיא, 

 יכולה להסתייע באחרות, אך אין בכך הכרח.

 (, כלומר, בו זמנית:Interfingeringהופעות איצבוע ) .ד

ופים לא סדירים כאשר לשכבות הופעה גיאומטרית של יתד חדה, החודרת אל חיל (1)

 תוך שכבות אחרות.

כאשר השכבה הולכת ונעשית דקה ככל  -עובי שונה של כל שכבה בפני עצמה  (2)

 .שהיא חודרת אל מאסת הסלע האחר שממול לה

ון: מנפח הסלע הבונה את היחידה. הקרט¼  -כמות הקרטון עשויה להגיע, אקראית, לכ .ה

קג/סמ"ק(. אולם קיימים  200 -בדרך כלל, בעל חוזק בינוני )משוער בלא כלוא עד כ

 מקרים בהם הקרטון חלש יותר, נושא אופי מתפורר ואבקתי. 
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מנפח הקרטון.  10% -פה ושם הופך הקרטון לחוארי, אך הסיכוי נמוך ואינו עולה על כ .ו

 אר מתגלה גם כממלא מערות או כממלא סדקים.החו

 חישוף לפני השטח: השפעות .ז

בחלק הסמוך לפני השטח: יש לצפות להמצאות גושי סלע תלושים מעל סביבתם  (1)

באמצעות מיפתחים )סדקים ומישורי שיכוב עם או בלי חדירות קרקע חרסית(. נפח 

מ"ק. עובי אזור הגושים הקרקע והסלע הבלוי  0.5-2.0 -הגושים נע בהערכה בין כ

 מ'. 1.5-3.0 -)הקרטון הופך לנארי( נע בין כ

 מ'. 1.5 -מדרגות סלע לא רצופות בגובה עד כ (2)

 יחידת מיפוי שניה )"מנוחה"(  .4.3

, אך בעיקר, מקרטון בינוני. קרטון צפיפותבנויה מקרטון בדרגות שונות של חוזק ו ,יחידהה

חזק, או קרטון גירי, נמצא בעיקר בחלקים הנמוכים של היחידה. פה ושם יימצא קרטון חלש 

⅓  -)הופעת קרטון חלש כולל קרטון חוארי מוערכת בכואפילו אבן חוואר חוארי ואולי גם 

מנפח היחידה(. הקרטון החוארי מופיע כעדשות צרות או כעורקים בסלע. קיים סיכוי כי 

 קרטון חוארי יחדור לסדקים בקרטון החזק. 

חמוצות חלקים מהקרטון החזק מצטיינים בצביעה אדומה, או צהובה, כפסים או ככתמים )ת

 ברזל(.

הופעת הסלע מסיבית ונעדרת שיכוב ברור, בעיקר,  -למעט הקרטון הגירי והקרטון החזק 

בגלל הריסוק והערבוב הפוגעים בכל סימן לאופי שכבתי וברציפות החומר. תופעות הערבוב 

והריסוק, הן תוצאה של תזוזות בזמן הרבדת הסלע, בטרם עבר קונסולידציה. כך קיימים 

סלע לא רק בכוון אנכי )בגלל שינויי תנאי הרבדה(, אלא גם בכוון אופקי )בגלל שינויי מי

 תנועות לאורך סדקים(.

הקרטון סדוק כאשר מערכת הסדקים אינה מסודרת וקיים ערבוב גם בין כווני סדקים וגם 

 בהיותם ישרים או עקומים. קיימות חדירות קרקע לסדקים חשופים

מ', כאשר  5-10 -משתנה באופן לא סדיר: בין כ -ידה בתחתית היח –עובי הקרטון החזק 

 מ'. 20-25 -נע סביב כ עובי הקירטון החזק באזורים אחרים של מודיעין

 מלאות חרסית.  ,מ' 1 -לפעמים, שכבת אבן גיר חזקה מכסה על מערות מוארכות בגובה כ
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 , המכון הגיאולוגי(2008קטע מפה גיאולוגית של האזור עם סימון האתר )יחיאלי  :5איור 

 

 נארי .4.4

, . הנארי מופיע, בין כקליפה רצופההחלשים מ' מכסה על פני הקרטונים 3-1נארי בעובי 

או כגושים נפרדים. הנארי תוקף, בעיקר, שני אופקים בחתך הסלע: את  מחורצת

רטונים הרכים )כולל י(, ואת הקבענהקרטונית העיקרית )-הרכים ביחידה הגירית רטוניםיהק

 (. מנוחה) העליונהחידה יהחוארים והקרטונים החואריים( שב
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בבסיס הנארי קיים אזור חולשה, שביטויו: סדקים אופקיים פתוחים וחללים. הסדקים 

בקליפת הנארי. והחללים, ברובם, מלאים בקרקע, אשר נסחפת אליהם דרך הסדקים ש

 הקרטון שמתחת לנארי, הינו אבקתי וחלש במיוחד.  בנוסף לכך, הרי שהמטר העליון של

יש להביא בחשבון אפשרות  -למרות שבאזור מודיעין נערך בעבר סקר ארכיאולוגי 

נזכיר את  הימצאות מערות ומערות קבורה לא ידועות, שנחפרו בקרטון, מתחת לנארי.

 אגירת מי גשמים. האפשרות לקיום בורות ל

לאחר שהם מתפרקים ממאסת הנארי הרצוף אליה או גושי נארי זוחלים על גבי המדרונות, 

 או במקרה שהם מהווים שארית שנותרת אחרי הארוזיה של הקרטון.  ,השתייכו

. סלעסוגי המיקת של המגעים בין חות הנארי אינה מאפשרת קביעה מדוכמוסבר לעיל, נוכ

וליצור בו סלע עלולה לחדור ל -שהחרסית החודרת דרך הסדקים בנארי בנוסף לכך, הרי 

 . מ' 3-5 -כיסים עד לעומק כ

 גיאולוגית הנדסית חלוקה .4.5

תצלומי האוויר בהם  המיפוי שבוצע על ידינו נערך בעזרת תצלומי אוויר וסיורים רגליים.

השתמשנו הם מהשנים בהן העיר מודיעין טרם הייתה קיימת. להלן תיאור המסלע וחלוקתו 

 המשפיעות על התכנון ההנדסי. ליחידות 

מקבילים  "2ב"-ו "1ב"מגיל טורון. אזורים  בענהעל גבי המפה מקביל לתצורת  אאזור 

מסמנת נקודות בהם יש חשד לפירים קארסטיים  "ח"מגיל סנון. האות  מנוחהלתצורת 

)"חצרות"( שנוצרו בסלע חזק והתמלאו בחומר חלש המורכב מאחד החומרים הבאים: חול, 

מייצגת אזורי  "ק"(, סלע חווארי קרטוני חלש ואפילו בזלת. האות GCחרסית, קונגלומרט )

 חקלאיות.קרקע המצויה בנחלים, בעמקים ובערוצים פנימיים ועל גבי מדרגות 
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 .חילופי אבן גיר וקרטון בדרך כלל משוכבים א

  

 .קרטון חזק סדוק עם עדשות ועורקי חואר 1ב

  

 .מ'( 0.5-2.0קרטון חלש ובינוני עם תרכיזי צור בממדים שונים )גם שיכוב בעובי  2ב

  

 ח
חזק, עם מילוי "צעיר" המורכב מאחד  פירים קארסטיים חצובים במיסלע –"חצרות" 

 המרכיבים הבאים: קרטון, חואר, חול, חול חרסיתי וקרקע עם רסיסי סלע.
  

 אזור מעבר בין שתי יחידות מיפוי. ?

  

 קרקע. ק

  

 .מילוי מ

  

 
 גבול בין יחידות מיפוי.

 

 
 גבול מקורב בין שתי יחידות מיפוי.

 

 
 סדק )העתק משני(

 

 הערות:

המפה מהווה חלק מדו"ח כתוב. אסור להתייחס למפה כאל סיכום של הדו"ח ובזמן העיון בה יש  .1

 להשלים את המידע בחומר הכתוב בדו"ח.

 מ'. ± 50דיוק הקווים הגיאולוגיים  .2

המפה היא לצורך תכנון בלבד ולצורך תיכנון הנדסי בלבד. המפה אינה מתאימה לחישוב כמויות  .3

 של סלעים.
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 המיבנה .5

 כללי .5.1

האתר ממוקם על גבי השיפועים המערביים של קמר מודיעין. הציר המרכזי של המבנה 

 סלע הן למערב ולדרום ואינן עולות על הכלליות של המהנטיות עובר ממזרח לאתר. 

º5-10 ,קיימת אפשרות לעקוב אחרי אופקי סלע )באם הסלע אינו מסיבי( . כתוצאה

 שלוש תופעות מפירות את אחידות הנטייה: מסויימים, על פני מרחק עשרות מטרים.

קרבה להעתקים ולסדקים. במקרים אלה, קיימת "סחיבה" של הנטיות הרגילות  (1)

 .°20 -כשעוצמת הנחיתה המקומית )לכוונים הקיימים באזור ההעתקה( מגיעה גם לכ

מבנים עדשתיים של סלע )ריף(, או קמוטים מקומיים, שאורך הגל שלהם נע בין  (2)

מ'. במקרים אלה,  10ל על מ', וגובהם אינו עולה, בדרך כל 250 -עשרות מטרים לכ

 הרי שנטיית הסלע, מושפעת מהקימור העדשתי המקומי.

 שקיעה של חומר בתוך שקע ארוזיבי. (3)

 הוא בולט רק בשרידי אבן הגיר החזקה. )ראה תצלומים( –אם קיים שיכוב 

 העתקים .5.2

לין שכיוונו העתק היחידי הסמוך לתחום האתר הוא העתק נעהעל פי מפות המכון הגיאולוגי 

גבולו בקרבת ממוקם צפונית לאזור הסקר ומסתיים  ההעתק דרום מערב.-צפון מזרח

 הצפוני. 

ההעתק נמצא מרוחק משכונות אחרות של מודיעין, שנסקרו בעבר ולכן לא נבחנו מיקומו 

והופעתו. בגלל קרבתו לרובעים הנסקרים בסקר זה סקר הנוכחי נבדקו תכונותיו של 

על ידי המכון הגיאולוגי כבר במפה המופיעה בדו"ח הנזבר ההעתק. נציין כי ההעתק סומן 

 והוכר כהעתק פעיל.   1986משנת 

. 1986סומן ההעתק בדרך שונה מזו שסומן בשנת  1998במפה שהוצגה על ידי המכון בשנת 

כאשר קיים מגוון פרסומים רשמי של המכון הגיאולוגי )בקשר למיקום העתק ולמהותו( ואין 

וחות בקשר לפעילות של ההעתק ולתנוחת, הרי שכל גיאולוג בר דעת הסכמה של מחברי הד

חייב קודם לכל לאכן בשדה את מיקום ההעתק ולקבל החלטה על פי מיטב שיפוטו איזה 

 מצב נכון ואם בכלל. 

 פעיל ואינו חשוד כפעיל.ההעתק אינו 
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ידי בסיורים שנערכו כללה הגדרת שדה המדויקת: בחינה  של ההבדלים במסלע משני צ

ההעתק, וכן איתור תופעות המאפיינות אזורי העתקה כמו: העתקי מישנה, ריסוק ושינויים 

 מכאניים או כימיים לאורך ההעתק או העתקי המישנה.

( מסתיים כפי 1998בחינת נתוני המכון הראתה כי: באם ההעתק על מפת י. יחיאלי )משנת 

עתק בתת הקרקע כפי שהיא שהוא מוצג, לא מתאפשרת האינטרפרטציה הממשיכה את הה

. בסיורי השדה נמצאה 1986( ובמפת ארקין משנת 2000מופיעה במפת בר טוב )משנת 

 התאמה להשקפת יחיאלי.

 סידוק .5.3

כמות הסדקים הרבה היא שמפירה את הסדר של המיסלע. לעומת זאת, ניתן לאבחן שתי 

 שכוונן הכללי:מערכות סדקים החוצות את האזור ויוצרות אזורים שבורים, יחסית, 

 דרום -צפון  (1)

 דרום מזרח -צפון מערב  (2)

 סדקים למטר רץ. 1-10 -צפיפות הסידוק עלולה לנוע בין כ

ניתן להגדיר סדקים ברורים )או  לתצורת בענהקרטוני המשתייך -במיסלע הגירי (1)

העתקים קטנים(, בדרך כלל, עם מישור תזוזה מוגדר, ישר. לפעמים, מונע ריסוק 

 המדוייקת של מישור הסדק.את ההגדרה 

לאורכם של הסדקים, מתפתחות תופעות קארסטיות, כשההופעה המשותפת של 

 הסדקים והקארסט, מביאה להחלשת הסלע ולריסוקו.

תצורת של  במיסלע הקרטוני, )כולל החואר(, המשתייך ליחידת המיפוי הגבוהות (2)

ב ותן לעקלא ני )בגלל חולשת הסלע( קיימים סדקים אשר בדרך כללמנוחה, 

 אחריהם על פני השטח והופעתם נחשפת רק בזמן החפירה. 

בעלי מישור סידוק עקום. זאת  -בסלע הקרטוני קיימים סוגי סדקים אחרים שחלקם  (3)

 ת לקונסולידציה של הסלע הקרטוני.הקודמו מגלישות עתיקותאולי, כתוצאה 

 קארסט .6

 בשטח:  שביטויים תקארסטיבלייה  שבאתר מושפע מתהליכי הגירי המסלע

  -התפתחות חללים ומערות באזורים הסדוקים. יש להביא בחשבון התכנון אפשרות כי כ .א

עלולות מערות  -מנפח הסלע באתר נפגע על ידי תופעות קארסטיות, ובתוכן, אקראית ⅓ -¼
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מנפח הסלע. באזור מודיעין ניצפו )במיסלע דומה( מערות בסדר גודל של  10-20% -להוות כ

 לפעמים קיימת מחרוזת מערות. מ"ק. צורת המערות מוארכת ועקלתונית. 1-2 -כ

מ' מפני השטח המקוריים, מתחת  5-10 -המערות עלולות להיסתם בקרקע עד לעומק כ

 לעומק זה המערות עלולות להיות פתוחות.

 לאורך מנהרת הרכבת התגלתה מערה בנפח עשרות מ"ק. 

 הרחבת סדקים,  .ב

אלא  -החלשת הסלע ורציפותו בכך שמיסלע מלוכד מתפורר ונחלש. הופעתו קרטונית חולית  .ג

שמרכיביו המינרליים הם "דולומיט וקלציט" ולא קוורץ כמו באבן החול ובחול המוכר לאורך 

 חופי הים התיכון. 

כך מיסלע חזק  הסלע כאשר התופעות אקראיות במיקומן ובמימדיהן.ואחידות חוסר רציפות  .ד

 תחלף בחלש ומרוסק כאשר לא ניתן לצפות היכן יתרחש החילוף. מ

רצועות וכיסי קרקע הממוקמים  מ"ק. הגושים מופרדים על ידי½ -3בנפח תלושים גושים  .ה

 .(1)איור  סביבםשמ בינם לבין עצמם ובינם לשכבת הסלע

 אזורי סלע מרוסק. .ו

)ולפעמים משפך(. עובי הממלאים שקעים ברצף המיסלע. לשקעים צורת קערה קרקע, כיסי  .ז

 הקרקע משתנה בתחומי השקע.

תופעת  תופעה נוספת, הקשורה בהתפתחות קארסטית בשלב גיאולוגי קדום, היא .ח

שמוצאם בקארסט קדום )שהתפתח במקרה שלפנינו: בזמן  ה"חצרות". החצרות הן בולענים,

הם שקעים  וראה להלן(. הבולענים-המיסלע מגיל טורון, למיסלע מגיל סנון שבין הרבדת

 נעים בין מטרים ספורים לעשרות מטרים. בדרך כלל בעלי חתך מעגלי, בקטרים שונים, אשר

 קיים סיכוי להמצאות "חצרות". באזור הקרוב נמצאו מספר חצרותבתחום האתר ו

הסיכוי הוא כי המערכת נוספות, למרות שלא ניתן היה לאתרם בסיורים שנערכו באתר. 

פני השטח. עלול ל מ' מתחת 20-עד לעומק כמנפח הסלע  %10 -הווה כתהקארסטית 

 )בעיקר בסמוך למיקום החצרות( וקם במגרש בו קיימיםלהיווצר מצב בו מבנה מסויים ימ

 סלע שונים.בתנאי מרכיבי חומר שונים ואפילו מצב בו שני יסודות סמוכים יפגעו 

 הידרולוגיה .7

רב לאתר, כאשר למעשה כל האזורים מקומי, עובר מצפון ממזרח וממע עילי, קו פרשת מים

 הגבוהים באתר הופכים לקו פרשת מים מקומי.
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 הניקוז מתבצע באופנים הבאים: 

כנגר עילי, דרך מערכת הערוצים המפותלת בכוון לצפון ולדרום, מתנקזים בסיכומו של דבר  .א

סוללות מערבה בכוון אל נחל ענבה ודרכו אל נחל איילון. באזורים בהם נסללו כבישים הונחו 

 בנויות מילוי על גבי הקרקעות שבואדיות.

כמים החודרים אל תת הקרקע )מי תהום(, המחלחלים דרך המערכת הקארסטית אל תת  .ב

 הקרקע. הסיכוי לחילחול מי גשמים, קיים אך לא נבדק מעשית.

 ניקוז מי הגשמים באתר תלוי במיסלע הנחשף. כך, ריכוזי קרטון ו/או קרקע, ימנעו חילחול .ג

 בעוד מיסלע גירי רצוף יאפשר חילחול זה. -אל תת הקרקע 

גדל באזורים בהם קיימת התפתחות קארסטית.  -הסיכוי לחילחול מי נגר עילי לתת הקרקע  .ד

 יש לציין כי הסיכוי לקיום מערכת קארסטית גבוה, בעיקר, לאורך צירי ערוצי הניקוז.

 -אשר מנוקזים באיטיות  -עבה  הצטברויות של שלוליות מי גשם באזורים המכוסים קרקע .ה

 שכיחה בעונת הגשמים. 

+ מ' מעל לפני הים, כלומר, בעומק 50 -+ ל30נמצאים במפלסים שבין:  הפריאטים פני מי התהום

 מ' מתחת לטופוגרפיה הקיימת. 100 -הנע סביב כ

 –חלק הנגר העילי יישטף על פני הקרקע אל הערוץ וחלק יחלחל אל מי התהום. בכל מקרה 

ובה יהיה להיוועץ במהנדס מומחה לניקוז כדי לוודא הרחקת מי גשמים מאזורי מבנים ח

 מתוכננים ומחפירות.

 קרקע  .8

הקרקע המכסה על האתר הינה דלה, ואינה עולה בעוביה, בדרך כלל, על כמטר. כך גם בולטים 

ם ולאורך מצאים באזורים סמוכים, עוביה גדול יותר בכיסי מתוכה דרגשי סלע. אולם, על פי מי

 מ' ומקומית גם ליותר.  2-5 -הערוצים. בכיסים ובערוצים העובי עלול להגיע גם לכ

מ'. אולם ייתכנו  2½ -בסדקים, במישורי שיכוב ובחללים, מצויה קרקע, בדרך כלל עד לעומק כ

 מ'.  5-10אזורי סדקים פתוחים בהם מגיעה הקרקע לעומק 

אבן, המופיעה כגושי סלע, ובעיקר כרסיסים. בנוסף לכך קיים  30% -הקרקע מכילה, בדרך כלל כ

 סיכוי להימצאות חומר קונגלומראטי בחצרות. 

סמוך לגבול הצפוני של האתר יש  קיימת צמחייה דלה, בעיקרה עשבית עם עצים בודדים.באתר 

  אזורים עם צמחייה עשירה יותר  .
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 מילוי .9

ריצת הדרכים, נוצרו חפירות שגובהן נע בין בעקבות הפעילות ההנדסית של הכשרת השטח ופ

 מ'.  1-5 -כ

במקביל, קיימים אזורים בהם הונח חומר מקומי )מילוי( על פני השטח. המילוי הממלא קפלי 

קרקע מקוריים, מסתיר את מצב הגיאולוגיה עליה הוא מכסה. סמוך לשיא הגובה של הגבעה 

המזרחית באתר מצוי אתר ששימש ככל הנראה לפינוי פסולת בעת בניית הכביש והשכונה 

 מ'. 5-10ור זה עשוי לנוע בין ממזרח. עובי המילוי באז

בקטעים בהם בוצע פיתוח נכללים מצבים בהם הרחקת גושים תלושים יצרה שקע במקום בו 

נמצא הגוש שהורחק. השקע המוסתר על ידי המילוי שהונח בו מהווה אחת מנקודות התורפה 

 בתכנון מאחר והוא יוצר מצב נקודתי מופר שלא ניתן להבחין בו בגלל המילוי.

 ום ומסקנותסיכ .10

. כדי לאמת את הנתונים ולקבל פרמטרים סיוןיהדו"ח המצ"ב מוגש לפני ביצוע קידוחי נ .א

מוצע לבצע קידוחי ניסיון בתחום האתר. במידה ונתבקש, נקבע את מיקום  –הנדסיים 

 הקידוחים.

 :הסלע באתר, בנוי שתי קבוצות .ב

בנויה אבן גיר שהיא ברובה בינונית בחוזק או חלשה )אבן גיר : קבוצה נמוכה (1)

 .מערכת קארסטית מסועפתהתפתחות קיימת קרטונית(. 

בנויה קרטון בדרגות שונות של חוזק וצפיפות כאשר "נארי" מכסה על קבוצה גבוהה:  (2)

 . )ספיגות גבוהה( המיסלע הקרטוני החלש

 הקבוצה הגירית:פרוט מצב  .ג

ה הנמוכה הוא: מסלע מגוון ולא אחיד, בדרגות חוזק והופעה המסלע המשתייך ליחיד (1)

לכל עדשה: הפרופורציות המאפיינות אותה. חלק מהסלע סדוק או  גיאומטרית )עדשות(.

ערך להופעת מערות ו/או חצרות ילהיש  .תופעות קארסטיות עם שבור )מרוסק?(

 ולטיפול בהן, באם תופענה. 

אקראית ומשתלבת. תיתכן הופעת מאסת סלע חלש בסמוך  –ההופעה של הרכבי סלע  (2)

לבינוני ולחזק. ניתנת אזהרה לקיום מערות ו"חצרות" שהן פיר קארסטי בסלע מלא 

 חומר מישני חלש )חול, חרסית, חוואר(. 
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תיתכן הופעת עדשות צור מסודרות כשכבה לא רציפה בסלע. אמנם לא גילינו אופק צור  (3)

ורים אך אנחנו מודעים לכך שהצור קיים באזור האתר ולכן ניתנת התרעה בדבר בסי

עשרות סמ' ספורים. נפח הצור קטן  -באם קיימת  –אפשרות קיומו. עובי עדשת צור 

 מכלל נפח המיסלע. 5% -מכ

ם מתוני חפירות ולכן יש להקפיד על שיפועיצפוף, סקר הינו אזור עירוני האזור הנ (4)

קראת ביצוע מערכת תמיכה מסוג זה או אחר. בדרך פין להתכונן למהרגיל, או לחילו

אופקי. יחד עם זאת, יימצאו,  1 -אנכי ל 3כלל, תתאפשר חפירה ללא תמיכה בשיפוע 

 אקראית, קטעים חלשים שלא יאפשרו גם שיפועים אלה. 

באם מתוכננות  –סלע וחולשתו היחסית ות של המסביר להניח כי בגלל חוסר ברציפ

מדרגות גבוהות יהיה צורך לשקול תימוך לאור הסיכוי לאבד שטחי מגרשים בגלל 

 . למניעת דרדרת מ' 3ברמות ברוחב שיפועים מתונים. בכל מקרה יידרשו 

 קיים סיכוי להופעת צור. הצור באזור האתר נדיר. 

 : הקבוצה הקרטונית .ד

 עשרות סמ'.בעובי  ותצור מקומיעדשות לנוכחות צור לא סדירה עם רכוזי  יש להערך (1)

יש להערך לנוכחות מקומית של קרטון חוארי בעיקר בחלקים הגבוהים של הקבוצה אך  (2)

 גם בפיזור אקראי בכל מסת הסלע.

אופקי, עם  1 -אנכי ל 2יהיו שמרניים: השיפועים בקרטון, המותרים ללא תמיכה, מוצע כי  (3)

 מ'.  2מ' וברמות ברוחב  5בגובה מדרגות 

 1-2-גם ביחידה הגירית וגם ביחידות הקרטוניות יש ליצור שיפוע מתון יותר בבכל מקרה,  .ה

או מתון יותר( כדי לנקות גושים תלושים מגג החפירות. לחילופין ניתן  1:1המטרים הגבוהים )

  לשקול הוספת מדרגה בגובה הגושים למניעת דרדורם אל תחתית החפירה.

 –לקבוע האם תוך כדי ביצוען על מנת  בכל מקרה יש להעריך את מצבן הכללי של החפירות .ו

במיוחד באזורי ות?( כל שהיא )רשתות?, בטון מותז? קיריש צורך בתמיכה  –קונקרטית 

 הסידוק והריסוק. 

החפירה באמצעים הנדסיים( וגם בתכנון  גם בתכנון חפירות )עם או ללא חיזוק ותימוך .ז

 הביסוס, יש להוסיף אפשרות תוספת בטונים בגלל התנאים הקארסטיים )כולל מערות(.

 ואת אבן הגיר החלשה. נארי תוקף את הקירטון  .ח

 מ'.  10-20 -לעומק כעד הקארסט עלול להתפתח  .ט
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לאורך  מ' מכסה על השטח. ייתכנו כיסי קרקע עמוקים יותר. 0.5-1.0 -קרקע בעובי כ .י

מ'. בחללים ובין מישורי שיכוב נמצא   2-5הערוצים עובי הקרקע גדול יותר ועשוי לנוע בין 

ש כי הקרקע חודרת לסדקים ולשקעים יש להדגי מ'. 2.5-חרסית בד"כ עד עומק של כ

 יותר.ומ'  10ומק של סדקים פתוחים רחבים מספיק תתכן חדירת קרקע עד עוב

 מ' 1-5בעובי של  קיימים מספר אזורים בהם קיים מילוי מחומר מקומי על פני השטח .יא

בעקבות הכשרת שטח ופריצת דרכים. סמוך לכיפת הגבעה המזרחית של השטח מצויים 

מערומים של מילוי שנשאר מעבודות הפיתוח ממזרח לאתר. עובי ערימות המילוי באזור זה 

 מ'. 10-עשוי להגיע ל

בעיקר אם הם מכוסים מילוי מחומר מקומי. קיים קושי באבחון כיסים מלאי חרסית בשטח,  .יב

 ייתכן מצב של "כיס" מלאכותי, שנוצר כתוצאה מהרחקת גושי סלע בזמן היישור. 

יש להתריע כי קיים סיכוי גבוה בתחום האתר ובסביבתו. חצרות על פני השטח התגלו  .יג

 עם חומר משני חלש בתחומי האתר ומתחת לפני השטח. נוספות להמצאות חצרות

 

 בכבוד רב

 

 בעז זלצמן
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 נספח צילומים .11

 
 ערימות מילוי בגבעה המזרחית של האתר

 
 )באותו אזור( מילוי מחומר מקומי מכסה/מישר את השטח

 
 חשש למערות מלאכותיות בבסיס הנארי –שון -עתיקות חירבת א

 
 בליה בקרבה לפני השטחמסלע קרטוני עם אזורי 

 
 קליפת נארי קשה ואזור חולשה עם חללים מתחתיה

 
 אבן גיר משוכבת עם חלל קארסטי עם מילוי חרסיתי
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 סלע גירי בעל הופעה מסיבית. גושים תלושים בחלק הגבוה של המחשוף

 

 חצר

 

 "חצר "
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