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 רשימת מסמכים

   10/2022 למכרז/חוזה מס' 

 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'

הסכם ותנאים לביצוע העבודות  מסמך ב'

 )חוברת ירוקה(

 

-המפרט הכללי לעבודות הבניה בהוצאת ועדה הבין  מסמך ג'

)כל  משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה

 פי מהדורתו העדכנית( -פרק על

מפרט לעבודות פיתוח בתאגיד מי כרמל   

 2021 במהדורתו העדכנית

חברת נתיבי ישראל בע"מ המפרט הכללי של   

 2020 במהדורתו המעודכנת ביותר 

   2021 

סימון דרכים: הכנת דרכי אספלט  -934ת"י   

 2020 לסימון בצבע והשמתו.

 2020 ם לסימון דרכיםחומרי  - 935ת"י   

תמרורי דרך ממתכת   - 1.2 2247ת"י   

 אור-מחזירי

 

2000 

אור -יריעות וסרטים מחזירי  - 1.1 2247ת"י   

 לתמרורי דרכים.

 

2000 

ידי -"לוח התמרורים" הרשמי שפורסם על  

 משרד התחבורה. 

 

2020 



 

 

 

 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

"תקנות והנחיות להצבת תמרורים", הוצאת   

 על התעבורה. משרד התחבורה, המפקח

"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה 

בדרכים עירוניות", משרד התחבורה, אגף 

 התעבורה והמנהל לבטיחות בדרכים.

-ידי הועדה הבין-"התקנים המאושרים על

תנועה ובטיחות", משרד -משרדית להתקני

 התחבורה, אגף תכנון תחבורתי.

 מהדורה אחרונה –חוק החשמל 

עבודות בניה  –בודה תקנות הבטיחות בע

 (6)פרק 

המפרט הכללי לעבודות בניה "הספר הכחול" 

 2017משרד הביטחון  –

2020 

 

דצמבר 

1993 

2021 

 

 

 

   

מפרט מיוחד ואופני מדידה  1-מסמך ג

 ותשלום מיוחדים

 

  כמויות ומחירים-כתבי 'מסמך ד

 הערה:

ה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה הבין בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונ
 משרדית, לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה.

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה 
 לאור של משרד הביטחון.

", יש 3210קבלן" או "מדף בכל מקום בו מופיע "חוזה ממשלת ישראל" או "תנאי החוזה לביצוע ע"י ה
אינו  3210לראות הדברים כמתייחסים לסעיפים המתאימים בחוברת ההסכם.)חוזה ממשלת ישראל מדף 

                                         חלק ממסמכי החוזה(.

                      הצהרת הקבלן:                                                                            

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי, המפרט הטכני המיוחד, התקנים, 
המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין תוכנם, קיבל כל הסברים שביקש לדעת 

פח למכרז/חוזה והנה ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נס
 חלק בלבתי נפרד ממנו.

 

 ___שם הקבלן וחתימה: _________________



 

 

 

 

 מסמך ג'-1

 מפרט מיוחד ואופני מדידה ותשלום מיוחדים

 מוקדמות  00

 תיאור העבודה   00.01

שונות במסגרת ופיתוח נופי  הנדסהת לביצוע עבודות העבודה נשוא הסכם זה מתייחס .1

 מטרופולין חיפה.באתרי עבודה שונים בתחום  יפה נוףפעילות 

 העבודות כוללות בין היתר: .2

 סלילה ומדרכות. .2.1

 ואביזרי בטיחות. גידור .2.2

 תיקוני אספלט, ריצוף ואבני שפה. .2.3

 סימון כבישים. .2.4

 תמרור ושילוט. .2.5

 עבודות נופיות. .2.6

 מערכות מים, ביוב ותיעול. .2.7

 ניקיון ושטיפת כבישים. .2.8

 חשמל ותאורה. .2.9

 עבודות נגרות. .2.10

 עבודות מתכת. .2.11

עבודות לשיפור פני המרחב הציבורי, יתכנו עבודות שאינן הנדסיות הכרוכות  .2.12

סגרות אמן, נגרות אמן, בהתקשרויות משנה מול קבלנים עם התמחויות שונות )למשל: מ

 עבודות אומנות וכו'(.

 

 גבולות האתר לביצוע העבודה הקבלנית 00.02

 גבולות אתר העבודה יהיו על פי המסומן בתכניות העבודה. .1.1

המפקח יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות  .1.2

 בשטחים הנמצאים מחוץ לגבולות אתר העבודה.

הגישה לאתר העבודה הקבלנית תהיה דרך מערכת הדרכים הקיימת. דרכי הגישה  .1.3

לתחום ביצוע העבודה ובתוך גבולות העבודה, יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, הכל 

 בהתאם לתוכניות הסדרי התנועה הזמניים.

 

 האתר      00.03

 העבודה תבוצע בשטחים ציבורים עירוניים.לתשומת לב הקבלן, 

 

 הקמת שטח העבודה     00.04

אתר העבודה יגודר וישולט כנדרש על פי החוק ויתר דרישות ההסכם ובהתאם לתוכניות  .1.1



 

 

 

 ידי הקבלן ויוגשו לאישור יפה נוף.הסדרי תנועה מאושרות אשר יוכנו על 

עות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל ש 24על הקבלן להציב שומרים,  .1.2

האתר, מבניו הארעיים וציודו. עבור השמירה לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחירי 

היחידה. יובהר ויודגש כי ככל שיהיה אתר התארגנות לא ישולם לקבלן תשלום עבור 

ות אלו . עלוי(לרבות עבור השכרת השטח)הקמת אתר ההתארגנות על כל דרישותיו 

 יכללו במחירי היחידה כפי שיוגשו על ידי הקבלן.

 ציוד עזר ובטיחות     00.05

באחריות הקבלן לדאוג כי אתר העבודה יהיה בטיחותי ולא יהווה סכנה לעובדים 

באתר ולמשתמשי הדרך. הקבלן ידאג לציוד מגן עבור כל העובדים באתר וללא 

ן הקבלן יספק לרשות המפקח קסדות מגן לאתרי עבודה תמורה נוספת. כמו כ

 אורחים מטעם המפקח. 3ואפודים זוהרים עבור 

 לקראת ביצוע התארגנות בשטח      .0600

באחראיות הקבלן לקבל אישורים מהרשויות לשטח ההתארגנות ולבדוק את תחום ביצוע  .1

טיים, ציבוריים וכבישים עמוסי תנועה. העבודות היות והעבודה תבוצע בסמוך לשטחים פר

יש לתאם את שיטת התארגנותו באתר ולקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב למיקום 

 החומרים, הציוד וצורת התארגנותו בשטח.

 יום מיום חתימת החוזה. 14-תכנית ניהול העבודות תוגש למהנדס לא יאוחר מ .2

 את צוות הביצוע מטעמו. התוכנית תכלול: את המבנה הארגוני של הקבלן וכן

על הקבלן להיות מוכן מבעוד מועד לסלק מאתר העבודה כל אלמנט מפריע, כגון מכוניות  .3

חונות, גרוטאות וכו'. מובהר להלן, כי סילוק האלמנטים השונים מותנה בקבלת האישורים 

 המתאימים מהרשויות השונות ומהמפקח וישולמו בהתאם למחירי היחידה בכתב הכמויות.

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן את רשימת הציוד שבו יש בכוונתו להשתמש בביצוע  .4

העבודה, לאישור מוקדם של המפקח. המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת הציוד המוצע 

 בחלקו או במלואו אם ייווכח כי הציוד אינו מתאים לביצוע העבודה.

הציוד הנדרש לביצוע מושלם של  אין להתחיל בביצוע העבודה באתר לפני המצאות כל .5

 העבודה ואישור המפקח לכך.

לפני תחילת העבודה בכל אתר, תיערך פגישת עבודה מכינה בהשתתפות מנהל הפרויקט,  .6

המפקח, יועצי הבטיחות, מנהל העבודה מטעם הקבלן וגורמים נוספים אחרים הקשורים 

 לעבודה, לצורך דיון בהיבטים השונים שלה.

אדם, ציוד, נהלים, בקרת איכות, הסדרי -דונו נושאים, כגון: בטיחות, כוחבפגישה זו יי

 תנועה, ונושאים נוספים הקשורים לעבודה ויסוכמו בכתב.

 תקופת התארגנות לתחילת ביצוע העבודה      .0700

 כולל מע״מ.₪  300,000התארגנות עבור הזמנות עבודה בהיקף כספי שמעל  .1

יום קלנדריים. תקופת ההתארגנות  20תקופת התארגנות לתחילת ביצוע העבודה תהיה 

הנ״ל מיועדת לסיור באתר העבודה עם המפקח, לכל ההכנות שעל הקבלן לבצען לשם ביצוע 

הנדרשים לצורך וקבלת כל האישורים העבודה הקבלנית וכן לצורך ביצוע כל התאומים 

ה. לא תתקבל כל דרישה כספית או אחרת מצד כניסתו לאתר העבודה ולמקום העבוד

 הקבלן, בגין עיכובים או בטלות, אם יגרמו כאלה עקב חוסר תאום מוקדם.



 

 

 

 כולל מע״מ. 300,000התארגנות עבור הזמנות עבודה בהיקף כספי שעד  .2

ימים  14הכל כמתואר בתת סעיף א' לעיל אך תקופת התארגנות לתחילת העבודה תהיה 

מסירת ההודעה לקבלן או תקופת התארגנות קצרה יותר עבור ״קריאה קלנדריים ממועד 

 לביצוע בהתראה קצרה״ כמתואר בהמשך.

 ישיבות תיאום שבועיות     00.08

 ישיבות אתר תתקיימנה אחת לשבוע, המשתתפים: .1

 מנהל הפרויקט מטעם המזמינה ומפקחים מטעמו. .1.1

 הקבלן. מנהל עבודה מטעם .1.2

 קבלני משנה בהתאם לצורך .1.3

 .(אופציונאלי)מתכננים  .1.4

 .(אופציונאלי –משטרה נציגים של גופים מוניציפאליים )גורמי חוץ שונים  .1.5

 הנושאים שיעלו בישיבות אלו בין היתר: .2

 בטיחות. -בראש סדר היום  .2.1

 איכות לרבות דוחות אי תאימות. .2.2

 ושאים לדיון בישיבות האתר:יתר הנ .2.3

 התקדמות הפרויקט בפועל מול לוח הזמנים. .2.4

 טיפול בפיגורים במטרה לצמצמם.  .2.5

 דיון בצפי לפיגורים נוספים ונקיטת אמצעים למניעתם.  .2.6

 .פעילויות מיוחדות למשל העברות תנועה .2.7

 .רות והכנות לביצוען )במידת הצורך(מסי .2.8

 וץ.חומים עם גורמי קשרים ותא .2.9

 בעיות תכנון. .2.10

כל פגישה תלווה בסיכום דיון שיוכן על ידי המפקח ואשר יופץ לנוכחים ולאנשים  .3

הרלוונטיים אשר יהווה חלק מיומן העבודה של אותו היום. סיכום הדיון באחריות 

 המפקח.

שלא מן המניין,  ו/או המפקח לדרוש עריכת פגישות יפה נוףבנוסף לאמור לעיל, רשאים  .4

 (לרבות טלפונית)שעות מראש  24 לצורך ליבון נושאים שונים, תוך מתן התראה של

 להשתתף בה. לגורמים שיידרשו

 על הקבלן להזמין לישיבות, לפי הוראת המפקח, קבלני משנה וספקי הציוד ו/או המוצרים, .5

 יצוע.אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה והב

קבלן, קבלני המשנה שלו וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ה .6

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על 

 ידי המפקח.

מובהר כי ככל שיודיעו נציגי המזמינה בכתב כי אין באפשרותם להשתתף בישיבה השבועית  .7

 י ניתן לקיים את הישיבה ללא השתתפותם, הישיבה תתקיים ללא נוכחותם.וכ

 דו״ח מצאי ואחריות הקבלן   .0900

 לפני תחילת העבודה ייערך ע"י המפקח בנוכחות נציג הקבלן, דו"ח מצאי מפורט של מצב

העבודה הקבלנית. בדו"ח יפורט ויצולם ע"י הקבלן מצב האתר. שני הצדדים,  האתר המיועד לביצוע

יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הביצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך יחיד, לצורך התחשבנות עם 



 

 

 הקבלן בגין ביצוע עבודות ניקיון והחזרת השטח לקדמותו.

 הזמנות עבודה   .1000

 כללי .1

ן המפקח עבודות נשוא מכרז/הסכם זה באמצעות "הזמנת מידי פעם, לפי הצורך, יזמי

 עבודה" בכתב אשר תכלול את הנתונים הבאים:

 אתר העבודה. .1.1

 כמויות.-כתבי  .1.2

 תקופת ביצוע. .1.3

   הסברה  תרשימים, תכניות ומסמכים אחרים שידרשו, אם ידרשו לדעת המפקח לצורך .1.4

 והנחיה.   

 מועד תחילת העבודה. .1.5

 הזמנות עבודה לאתר אחד .2

עפ"י הצורך, רשאי המפקח להמציא מס' "הזמנות עבודה" לאתר אחד אשר יבוצעו בהתאם 

לתקופת הביצוע שתקבע על ידי המפקח. כל עוד העבודות שהוזמנו נמצאות בתוך התחום 

שהוגדר כ"אתר", לקבלן לא תהיה זכות לדרוש תוספת תשלום )עבור אתר חדש( אלא רק עבור 

 צוע העבודות עצמן.בי

 מעקב כספי .3

הקבלן ינהל מעקב כספי של כל הזמנת עבודה למניעת חריגה מההיקף הכספי של הזמנות 

מערך  80%העבודה. בהגיע היקף הניצול הכספי הכולל של הזמנת עבודה לסכום מצטבר של 

 הסכום הכספי של הזמנת עבודה, יודיע הקבלן למפקח על כך.

לחריגה בהיקף הכספי של ההזמנה יעדכן הקבלן את המפקח מיד עם כמו כן במקרה של צפי 

כל עבודה שערכה חרג מעבר לסכום  -היוודע לו על כך. לא הודיע הקבלן למפקח כנדרש לעיל 

 הזמנת עבודה הנ"ל, לא תשולם לקבלן.

 קצב הזמנות עבודה   .1100

בהיקף כלשהו או לקצב אחיד  מתחייבת להזמין עבודה יפה נוףמובא בזאת לידיעת הקבלן, כי אין 

של הזמנות לביצוע העבודה והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן. במסגרת הסכם 

זה יכול ויידרש הקבלן לבצע בו זמנית מס' הזמנות עבודה. הקבלן מתחייב להעסיק מספר צוותים 

עד שנקבע להן. הקבלן במקביל )בהתאם לכמות "הזמנות עבודה"( על מנת לסיים את העבודות במו

 לא יורשה להפעיל צוותים במדורג אלא אם קיבל את אישור המפקח.

 תקופת ביצוע   .1200

 תקופת הביצוע תקבע ע"י המפקח עבור כל הזמנת עבודה בנפרד.

 קשר טלפוני עם עובדי הקבלן   .1300

שר לקבלן ולנציגי כל אחד מצוותי העובדים של הקבלן יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולרי אשר יאפ

 יצירת קשר עמם בכל עת. יפה נוף



 

 

 עדיפויות לביצוע   .1400

המפקח, רשאי לקבוע את העדיפויות לביצוע עבודה כלשהי או את עדיפויות הביצוע של עבודה 

 כלשהי בתוך מספר עבודות.

צוע קביעת העדיפויות ע"י המפקח לא תשנה את מחירי היחידה של כתב הכמויות או את תקופת הבי

 של ההזמנה.

 ביצוע עבודות ע" י אחרים   .1500

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלקן של העבודות נשוא מכרז/הסכם זה שלא באמצעות  יפה נוף

הקבלן במסגרת מכרז/הסכם זה, אלא ע"י גורמים אחרים או באמצעות חוזים אחרים, הכל לפי 

לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. לא תוכר כל תביעה של הקבלן  , והדבריפה נוףקביעת 

או כל  יפה נוףבגין טענה ששימש כקבלן "ראשי" באתר במקרה ובאתר עבדו קבלנים נוספים מטעם 

 גורם אחר.

 קריאה לביצוע בהתראה קצרה   .1600

געים, עבודות דחופות במסגרת עבודתו יידרש הקבלן לבצע, בין השאר, גם תיקוני שבר, הסרת מפ

ועוד. מועדי תחילת ביצוע עבודות הנזכרות יהיו בהתאם לנורמת השירות שנדרשה ע"י המפקח. 

למפקח נשמרת הזכות לקבוע לכל קריאה כנ"ל את נורמת השירות הנדרשת מתוך אחת מהנורמות 

 המפורטות להלן:

 קריאה לביצוע עבודה דחופה )קריאה דחופה( .1

שעות ממועד מסירת ההודעה לקבלן.  24 -ה בקריאה זו יהיה לא יאוחר מתחילת ביצוע העבוד

, 13:00קריאה לביצוע עבודה דחופה שהופנתה ביום ה' או היום הקודם לערב החג החל משעה 

. עבור ביצוע 13:00 או ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג יחל ביום שלאחר השבת או החג עד השעה

אי הקבלן לתוספת תשלום כלשהי על מחירי היחידה עבודות בקריאה דחופה לא יהיה זכ

 הנקובים בכתב הכמויות )לאחר חישוב הנחה שהציע הקבלן(.

 קריאה לביצוע עבודה בהולה )קריאה בהולה( .2

ממועד מסירת ההודעה לקבלן.  משעה אחתתחילת ביצוע העבודה בקריאה זו יהיה לא יאוחר 

היממה, בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגים.  עבודות התיקון בקריאה זו תבוצענה בכל שעות

עבור ביצוע עבודות בקריאה בהולה, לא יהיה זכאי הקבלן לתוספת תשלום כלשהי על מחירי 

היחידה הנקובים בכתב הכמויות )לאחר חישוב הנחה שהציע הקבלן(. מובהר בזאת כי במסגרת 

ל כמות שהיא של קריאות מכרז/הסכם זה מחויב הקבלן לעמוד בנורמות השירות הנדרשות בכ

מכל סוג. כל העבודות תבוצענה ברציפות וללא הפסקות, כל עוד הללו אינן מתחייבות מעצם 

ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט המיוחד או בהוראות המפקח. הקבלן יתארגן 

באופן שמשך עבודתו בכל אחד משלבי הביצוע יצטמצם למינימום לשם ביצוע מושלם של 

 דה כנדרש.העבו

לצורך ביצוע עבודות בהולות כמפורט לעיל, מתחייב הקבלן להחזיק צוות מקצועי מנויד, ורכב  .3

 .כוננות



 

 

 ביטול הזמנת עבודה   .1700

במקרה שהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות מיד, או שהתחיל אך קצב ביצוע העבודות איטי, או 

אי לבטל את הזמנת העבודה, והקבלן יהיה שהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת, המפקח רש

 עקב כך.יפה נוף בכל נזק או הוצאה שיגרמו ליפה נוף אחראי כלפי 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, במקרה שהקבלן הפר או לא קיים התקשרות זו או הוראה 

 רשאית:יפה נוף מהוראותיה, תהיה 

, במקרה כזה לחייב את הקבלן לבצע כל עבודה במקומו של הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת .1

כתמורה להוצאות משרדיות, ומעבר לכך לחייבו בפיצויים  15%בהוצאות ביצוע העבודה בתוספת 

על הנזקים וההפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה מהפרה או מאי קיום ההזמנה. הוראות סעיף קטן 

 או פגם. קלקולזה יחולו גם על כל עבודה שתבוצע על חשבון הקבלן לתיקון כל נזק, 

גרמו לחברה נלבטל את ההתקשרות ולחייב את הקבלן בכל הנזקים, ההפסדים וההוצאות ש .2

 כתוצאה מהפרה או מאי קיום ההזמנה.

/ אי התאמות ו/או השמטות במפרטים  הוראות והנחיות כלליות   .1800

 ובמסמכי החוזה

המפרט המיוחד, תקנים כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בניה,  .1

 ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין בהסכם.

, הרשות המקומית, חברת יפה נוףכל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם  .2

, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, וכל רשות ובעל תשתית הוטהחשמל, בזק, 

, הרשויות יפה נוףונטי אחר ובהנחיות המפקח. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם רלו

 המוסמכות והמפקח.

שיון לביצוע עבודות חפירה חלה על הקבלן ישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, ריחובת קבלת ר .3

וטלנה שיונות ובהתאם להגבלות שתיועל חשבונו. כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הר

 .יפה נוףעל הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי 

 הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע" י המפקח. -התארגנות ותחום עבודה  .4

יום מיום קבלת תכניות עבודה מפורטות לביצוע, בדיקה טכנית הנדסית  5הקבלן יערוך, תוך  .5

ההתאמות, הטעויות -לגלות כל אימקיפה של התכניות, המפרטים וכתבי הכמויות על מנת 

ו/או ההשמטות הקיימות בתוכניות ובין התוכניות למפרט ולכתב הכמויות. לצורך כך הקבלן 

ההתאמות, הטעויות -יעסיק אנשי מקצוע בתחומים הרלבנטיים. הקבלן ירכז בכתב את כל אי

ההתאמות, -וההשמטות שמצא ויעבירם למפקח על מנת לקבל פתרונות ותשובות לאי

ההתאמות, כל הטעויות ו/או כל ההשמטות בתוכניות ובין -לטעויות ולהשמטות שמצא. כל אי

הימים  5התוכניות למפרט ולתיאורים שבכתב הכמויות שלא צוינו בכתב בתום התקופה של 

כאמור, לא תוכרנה בהמשך ולא תהוונה בסיס לתביעה מכל סוג ומין מצד הקבלן, אלא אם 

נחת דעתו של המפקח, שלא ניתן היה לגלותן תכניות שהיו ברשות כן יוכח מעל לכל ספק, לה

 הימים הנ"ל. 5הקבלן במסגרת 

, הקבלן יודיע למפקח ויפה נוףלאחר הבדיקה ע"י הקבלן והבהרת הנושאים מול המתכננים  .6

התאמה שיגלה בין התיאורים והדרישות -משמעות ו/או כל אי-על כל סטייה ו/או דו

ונים של ההסכם מיד עם התגלותה. המפקח יחליט האם זו סטייה המפורטים במסמכים הש



 

 

שלא ניתן היה לגלותה בשלב הבדיקה הטכנית/הנדסית, או שהסיבה לה שונה, ובהתאם ינחה 

את הקבלן לדרך הביצוע והאם יוכר לו תשלום בגין ביצוע זה, החלטת המפקח בנדון תהיה 

 סופית.

מם הזכות להתאים התכניות לשינויים שייתכן ו/או המפקח שומרים לעצ מובהר כי יפה נוף

ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות לביצוע והקבלן 

מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו ההתאמות/השינויים 

 והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

 חילת עבודהרישיונות, היתרי בניה ות  .1900

יותו ועל חשבונו, רישיון אחזקה שנתי ממשטרת ישראל רחאהקבלן יידרש להוציא, ב .1

ומהרשויות המקומיות שבתחום רשות התמרור, וזאת לצורך ביצוע כל העבודות על פי הסכם 

 תסייע לקבלן, במידת הצורך, בקבלת רישיון האחזקה האמור. יפה נוףזה. 

ככל שלא יוגדר אחרת במטלה, הקבלן  ., ככל שיידרשר הבניהאחראית לקבלת הית יפה נוף .2

אחראי לקבלת היתרים אחרים לרבות, היתר חפירה עירוניים ומחברות התשתית, אישורי 

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל  עבודה מכל רשות רלבנטית וכו'

ען מותנה ביצועה של העבודה ו/או הפעולות אשר בביצוען מותנית התחלת הבניה או אשר בביצו

ביצועו של איזה חלק מהעבודה. הקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של 

 .כלל המסמכים אשר בהימצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה

 בטיחות וגהות   .2000

אי הבטיחות של העובדים כנדרש ע"פ כל דין, על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנ .1

תקנה או תקן מחייב, הוראות חוק אחרות, הוראות מקצועיות של המפקח על הבטיחות מטעם 

משרד העבודה וההוראות שלהלן. התקנות והמפרטים העשויים להיות רלוונטיים לעבודת 

 הקבלן כוללים בין השאר, את המפורט להלן:

 ותקנותיו.חוק התכנון והבנייה  .1.1

 פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה. .1.2

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו . .1.3

 רשות הכבאות ו/ או איגוד ערים לכבאות. .1.4

 משטרת ישראל. .1.5

 חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית. .1.6

 הנחיות נוספות שיינתנו בשטח ע״י המפקח או גורם מוסמך אחר. .1.7

הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: שילוט  על .2

הקשור לתפקודו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על 

"אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי 

י עבודה מכניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות ציוד מכני, ציוד הרמה, כל

 וחומרים מסוכנים.

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת חשמל,  .3

חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר ההסכם. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת 

 מהרשויות המוסמכות כמפורט.דרישה כלשהי של אחת 



 

 

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של ההסכם על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  .4

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי 

ם, הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיה

לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת 

 אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי 

 הבטיחות אשר נקבעו בכל דין .

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות  .5

 ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל  .6

ירות ובטיחות, שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זה

 כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.

הקבלן מצהיר, בחתימתו על ההסכם, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על שמירת  .7

הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של 

 יפה נוףמצהיר, בחתימתו על ההסכם, שהוא משחרר את מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן 

, למפקח, לאדם ליפה נוףואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים, 

 יפה נוףכל שהוא ולכל צד ג', למבנה ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי 

 וכלפי המפקח.

ל מהלך תקופת ביצוע העבודה הקבלנית "קבלן ראשי" ויוגדר מובהר בזאת כי הקבלן ישמש בכ .8

)להלן: "תקנות  1988 -״כמבצע הבניה״ לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ״ח 

 הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו.

הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או  ו/או והגהותמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות  .9

 יפה נוףו/או מי מטעמה, לא תטיל אחריות כלשהי על  יפה נוףשתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע״פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה 

ובה המוטלת עליו על או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה הקבלנית, אלא תוסיף על כל ח

 פי דין ו/או נוהג בטיחות.

לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לפיקוח צמוד  3 -ו 2ע״פ תקנות  .10

על העבודות, במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בימי 

ימונה מנהל עבודה חלופי שיאושר  חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה באתר,

 .אזורימראש ע״י מפקח עבודה 

  הקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס ״הודעה על ביצוע עבודת  .11

 בניה/בניה הנדסית״ ומינוי מנהל העבודה״ ויקבל את אישורו לביצוע העבודה.  

 כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה )פנקס  הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס .12

 )להלן: ״הפנקס הכללי״(. 1959 -כללי(, תש״ך   

 עבודה בשטחים מוגבלים   .2100

מודגש בזאת כי מחירי היחידה למיניהם כוללים גם עבודה בשטחים קטנים וצרים, וחפירה בידיים 

ן: כבלי חשמל וטלפון, צנרת קרקעיים קיימים כגו-ולרבות עבודה זהירה ליד מתקנים עיליים ותת

מים וביוב, גל ירוק, טלוויזיה וכיו״ב. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עבודה בשטחים מוגבלים 



 

 

 כנ״ל.

 תכניות לביצוע   .2200

 תכניות אשר תשאנה את החותמת ״לביצוע״. תצורפנהבמידת הצורך, לכל הזמנת מטלה 

 ניקיון האתר, סילוק פסולת וחפורת   .2300

 ניקיון האתר .1

בגמר כל יום עבודה וכן במהלך העבודה במידה ויידרש ע״י המפקח על הקבלן לנקות היטב  .1.1

את השטח מפסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה 

מעבודותיו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. כמו כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים 

 דתו.שנבעו במהלך עבו

יפה  הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הבצוע המבנה ועד מסירתו לידי .1.2

 .או לידי כל רשות רלבנטית כפי שתורה לו יפה נוף נוף

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או כמויות אדמה מכל סוג שהוא אשר  .1.3

לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע״י יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע, 

 הרשויות.

 הקבלן יסלק את הפסולת או האדמה למקום שפיכה המאושר ע"י הרשויות על חשבונו. .1.4

באחריות הקבלן לדאוג כי הן בשעות העבודה והן מעבר לשעות העבודה סביבת האתר יהיה  .1.5

 נקי ומסודר ויאפשר מעבר תקין להולכי הרגל ולמשתמשי הדרך.

 בסופו של כל יום עבודה ובמהלך העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח, .1.6

 משיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו. .1.7

יפה הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הביצוע ועד מסירתו לידי  .1.8

 הרשות הרלוונטית/קבלן אחר./נוף

הלך ביצוע העבודות ידאג הקבלן לשמירה על ניקיון האתר ובדגש על הכבישים/המדרכות, במ .1.9

באמצעות מטאטא כביש מכני ואמצעים אחרים כך שלא יוצרו מפגעים כגון: 

 הכביש/המדרכה מכוסה בשירי חול, מצעים, אספלט, בטון או כל מפגע אחר.

 יון גדר האתר בהתאם להוראות המפקח.במהלך ביצוע העבודות ידאג הקבלן לשמירה על ניק.1.10

עבור שמירה וניקיון האתר כאמור לעיל, לא תשולם כל תוספת והנ"ל כלול במחירי היחידה .1.11

 של הקבלן

 סוגי פסולת .2

 פסולת ביתית לרבות גזם. .2.1

 פסולת גלויה הנמצאת באתר העבודה לפני תחילת ביצוע העבודות. .2.2

 פסולת שבמהלך העבודה של הקבלן באתר הושלכה ע"י גורם אחר ללא אישור. .2.3

פסולת אגב ביצוע העבודה הקבלנית. הפסולת המוגדרת בסעיף זה כוללת עודפי חפירה  .2.4

חוזר בעבודת הקבלן ושיש לפנות לאתר פסולת מאושר או למקום אחר כפי  שאינם לשימוש

 שיורה המפקח.

כל הפסולת המתוארת לעיל, על הסוגים השונים, לאתר פסולת מורשה.  הקבלן יפנה את .2.5

הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב לאתר הפסולת המוצע על ידו לפינוי  באחריות

 הפסולת ולרישום של מספר הרישוי של הרכב המפנה ביומן העבודה.



 

 

 תעודות משלוח,)אות הקבלן ישמור וינהל יומן מסודר שבו יחתום המפקח על כל האסמכת .2.6

המאשרות כי הפסולת פונתה לאתר  (מספרי משאיות, תעודות שקילה באתר פסולת מאושר

 פסולת מאושר.

 טיפול הקבלן בפסולת ביתית .3

הקבלן יאפשר כניסת רכבים לפינוי אשפה של הרשות הרלבנטית במהלך כל תקופת ביצוע 

לרכבים הנ"ל בתוך אתר העבודה. במידה ומסיבות שאינן תלויות  העבודות וידאג לתחזק דרכים

בקבלן לא תתאפשר כניסת רכב פינוי אשפה באתר העבודה, באחריות הקבלן לארגן את פינוי 

הפסולת הנ"ל בתיאום עם הרשות המקומית והקבלן מטעמה. לצורך ריכוז ואיסוף כל הפסולת 

יתית אל משאית הפנוי העירונית ו/או יעמיד הביתית, ידאג לפנוי כלי הקיבול של האשפה הב

 הקבלן באתר העבודה מכולות איסוף מופרדות לפסולת ביתית ולגזם וידאג לריקון המכולות, גם

 אם אתר העבודה חסום לכניסת כלי רכב אחרים במהלך הביצוע.

 אתר סילוק מאושר .4

 , על אחריותו ועל אתר השפיכה לפסולת ייבחר על ידי הקבלן ויובא לאישור המפקח .4.1

 חשבונו. הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מקום אתר או אתרי השפיכה המאושרים עם  

 הרשות המקומית ורשויות מוסמכות אחרות, ויוודא מהן דרכי הגישה אליהם. 

  הקבלן ישמור את האסמכתאות )תעודות משלוח, תעודות שקילה באתר פסולת מאושר(  .4.2

 ולת פונתה לאתר סילוק מאושר.המאשרות כי הפס 

 סילוק הפסולת כולל בין היתר את: העמסת החומר והובלת החומר )החפורת ו/או פסולת  .4.3

 תשלום  כלשהי( לאתר שפיכה מאושר בתאום עם כל הרשויות וכולל השגת האישורים, 

   אם האגרות לעירייה אוו לכל גורם מוסמך אחר, לצורך שפיכה וכולל שפיכת החומר בהת  

 להוראות המפקחים באתרי השפיכה. עבור סילוק הפסולת ועודפי החפירה לא ישולם   

 בנפרד והוא כלול במחירי היחידה.  

 ערום ביניים .5

או אמצעי דומה  ייעודיערום ביניים ו/ או שפיכת ביניים יבוצעו לתוך משאית ממתינה או מיכל 

רום זמני על הקרקע ושימוש בצמ״ה )יעה( ע לא יורשהותוך מניעת הפרעות וזיהום בסביבה. 

 להעמסה חוזרת.

 אגב ביצוע העבודה הקבלנית נוהל פינוי פסולת ועפר .6

 כללי .6.1

 על הקבלן לברור את החומר הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים. 6.1.1

החומר  שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל ולהחזיר את עודפי יפה נוף

החפור לכל אתר שהוא בתחום השיפוט של הרשות ללא תוספת מחיר. את יתרות 

 עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה.

הקבלן יפעל על פי סעיף זה בכל הקשור לחומר שהוא תוצר של עבודות שיש לסלקו  6.1.2

 לאתר פסולת מאושר.

למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים על הקבלן לברור את החומר הראוי  6.1.3

 או למקום אחר במידה ואין שימוש בחומר למילוי חוזר כפי שיורה המפקח.

או אמצעי  ייעודיערום ביניים ושפיכת ביניים יבוצעו לתוך משאית ממתינה או מיכל  6.1.4

 דומה באישור המפקח ותוך מניעת הפרעות וזיהום בסביבה.

הכרוכות בפינוי עודפי העפר ותוצרי עבודות המיועדים לסילוק, לא  כל העלויות 6.1.5



 

 

 ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה השונים.

על אף האמור לעיל, אגרות לפינוי פסולת לאתר מורשה, ישולמו על ידי הקבלן לאתר  6.1.6

 וישולמו על ידי יפה נוף לקבלן כנגד הצגת קבלות. מובהר כי גובה האגרה אשר

 תוחזר לקבלן הינה על פי האמור בחוק.

 תוצרי עבודות המיועדים לסילוק לאתר פסולת מאושרפינוי עפר ואישור  .6.2

לא יורשה פינוי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה  6.2.1

שעות לפחות מראש. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות  48

רה המפקח. פינוי עפר ופסולת יורשו רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר ע"פ שעליהן יו

חוק, הכל באחריות הקבלן. הקבלן ינהל יומן המאפשר לעקוב אחר מועדי סילוק 

הפסולת, כמויות הפסולת, יעד המשלוח שם הנהג ומספר המשאית. היומן יוצג 

 לבדיקת המפקח פעם בשבוע.

תוצרי עבודות המיועדים לסילוק מהאתר אלא רק לאחר לא יורשה פינוי עודפי עפר ו 6.2.2

שעות לפחות מראש, האישור יינתן בכתב על ידי  48תאום מראש עם המפקח שיעשה 

 המפקח ביומן העבודה.

יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות כפי שצוין בתוכניות  6.2.3

 הסדרי התנועה הזמנים מאושרים.

 ותוצרי עבודות המיועדים לסילוק, במידה ולא נדרשו למילוי חוזר,פינוי העפר  6.2.4

יורשה רק לאתר פסולת מאושר ע"פ חוק, הכול באחריות הקבלן. הקבלן ינהל יומן 

המאפשר לעקוב אחר מועדי סילוק עודפי העפר, יעד המשלוח שם הנהג ומספר 

 המשאית. היומן יוצג לבדיקת ואישור המפקח פעם בשבוע.

 ה וקנסותאכיפ .6.3

על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות  6.3.1

המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. במקרה של חריגה מהנהלים 

כגון שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות  וההוראות,

רת הנהלים וההוראות. הקנס יקוזז ש"ח בגין כל מקרה של הפ 15,000 -בסך של 

ישא הקבלן בכל ההוצאות ימידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, 

 והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.

במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות, כגון שפיכת פסולת או עפר או תוצרי עבודות  6.3.2

 15,000 -יועדים לסילוק באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של המ

ש"ח בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות. למען הסר ספק כל משאית יחידה 

 תוכר כהפרה נפרדת.

הקנס יקוזז מידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, יישא הקבלן בכל  6.3.3

ו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וההוראות החקוקות בדבר ההוצאות והנזקים שיגרמ

 שפיכת פסולת.

לא ישולם לקבלן בגין פנוי פסולת ללא אישור שקילה מאתר פסולת מאושר ואישורי  6.3.4

 המפקח כמפורט לעיל.

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים .6.4

 ם כפי שמופיעבאתר לפני תחילת ביצוע העבודות יימדד וישול שהייתהפינוי הפסולת  6.4.1

ובתנאי שהקבלן יתעד בתוכניות מדידה ערוכות ע"י מודד מוסמך,  בכתב הכמויות



 

 

את המצאות הפסולת באתר בטרם החל בביצוע העבודות, ימציא התוכנית למפקח 

ויקבל את אישורו לתוכנית ויצרף תעודות שקילה מאתר פסולת מאושר. מחיר 

צורך, העמסתה והובלתה לאתר היחידה כולל איסוף הפסולת, גריסתה במידת ה

פסולת מאושר בכל מרחק שהוא. התשלום בגין פינוי הפסולת לא יכלול את עלות 

האגרות ,לאתר הפסולת המאושר והשלכת הפסולת בתוך האתר, אשר תשולם בנפרד. 

תנאי לאישור התשלום יהיה המצאת האישורים והקבלות מאתר הפסולת המתאים, 

המפקח ביומן העבודה של מספר הרישוי של רכב כולל אישור מראש בכתב ע"י 

 הפינוי ותעודות השקילה. ללא אישורים אלו לא ישולם לקבלן עבור פינוי הפסולת.

פינוי הפסולת הביתית, לאתר פסולת מאושר לא יימדד ולא ישולם בנפרד ומחירו  6.4.2

 כלול במחירי היחידה השונות.

לאתר פסולת מאושר או למקום שיורה  פינוי הפסולת שמקורה בעבודות הקבלן 6.4.3

המפקח, לא יימדד ולא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה השונים, יובהר 

 .כי בכלל זאת לא ישולם גם עבור האגרות לאתר הפסולת

 

 סמכויות המפקח   .2400

 הסכם. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט .1

והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  יפה נוףהמפקח הוא הנציג בשטח של  .2

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

הפוסק הבלעדי בנושא זה.

( הוא הפוסק הבלעדי לגבי יפה נוףמפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם ה .3

 חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. איכותם של

 הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. .4

סיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לפעולות או אין באישור זה של המפקח כדי לה .5

 ל קבלני המשנה.ש מחדלים

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת  .6

לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של  מחיר

לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם איזו עבודה או חלק ממנה 

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  .7

ההסכם ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי 

בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו  עבודה שכבר

 לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי ההסכם.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט  .8

 הטכני. 

קח חתומות ומאושרות לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפ

לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן 

 בלבד.



 

 

 

 הפרויקטמדידות וציר    .2500

 סימון מדידות

ימסור לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה. הנקודות להתוויה יימסרו ע"י  יפה נוףמודד מטעם  .1

דיסקט עם כל הנתונים של התכנון. על הקבלן באמצעות מודד מוסמך רשימת קואורדינטות או 

שיאושר ע"י המפקח, לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע 

במעמד  חידוש הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה.

ומודד מטעם יפה נוף. הנקודות להתוויה  המסירה ייכתב פרוטוקול בחתימת מודד הקבלן

 יימסרו ע"י רשימת קואורדינאטות או דיסקט עם כל הנתונים של התכנון.

כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות כבישים ומדרכות, צנרות  .2

עם הקבלן שונות, הקירות וכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי מודד מוסמך מט

 1:250ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד. המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ 

 המדידות והמיפוי הנ"ל הם על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

)נוהל מבא"ת(. המדידות  827.1והקבצים לפי מפרט  1:250המדידות יוצגו במפות מדידה בקנ"מ  .3

 .לן ועל חשבונוהנ"ל יעשו ע"י הקב והמיפוי

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור המפקח  .4

 מראש.

רשת נקודות קבע לסימון הצירים ולקביעת גבהים. על  יפה נוףהקבלן יקבל מהמודד מטעם  .5

במשך כל  הקבלן לשמור על תקינות, שלמות ויציבות נקודות הקבע, לבטן אותן, ולהגן עליהן

 תקופת הבצוע.

וצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך בלווי ובחתימת מודד כל עבודות המדידה של הקבלן תב .6

ערך, ויהיה מוכן להציגם -מוסמך. על הקבלן לשמור את פנקסי המדידה או נתוני מקור שווי

 למפקח לפי דרישתו.

תבוצע  יפה נוףטיב שתדרוש במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד וב .7

. כמו 15%ה של ר. הקבלן יחויב במלוא עלות ביצוע המדידה בתוספת תקויפה נוףהעבודה על ידי 

כן, כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה 

תשלום ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או 

 התייקרויות.

במהלך העבודות )למשל, במעבר על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה ו .8

מות ילמפקח לאישור ואבביצוע בין שכבה אחת לשנייה( או על פי דרישת המפקח, ולהעביר 

 ללא קבלת אישור המפקח אין להתחיל בביצוע העבודה או השלב הבא.  המפלסים.

לא ולאחר אישור המפקח יוכל הקבלן להחל בעבודות. סימון המתווה לעבודות השונות  לאחר .9

יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור המפקח )שיפעיל בקרת מדידות( בכתב למיקום 

 הסימונים.

לא תבוצע יציקה של יסודות ו/או של קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח בכתב של  .10

טעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות והסימונים של אותם מודד מוסמך מ

יסודות מתאים למיקום הבניה כפי שאושר בהיתר הבניה ו/או בתכניות הביצוע והמפקח אישר 

 לו בכתב את הביצוע הנ״ל.
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 תיעוד העבודה   .2600

ואלמנטים אחרים  הקבלן ידאג לצלם צילומים דיגיטאליים צבעוניים את המבנים, גדרות .1

משני צדי הרחוב לפני תחילת העבודה ובסיומה לצורך הוכחת נזקים למבנים במהלך העבודה. 

הצילומים יבוצעו בחפיפה באופן שלא יישאר קטע לא מתועד. מרחק הצילום מהאובייקטים 

יהיה כזה שניתן יהיה לזהות שינויים, סדקים במבנים וכד'. במידת הצורך יתועדו אלמנטים 

במספר עותקים ספים לפי שיקול דעת המפקח והקבלן. הצילומים הנ"ל יועברו לפיקוח נו

 בהתאם להנחיית המפקח. MAXWEBובאמצעים דיגיטליים על פי הנחייתו או למערכת מגלן 

עותק אחד לפחות ישמר אצל הקבלן, העברת הצילומים לפיקוח תעשה טרם תחילת העבודות 

 באתר.

העבודה כנדרש, יפה נוף שומרת לעצמה האפשרות לתעד העבודה במידה והקבלן לא יתעד  .2

 ולקזז עלות התיעוד מחשבון הקבלן.

ביצוע תחילת הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר יפה נוף ועם המפקח. מובהר כי    .3

 עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היחידה

 דרכי ביצוע ולוח זמנים   .2700

כולל מע״מ, הקבלן יכין לוח זמנים מפורט ₪  300,000בור הזמנות מטלה בהיקף כספי שמעל ע .1

 לביצוע.

מפורט  GANTמיד עם תחילת העבודה, הקבלן יגיש לאישור המפקח לוח זמנים בשיטת  .1.1

 יפה נוףלביצוע העבודה. לוח הזמנים המפורט יהיה ברמת פירוט כזו שתאפשר למפקח ול

דרי העבודה המתוכננים ע״י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יכלול את כל להבין היטב את ס

הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת 

 .משאבי הביצוע הריאליים הנדרשים לביצוע כל פעילות )ציוד / כח אדם(

 ות״.לוח הזמנים יכלול את כל ההזמנות ״בביצוע״ או ״המתוכננ .1.2

   ויעודכן ע״י הקבלן עפ״י ההערות  יפה נוףלוח הזמנים המפורט כנ״ל יוגש לאישור המפקח ו .1.3

 לו. שיימסרו

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי .2

 לוח הזמנים המפורט לאחר אישורו ע״י המפקח יקרא להלן לו״ז מתוכנן בסיסי. .2.1

 לו״ז המתוכנן הבסיסי ישמש לתיאום הלו״ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה. ה .2.2

 ותזמון כל העבודות המשולבות בעבודת הקבלן.  

 הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו״ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את  .2.3

 מיטב מאמציו על מנת להגיע ללו״ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר ביצוע.  

 חות"דו .3

נן הבסיסי שיכלול כאמור משאבי ביצוע )ציוד וכח אדם( יעודכן מדי לוח הזמנים המתוכ .3.1

 .שבוע כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל )להלן דו״ח שבועי(

 הדו״ח השבועי ישמש כבסיס לתאום השוטף עם המפקח.

 - אחת לחודש יגיש הקבלן דו״ח חודשי )הכולל לוח זמנים ודו״ח מילולי(, שיכלול תיאור .3.2

ההתקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך 



 

 

 

ביצוע. הדו״ח ינתח את סטטוס הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופת הביצוע של ״הזמנת 

המטלה״. הדו״ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן 

ספים או להשיג את הפיגור שנוצר. לוח הזמנים המעודכן כנ״ל לנקוט כדי למנוע פיגורים נו

במספר עותקים ובאמצעים יקרא ״לו״ז מתוכנן מעודכן״. הדו״ח החודשי יוגש למפקח 

בהתאם להנחיית המפקח,  MAXWEBדיגיטליים על פי הנחייתו או למערכת מגלן 

לחודש מדי  5 -הימים לפני מועד הגשת חשבון חלקי, ובכל מקרה לא יאוחר מ 3ולפחות 

 חודש ובכל עת שיידרש ע״י המפקח.

בנוסף לעדכון המפקח בדוחות השבועיים והחודשיים לגבי התקדמות העבודה, הקבלן  .3.3

יעדכן בדוחות שבועיים וחודשיים את המפקח במידה ולהערכתו של הקבלן צפויה חריגה 

ו כל עניין אחר בהיקף הכספי של הזמנת המטלה כתוצאה מחריגה או חוסר בכמויות א

 שעלול לגרום לסטייה מהתקציב.

, לא יאושרו חשבונות חלקיים לתשלום ללא הגשת לוח זמנים מתוכנן 2החל מחשבון חלקי מס'  .4

 מעודכן.

למרות האמור בסעיף זה, בסמכות המפקח לקבוע כללים שונים להכנת לוח זמנים מאלו  .5

 ור את הקבלן מלהגיש לוח זמנים.המוגדרים בסעיף זה ו/או בהתאם לסוג המטלה, לפט

 מניעת רעש בלתי סביר   .2800

מובהר ומודגש להלן כי עקב קירבת כל אתרי העבודה למבני מגורים נידרש הקבלן לבצע מאמץ 

מיוחד להקטנת הרעשים הנגרמים ע"י ציודו ופעולותיו וכי יינקטו ע"י ה"מפקח" צעדים לאכיפת 

ק והתקנות שלהלן וכל דרישות ותקנות חוקי עזר עירוניים נושא מניעת הרעש בהתאם לדרישות החו

 הרלבנטיים:

 .1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ״א  .1

 .1990 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש״ן  .2

 .1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ״ג  .3

 .1979(, תשל"ט תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מצויד בנייה .4

 קרקעיים-קבלת השטח ע״י הקבלן ומתקנים תת   .2900

קרקעיים -הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של המבנים והמתקנים העללאחר קבלת המטלה,  .1

קווי טלפון, גל קווי צנרת מים וביוב, קווי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, והתת קרקעיים כגון: 

מסוגים שונים וכו' וכן כל מבנה אחר הנמצא בתחום עבודתו, ירוק, טלוויזיה בכבלים, מבנים 

בין שהוא מסומן ובין שאינו מסומן, בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות ביצוע חפירות 

 גישוש ואימות. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים  .2

המבנה או בעל  ללהודיע במידי לבעשל פגיעה בהם, עליו  ומערכות השירותים הנ"ל ובכל מקרה

קרקעיים תבוצע רק לאחר תאום -לתקנם על חשבונו. עבודת הקבלן ליד מתקנים תתהתשתית ו

 עם הרשויות הרלוונטיות, השגת אישורי עבודה מתאימים ובפיקוחם הצמוד.

במכשירים מיוחדים  קרקעיים, השימוש-החפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והמבנים התת .3
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לבדיקת מיקומם וגילויים ותיאום עם הגורמים המוסמכים, שלמותם של הצינורות, כבלים 

והמבנים האלה, ההגנה עליהם, אם יהיה צורך בכך, האחריות לכך וכל ההוצאות, יחולו על 

הקבלן והם כלולים במחירי היחידה. רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את כל העבודות 

ות במתקנים, שירותים וחומרים הנמצאים בשטח, לרבות עבודות ידיים או עבודות הקשור

 נוספות אחרות. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור עבודות אלו.

ם הרשות/חברה קרקעיים תבוצענה לאחר תיאום ע-כל עבודות הקבלן ליד מתקנים תת .4

אחראי להשגת כל  הקבלןהרלוונטית ובפיקוחה כמפורט בפרק מוקדמות במפרט הכללי. 

 שיונות העבודה הרלוונטיים מהעירייה ומרשויות מוסמכות אחרות.יר

 דיפון זמני   .3000

הקבלן יבצע דיפון זמני לחפירות על יד כבישים, ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו/או  .1

ך עמודי על יד שוחות קיימים וכן תמיכה זמנית על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, תימו

 .חשמל / שילוט /טלפון/ רמזורים

התכנון המפורט והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות כלשהי,  .2

 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום-שדרוש לבצוע חפירה כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על

 ים בכתב הכמויות(.)אלא בעבודות מסוימות שבהם מופיעים סעיפים במפורש לדיפונ

לבעל התשתית  מידיתהקבלן יהיה אחראי לא לפגוע בתשתיות קיימות. במידה ופגע יודיע  .3

 ולמפקח. תיקון הפגיעה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

ויבוצע ע"י הקבלן. התמורה לדיפון תהיה  במידה ויצטרך דיפון זמני, הדיפון יתוכנן ע"י יפה נוף .4

 בתוכניות ובכתב הכמויות. עיכפי המופ

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה. .5

  הצפות/טפונותיהגנה מפני ש   .3100

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה  .1

 או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

 ת שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב.לצורך זה יבצע הקבלן סוללות חסימה, בורו .2

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות  .3

 ונזקים לגורמים אחרים.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה, במידת הצורך ייעשו ע"י הקבלן ועל  .4

 חשבונו.

 יהיה על חשבון הקבלן.בצוע כל האמור בסעיף זה  .5

 על הקבלן לדאוג לכך ששטחים בהם הוא עובד לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת  .6

 פגומה או פגועה. 

 הקבלן ינקוט ויבצע את כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי  .7

 ה.לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים שבסביב 

 ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה באחריותו של הקבלן ועל חשבונו ולא יימדד ולא ישולם בנפרד  .8

 הוגדר אחרת במפרט המיוחד ולסוג הגנה זה או אחר יש ביטוי בכתב הכמויות. אלא אם 



 

 

 

 עבודה מתחת לקוי מתח עיליים   .3200

ובעיקר למרווחי הבטיחות בין  על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים

הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי מתח עיליים. העבודה תבוצע עפ"י התנאים 

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה. כל הכרוך בבצוע מתחת 

 ולא ישולם בנפרד. לקוי המתח והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן

 שמירה, תאורה וגידור   .3300

, אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית ליפה נוףהחל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה  .1

יפה לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש של 

 במקום העבודה ו/או בסמוך לו. נוף

דן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים במקרה של נזק, אוב

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את העבודה 

לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין ומתאים, מכל 

 .הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של המפקח

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות רצון  .2

המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או 

 טחון ולנוחיות הציבור.ילבטיחות, לב

 מטר. 2גובה בגדר איסכורית קשיחה ב ,הקבלן יגדר כל אתר/אזור עבודה בהתאם .3

 עבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםותנועה   .3400 

כלי הרכב של הקבלן יהיו אך ורק כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. העומס על הגלגלים לא 

יעלה על המותר בחוק. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/ או למרצפות ולמשטחים קיימים, יתוקן ע"י 

ושל הרשות  נו ע"פ המפרט הכללי, לשביעות רצונם המלאה של ה"מפקח"הקבלן ועל חשבו

 המקומית. הקבלן אחראי לקבלת אישור העירייה בכתב על קבלת עבודת השיקום.

 תנועת כלי רכב על כבישים קיימים תותר אך ורק לכלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים.

אשר ייגרם לכבישים ו/או למרצפות העומס על הגלגלים לא יעלה על המותר בחוק. כל נזק 

ולמשטחים קיימים עקב תנועת כלי רכב הקבלן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו על פי הוראות 

 המפקח וההנחיות של נציגי הרשות המקומית.

 במפרט . 70פי האמור בפרק הסדרי תנועה זמניים יבוצעו על 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן   .3500

 :ת עבודה מטעמו כמפורט להלןהקבלן יעסיק באתר צוו

 מנהל פרויקט .1

הקבלן יעסיק מנהל פרויקט, מהנדס אזרחי רשוי ומנוסה בניהול ביצוע פרויקטים בהיקף  .1.1

כספי הדומה להיקף מכרז זה ואשר ביצועם היה בתחום עירוני צפוף במאפיינים דומים 

רויקט באתר. שמו של לאזורים בהם פועלת יפה נוף, אשר יהיה אחראי לניהול ביצוע הפ
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מנהל הפרויקט ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו 

 בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמה בכתב של המפקח ושל יפה נוף.

וביצוע של  שנים לפחות בניהול 5מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של  .1.2

ומים לאלו שנקבעו בסעיף הקודם. מנהל הפרויקט יהיה הנציג פרויקטים במאפיינים ד

 הרשמי של הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי, באמצעות מנהל הפרויקט, על ניהול הפרויקט בכל היבטיו ועליו לאשר   .1.3

את גמר הבניה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התוכניות המאושרות, והוא 

של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת  אחראי למילוי כל הדרישות

 תעודת גמר.

 

 מודד מוסמך .2

מודגש במפורש כי במשך תקופת הבצוע יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת  .2.1

מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון 

 שיידרשו, בהקשר עם ביצוע העבודה.

 המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה וזאת ללא  .2.2

 נוסף. כל תשלום 

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .2.3

 מנהל עבודה .3

שנים  5הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה ראשי מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  .3.1

ת בביצוע עבודות בהיקף כספי הדומה להיקף מכרז זה ואשר ביצועם היה בתחום לפחו

עירוני צפוף במאפיינים דומים לאזורים בהם פועלת יפה נוף. על הקבלן להודיע למשרד 

העבודה על מינויו של מנהל העבודה לרבות היותו אחראי בטיחות לפעולת קבלנים אחרים 

ט בהמשך. מנהל העבודה הראשי יימצא באתר שיופעלו באתר בתיאום עם קבלן כמפור

במהלך כל שעות העבודה. שמו של מנהל העבודה ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו 

לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח ויפה נוף 

 בכתב.

במקום העבודה  מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות .3.2

במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות 

 .העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או ע"י "קבלנים אחרים"

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המפקח בכתב. כמו  .3.3

ת במפורש, כי בכל שעות העבודה חייב להיות בעבודה מנהל עבודה רשום כן, מודגש בזא

 .ומאושר ע"י משרד העבודה

 :וגהות ממונה בטיחות .4

שנים לפחות  10הקבלן ימנה ממונה בטיחות בעבודה, אדם מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  .4.1

עבר קורס בביצוע עבודות מסוג הנדרש, שיהא ממונה על הבטיחות והגהות באתר ואשר 

בטיחות וגהות במקום הסמכה מאושר ע"י משרד העבודה ו/או משרד המסחר והתעשייה 

 ו/או החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.



 

 

 

כולל נושאי היגיינה )ממונה בטיחות וגהות זה יוביל ויטפל את נושאי הבטיחות והגהות  .4.2

 .(ראי הבטיחותגם במקרה ש האחרון הוא אח)בנוסף למנהל העבודה  (ובריאות

ממונה הבטיחות וגהות יכין תכנית ניהול סיכונים מקיפה בהתאם לדרישות והוראות  .4.3

 בטיחות של הרשויות המוסמכות ויעביר לאישור המפקח.

ממונה הבטיחות יערוך סיור באתר העבודה מיד עם תחילת העבודה ולאחר מכן יערוך סיור  .4.4

שעות דוח ליקויים. הקבלן  24ר יפיץ הממונה בתוך שבועי אחד נוסף לפחות. לאחר כל סיו

ח. "שעות ממועד פרסום הדו 24 -יהיה מחויב לתקן את הליקויים באופן מידי ולא יאוחר מ

הממונה יערוך סיורים נוספים בכל מקרה של שינוי באתר העבודה או אופי העבודה בו, וכן 

 .במקרה של דרישה נוספת של המפקח

הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות הרכב של כל הצוות  .5

 מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו. שאינו

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן מאתר  .6

שורו של יקומם, אשר חייבים באהעבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במ

 .יפה נוףהמפקח ו

  ביצוע האמור לעיל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגין הנ"ל בנפרד. .7

ו/או המפקח מטעמה יהיו  לעניין דרישות הניסיון המוגדרות בהסכם זה, יובהר כי יפה נוף .8

התנאים האמורים וכן  רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול איש צוות מוצע אשר מקיים את

 .(כולם או חלקם)לאשר איש צוות מוצע אשר אינו מקיים את התנאים האמורים 

הקבלן ונציגיו יהיו מצוידים במכשיר טלפון נייד, אשר יאפשר קשר עימם במשך כל שעות  .9

העבודה. לאחר שעות העבודה ימונה אחראי אשר יהיה זמין משך כל הזמן בו לא תהיה עבודה 

 באתר.

עבור הצוות והאמצעים כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והם כלולים במחירי היחידה, ככל  .10

 שיידרש לטובת הביצוע ושנת הבדק.

 תאום עם רשויות ובעלי תשתיות   .3600

על הקבלן לתאם את שלבי העבודה עם הרשויות הנוגעות בדבר בפרויקט זה ולקבל את אישורם  .1

ם למפרט. כל ההוצאות בגין התיאומים למעט אגרות לבעלי ובתאום עם המפקח, הכל בהתא

 התשתיות יחולו על הקבלן.

תשלם לקבלן את כל אגרות הפיקוח של בעלי התשתיות כנגד הצגת חשבוניות מס ללא  יפה נוף .2

ונרשם ביומן  תוספת תקורה והוצאות נוספות ובתנאי שהדבר תואם מראש עם המפקח בשטח

 .העבודה

האחראי הישיר והבלעדי לבקשה וכן לקבלת רישיון עבודה וכל האישורים הקבלן יהיה  .3

הנדרשים לתחילה וביצוע העבודה הקבלנית מכל הרשויות המוסמכות לכך ועל פי כל דין, לרבות 

כל האישורים הנדרשים כתנאי מוקדם ואישורים הנדרשים במעבר משלב לשלב. כל הפעולות 

 ועל חשבונו. לקבלת האישורים יעשו על ידי הקבלן 

הקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כלל המסמכים אשר בהימצאותם  .4

 מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.
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על הקבלן לתאם את העבודה עם יפה נוף, הפיקוח, הרשות המקומית, בעלי התשתיות, רשות  .5

רלבנטית אחרת כגון: רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת  המים וכל רשות תאגידהעתיקות, 

הסביבה וכו' ולקבל את אישורם בתאום עם המפקח. כל ההוצאות בגין התיאומים למעט אגרות 

 ופיקוח של בעלי התשתיות או הרשויות המתאימות יחולו על הקבלן.

קית של בעלי להלן רשימה חלתשתיות איתם יש לתאם ביצוע עבודה / להלן רשימת בעלי ה .6

 התשתיות איתם נדרש לבצע ו/או לתאם את ביצוע העבודה:

 תאגיד מים וביוב .6.1

כדי לא לפגוע בקווי המים, הביוב והתיעול הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג 

מחלקת תאגיד המים והביוב העירוני, לקבל ממנו את סימון קווי המים ולתאם אתו את 

 ם הביוב והתיעול. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של התאגיד.העבודה באזור קווי המי

 מחלקת תנועה ברשות המקומית .6.2

הקבלן יתאם במחלקת התנועה את הדרישות לצורך קביעת צירי הגישה לאתר, שטחי 

ההתארגנות, שטחי אכסנת החומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים בצירים, תנועת הולכי 

 רגל והגנתם. 

מים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן את השינויים הקיימים במערכת במידה וקיי

חיבורי חשמל, גל ירוק, מעברי  ועיתויים וכן את המיקום המדויק לעמודים, המנגנון,

כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ותיאום יזמין הקבלן במועד המתאים השגחה פיקוח 

לקה בנוסף על התאום עם המשטרה ובקרה של המחלקה. בנוסף על כך יתואמו עם המח

 הסדרי תנועה זמניים בזמן הביצוע.

 נוף ברשות המקומיתגנים ומחלקת  .6.3

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים וריהוט 

סנה או ההתקנה. במידה ויש עצים להעתקה יקבל חרחוב קיים, דרך הפירוק, מקום הא

ון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים המיועדים להעתקה והמיקום הקבלן סימ

המיועד להעתקתם, מפרט ופיקוח צמוד עם תיאור מדויק של העבודה והדרישות בהעתקת 

 לעקירת עצים.ו/או פקיד היערות עצים. כמו כן ידאג הקבלן לקבלת אישור קק"ל 

 מחלקת מאור ברשות המקומית .6.4

עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את  הקבלן יתאם סיור

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

 בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

 חברת חשמל .6.5

ימים לפני תחילת החפירות  3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לפחות 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל -ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת באתר ובמיוחד

 וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל.

 לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר.

 חברת בזק .6.6

 הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות

 הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת.



 

 

 

-ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תת 7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת 

 ת חברת בזק לעבוד באתר.בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניס

הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה 

 במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

 חברת הכבלים הפועלת באזור בו עובד הקבלן .6.7

ימים לפני תחילת  3ים הנ"ל לפחות הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת הכבל

ו/או קו תקשורת זמני על  החפירות באתר ובמיוחד ליד קווי תקשורת תת קרקעיים.

 עמודים של חברת הכבלים.

לקבלן לא  -העבודה באזור קווי התקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת הכבלים 

ן מתחייב לתת לחברת תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת הכבלים לעבוד באתר. הקבל

הכבלים את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק 

 עבודתו באזור קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודת חברת הכבלים .

 רשות העתיקות .6.8

 לפני תחילת החפירות בכל מקטע על הקבלן לתאם ולקבל אישור מרשות העתיקות לחפירה.

תאום ו/או תאום לא תקין יהיה צורך לבצע חפירות הצלה ו/או -כתוצאה מאיבמידה ו

פעולה אחרת שיש לה משמעות כספית, במקרה זה חובת התשלום תחול על הקבלן ולא יחול 

 שינוי והלו"ז כללי של הפרויקט יישאר בתוקף.

 

האחריות  חלק מהעבודות יבוצעו בגבול חלקות פרטיות. על הקבלן מוטלתייתכן ויובהר, כי 

לתאם את העבודה עם בעלי החלקות ולפעול ברגישות ובהקפדה יתרה על מנת להימנע מכל 

נזק, פגיעה או כניסה שאינה חיונית לשטח הפרטי. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה 

לתקן נזק מכל שהוא לתחום החלקות הפרטיות ולשמור על נגישות לחלקות הפרטיות 

ם העבודה יערוך הקבלן ניקוי יסודי של אתר העבודה לאורך כל מהלך הביצוע. בסיו

 וסביבתו.

יובהר, כי חלק מעבודות הקבלן יימסרו עם סיום ביצוען לאחריות בעלי החלקות הפרטיות, 

ע"פ הנחיית המפקח. על הקבלן יהיה לתאם סיור מסירה לעבודות אלו עם הגורמים שינחה 

 על פיכנית עדות או אסמכתא אחרת המפקח ולהעביר לידם העתק של כל מסמך אחריות, ת

 ככל שיידרש.והעניין 

 אספקת מים וחשמל  .3700

הקבלן אחראי לאספקת מים סדירה לאתר העבודה, בכמות ובלחץ הדרושים. המפקח יורה  .1

לקבלן בתאום עם נציג העירייה או תאגיד המים והביוב על נקודת המים שתשמש כמקור 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל החיבורים הדרושים כדי לספק מים לאתר. יפה נוף, לאספקה. 

 לא תישא באחריות להפסקות באספקת המים. הפסקות מים לא ישמשו עילה להארכת משך

 תקופת הביצוע או לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

הביוב. העלות הקבלן יתקין מונה מים שעל פיו יחויב בתשלום לעירייה או תאגיד המים ו  .2
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תחושב לפי תעריף המקובל ברשות המקומית או בתאגיד לעבודה עם קבלנים. התשלום ישולם 

 ישירות לרשות או התאגיד.

הקבלן אחראי לאספקת חשמל סדירה במתח הדרוש לצורך ביצוע העבודות ולמבנים   .3

שיוצע על  הארעיים. אספקת החשמל תתבצע ע"י גנרטור, חיבור לחח"י או חיבור חוקי אחר

ידי הקבלן ויאושר על ידי הפיקוח. כל החיבורים וההתקנות יבוצעו על פי הוראת חח"י תקנות 

החשמל והבטיחות ויבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך. מיקום ההתחברות יתואם עם חח"י וגורמי 

העירייה באישור המפקח. במידה ויהיה שימוש בגנרטור עבור אתר ההתארגנות ידאג הקבלן 

 קטה של הגנרטור אשר תעמוד בדרישות הסביבה והרעש הרלוונטיות. להפעלה ש

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות באספקת   .4

המים והחשמל באופן שוטף לרבות אמצעים, במידה ויידרש לאגירה זמנית ויצור שוטף, 

 רים, מכלי דלק וכו', יחולו על הקבלן.במידה ואין אפשרות להתחבר כגון: מכלים, גנרטו

 שילוט הפרויקט  .3800

הדמיה של הפרויקט אשר תאושר  יםהכולל יםשלט 2על פי שיקול דעת המפקח הקבלן יכין  .1

ע"י המזמין או מי מטעמו ויציב אותם במקומות שייקבעו על ידי המפקח. הקבלן יתחזק את 

 ב נקי, יציב, סטטי ותקין במשך כל תקופת ביצוע העבודות.השלטים כך שיהיו במצ

מטר ויוכנו על ידי  4.5 -השלטים יהיו מפח אלומיניום על גבי מסגרות. גובהם לא יפחת מ .2

מכין שלטים מומחה. הניצבים להצבת השלטים יהיו מפרופילי פלדה מתאימים. הקבלן יגיש 

 ת השלט.אישור מהנדס קונסטרוקטור לתכנון, ביסוס והצב

תוכן השלט, הצבעים, הסמלים וכו' יהיו על פי מפרט שיוכן ע"י יפה נוף, או אשר יוכן על ידי  .3

 הקבלן ויאושר על ידי המפקח.

ביצוע השלטים, הצבתם במקום, ותחזוקתם הינם על חשבון הקבלן והוא אינו רשאי לדרוש  .4

ובמסגרת הפרויקט ימסור הקבלן להעתיק שלט בתחום  ויידרשבעבורם כל תמורה. במידה 

 הקבלן למפקח הצעת מחיר לאישור המפקח ויעתיק את השלט.

עם סיום הביצוע, יסלק הקבלן את השלטים וישיב את המצב בשטח לקדמותו, וזאת ללא כל  .5

 תשלום נוסף.

 אישור יועץ נגישות ויועץ בטיחות לתכנון וביצוע     .3900

 

 ות על פי חוקים תקנון וההנחיות המקצועיות .בדיקה ואישור אל מול דרישות הנגיש .6

 המקצועיות . בדיקה ואישור אל מול דרישות הבטיחות על פי חוקים תקנון וההנחיות .7

 אישור קבלני משנה יצרנים וספקים

וניסיון ומתאימים לבצע העבודות  רישיוןקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי  .1

ימים מיום מתן הזמנת  21, תוך יפה נוףלן להגיש לאישור שתימסרנה להם לביצוע. על הקב

העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים 

הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה,  יפה נוףוהספקים למיניהם. סמכות 



 

 

 

ת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זא

לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

משנה,  בנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק ממקום המבנה כל קבלן .2

דתו בהתאם לדרישות ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבו

ההסכם, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק קבלן 

לא יהווה עילה  משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח,

 לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, -כל סיבה שהיא, כולל בגלל איבמידה ומ .3

יפה יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, מוסמכת 

 7, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך נוף

הביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. , ליפה נוףימים להוראות 

לצורך השלמת  יפה נוףהסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק, שהובא על ידי 

העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד 

 ת ודמי ניהול.תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבי

לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד הקבלן או  יפה נוףכל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות  .4

 כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

הקבלן יעסיק קבלני משנה רשומים אצל רשם הקבלנים ומאושרים לסוג העבודה וההיקף  .5

 המתאים ובנוסף לפי הפרוט הבא:

לביצוע צנרת  HOTשל חברת בזק ו/או  קבלן מאושררת יהיה קבלן לתשתית התקשו .5.1

 וגובים.

ודית בגופים תקבלן צנרת המים יהיה קבלן בעל ניסיון בהתקנת מערכות הגנה ק .5.2

ציבוריים כגון תשתיות נפט, רשות הנמלים, חברת החשמל וחברות דלק. הקבלן יעסיק 

 של המפרט הכללי. 57רתכי צנרת מנוסים בעלי תעודות הסמכה, כמפורט בפרק 

 גינון בעל ניסיון בגיזום עצים ברשות המקומית.קבלן  .5.3

המפקח יאשר את קבלני המשנה. אי אישור קבלן משנה מכל סיבה שהיא לא תהווה עילה  .6

 לתביעה כספית מצד הקבלן. המפקח רשאי שלא לפרט את הסיבות לפסילת הקבלן.

 עבדהבדיקות מ -טיב החומרים והמלאכה    .4100

 בלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם.

 יפה נוףבדיקות מעבדה על חשבון  .1

עם מעבדה  יפה נוףלצורך ביצוע בדיקות בקרה שוטפות, במהלך הפרויקט, תתקשר  .1.1

 .יפה נוףמוסמכת, אשר תמנה נציג קבוע למטרה זו. ביצוע הבדיקות ישולמו ע"י 

 ראש את מועד ביקור נציג המעבדה באתר.שעות מ 24הקבלן יתאם עם המפקח, לפחות  .1.2

 הקבלן יספק על חשבונו את כל העזרה הדרושה לבצוע הבדיקות ע"י המעבדה. .1.3

 בדיקות מעבדה על חשבון הקבלן .2

 הבדיקות אשר יחולו וישולמו ישירות ע"י הקבלן ועל חשבונו : .2.1

מתאימות לדרישות  בדיקות בקרת איכות לביצוע של מלאכות אשר תמצאנה בלתי .2.1.1



 

 

 המפרט.

 בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות האספקה, ותכנון תערובות הבטון והאספלט. .2.1.2

 בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחיות בעבודה, חסכון וכו'(.

 חשמלאי בודק   .4200

יוזמן על ידי  בדיקה סופית של מתקן החשמל תעשה על ידי "חשמלאי בודק" מוסמך אשר .1

 .הקבלן

מתקני החשמל יתקבלו אך ורק אחרי שהבודק יאשר את תקינותם ויתיר את חיבורם למקור  .2

 החשמל.

 אחריות לנזקים, ביטוח   .4300

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הוא  .1

וכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים והדרכים משתמש לצרכיו, בין אם ה

 הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר.

אין לגרום להפרעות ו/או  -מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור יהיה האתר ייתכן ו

 נזקים לכבישים הנ"ל.

ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות 

 .ליפה נוףלמסירתם לידי 

, למפקח, ליפה נוףאשר ייגרם  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -שא באחריות לכל נזק יהקבלן י .2

ועם המפקח, לשוכרים, למשיגי גבול  יפה נוףלעובדים, לתלמידים, לאורחים, לבעלי הסכם עם 

תכננים, לכל הפועל מטעמו או עבורו ולכל אדם ותאגיד אחרים בשטחו, לו עצמו, לעובדיו, למ

כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלו עצמו, של מי מעובדיו, או של הפועלים מטעמו או עבורו 

או של עובדיהם או שלוחיהם של אלה, או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי 

 הסכם זה ו/או חיוביו על פי דין.

למתקנים  טל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכותלעניין נ .3

כמי שהיה  אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם,

הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש 

ש היחיד והבלעדי של האתר, של המבנה ושל המערכות המתקנים כמי שהיה התופ -שיצאה מהם 

 .מיטלטליןשהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם 

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה או כי  .4

 ליו נטל ההוכחה.ע -הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על פי  יפה נוףהוטלה על  .5

ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד  יפה נוףישפה הקבלן את  -הוראות ההסכם 

לרבות מהם ביחד ולחוד, לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, 

הוצאות משפט ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד מהם ביחד ולחוד 

 ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר ייגרם  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק  יפה נוף .6

חיו של אלה תוך כדי או עקב ביצוע לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלו

אחריות  ו/או על המפקח יפה נוףהעבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על 



 

 

 

בגין כל  ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, יפה נוףישפה הקבלן את  -בגין נזק כאמור בסעיף זה 

כל נזק שסבל כתוצאה חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין 

 מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן  .7

 של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י מי  יפה נוףמותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי  .8

ישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשבונות, אישורים לרבות א -מטעמם 

לא  -במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

ו/או על המפקח ו/או לשחרר את הקבלן  יפה נוףיהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 ל פי ההסכם ו/או על פי דין.מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו ע

שא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה או יו/או המפקח לא י יפה נוףמותנה בזאת, כי  .9

ו/או עם  יפה נוףמחדל כלשהו של המתכננים או של מודד או של בעלי הסכם אחרים עם 

 המפקח.

ל דין מוטלת על הקבלן האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכ .10

ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת הבטיחות  יפה נוףואולם, אם על אף זאת תוטל על 

או על פי  1951 -או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 -בעבודה )נ"ח(, תש"ל 

מדין תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין 

", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת ס", בין מדין "תופיפה נוף"

ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם  יפה נוףיפצה הקבלן את  -

 כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

 (MADE-ASביצוע״ ) מפרט לביצוע תכניות ״לאחר  .4400

 . AS-MADEתכניות  הקבלן יכין בסיום עבודתו או בסיום שלב עבודה לפי דרישת המפקח .1

 עבודת השדה .2

שיון מודד מטעם מדינת ישראל ייוכנו על ידי מודד מוסמך בעל ר AS- MADE -תכניות ה .2.1

 ואשר מועסק על ידי הקבלן או עובד מטעמו.

 יערכו במקביל לביצוע העבודות בשטח. AS-MADE -ביצוע תכניות ה .2.2

יפה מדידות המצב הסופי יערכו בהתאם לנקודות הבקרה של מדינת ישראל ו/או של מודד  .2.3

 ולפי רשת ישראל החדשה. ,נוף

למען הסר ספק המודד אחראי בלעדית על נכונות המדידה ובאחריותו הבקרה הפלנימטרית  .2.4

אך אינו חייב  ידה. המודד יכול להסתמך )על אחריותו(,והאלטימטרית של נקודות המד

 . .יפה נוףלעשות כך, על נקודות הבקרה של מודד 

 קרקעית יערך לפני הכיסוי באדמה.-מדידת המצב הסופי של הצנרת התת .2.5

מטר אורך בין נקודות חיבור  5צנרת תת קרקעית תימדד על ידי דגימה של נקודה כל  .2.6

שר תתבצע לפחות נקודת מדידה אחת בין נקודות חיבור באמצע המרחק )מגוף/ שוחה(, כא

 מטר. 10 -אם המרחק קטן מ

מודד הקבלן ינהל יומן שדה מפורט ובו יפורטו תאריכי המדידה והקטעים אשר נמדדו.  .2.7

 . על פי דרישתו בכל עת.יפה נוףהיומן יהיה זמין למפקח מטעם 

הן המותרות לפי ההסכם והן )הסטיות מהמתוכנן  בתוכניות יכללו ויוצגו נאמנה כל .2.8



 

 

, הנוגעות לעבודות ולאלמנטים הכלולים בתוכנית, הכול לפי (הנובעות מאי דיוק בביצוע

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

 הקבלן יסמן ליד המידות והגבהים המתוכננים את כל הסטיות כפי שבוצעו בפועל. .2.9

 גובה המופיעים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סטייה, בכל מקום שליד מידה או    .2.10

 ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בדיוק עפ"י התכנון.   

עבודת המחשוב .3



 

 

 

 .2004בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה .3.1

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון  AS MADE -תכניות ה .3.2

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי  X-Ref -ישמשו כ

 הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

מש איש קשר לשאלות ואשר יש AutoCad -הקבלן/ המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב .3.3

 .AS MADE -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים  AS MADE -קבצי ה .3.4

 .ליפה נוףוהשרטוטים 

על אותו  המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את התאמתם למתוכנן. .3.5

 ונות הביצוע.עותק יאשר המפקח את נכ

 . יפה נוףהגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם להסכם העבודה של  .3.6

 מסירת העבודה לבעלי התשתיות והנכסים ותיקוני שנת בדק   .4500

 עם סיום העבודה יימסר המתקנים לבעלי התשתיות והנכסים המפורטים לעיל. .1

 יפה נוףהתקבלה ע"י בעלי התשתיות ובאחריות הקבלן להמציא למפקח אישור כי העבודה  .2

 ולשביעות רצונם. המצאת אישור זה לידי המפקח הינה תנאי לעריכת חשבון סופי.

. באחריות הקבלן יפה נוףתיקוני שנת בדק יבוצעו בתיאום עם בעלי התשתיות, בעלי הנכסים ו .3

 ביעות רצונם.להמציא אישור למפקח מבעלי התשתיות והנכסים כי תיקוני שנת בדק בוצעו לש

 המצאת אישור זה הינה תנאי לשחרור ערבויות שנת בדק. .4

 העתקי תכניות מפרטים ומסמכים הקשורים לחוזה  .4600

מערכות העתקים של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים  3הקבלן יקבל טרם החל הביצוע  .1

 .יפה נוףלעבודות במסגרת הסכם זה, על חשבון  המתייחסים

היה תפי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, -, מסמכים אחרים או צילומים עלתכניותכל תוספת של  .2

 .על חשבון הקבלן

הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, תשמר בשלמות על ידי הקבלן  תכניותמערכת אחת מעודכנת של  .3

 במשרדו שבאתר העבודה, בכל עת, במשך תקופת הביצוע.

יק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בהסכם, על הקבלן להחז .4

 לרבות המפרט הכללי לעבודות הבנייה וכיו"ב.

, המפקח, מתכננים והיועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או יפה נוף .5

 בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

נוספת או מפרט נוסף אשר  תוכניתיתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל הקבלן יודיע בכ .6

 עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם להסכם.

שהן נשוא ההסכם, מערכת  לתוכנותיוהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף  .7

 ם, שנמסרו לידיו ע"י המפקח.של יתר המלאכות, המערכות והמיתקני תכניות

הקבלן יחזיק ברשותו, בכל עת, רשימה מרכזת של התוכניות התקפות, ויעדכן אותה באופן שוטף,  .8

בסעיף זה, כל זאת לשם תיאום הביצוע  (7) -ו (1) -בהתאם לתוכניות שיקבל, כמתואר בתת סעיף

 ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

או אי התאמה בין התוכניות נשוא הסכם זה לבין יתר התוכניות, על במקרה שהתגלתה סתירה ו/ .9

 הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.

שרטוט, הוראה  ,תוכניתיהמפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל  .10

 העבודה. ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע



 

 

 

 תקינות הציוד  .4700

כל המכונות, הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודה ימצאו באתר העבודה בכמות הנדרשות  .1

 ובמצב המכאני התקין הנדרש לביצוע, משך כל זמן ביצוע העבודה הקבלנית.

יוד ייעודיים בהתאם לנדרש לצורך ביצוע העבודות השונות יעשה שימוש בכמויות ובסוגי צ .2

במסמכי ההסכם ועפ"י דרישות עבודה ואשר אושרו ע"י המפקח כאמור בסעיף התארגנות לקראת 

 ביצוע לעיל.

במקרה של עבודות לילה, יתקין הקבלן בציוד פנסי תאורה מיוחדים כך שיאירו את משטח  .3

 העבודה לשביעות רצון המפקח והוראות ותקנות רלבנטיות.

בלן להיות בעל צוות טכני מיומן, לתיקון ציוד עבודה ומלאי חלקי חילוף לסוגי הציוד על הק .4

 המכאני השונים, או לחליפין, להיות קשור לגוף אחר כגון מוסך שבאפשרותו לפתור בצורה

יעילה ומהירה תקלות או בעיות טכניות כלשהן הקשורות בתפעולו התקין של הציוד על מנת 

 למהלך התקין והשוטף של העבודה.למנוע עיכובים כלשהם 

אחסון הציוד, שטחי החניה ואחסנת הציוד יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן, על הקבלן  .5

דרכי  לדאוג לשמירה/אבטחה, מניעת כניסת המשתמשים בדרך לשטח זה לרבות גידור שערים,

 גישה ויציאה ככל שיידרש.

ו/או  ות אלה במקום מוגדר שאושר ע"י יפה נוףלא תותר אחסנת ציוד על השוליים או המדרכ .6

 הפיקוח.

כל האמור לעיל לרבות שמירת הציוד באתרי העבודה, אחזקתו והאחסנה תתבצע באחריות  .7

 הקבלן ועל חשבונו.

 אספקה בלבד של חומרים או מוצרים  .4800

ת או הסיומת "אספקה בלבד", במקרים מסוימים כוללת הגדרת פריט תשלום את הקידומ .1

 לדוגמא: "אספקה בלבד של מצע סוג "א".

התשלום עבור סעיפים אלה יהווה תמורה מלאה עבור הפעילות הכוללת את אספקת החומר ו/או  .2

 המוצר ו/או החלק לאתר העבודה או לאתר אחר אשר יוגדר ע"י המפקח.

קרה הנדון יהיה זהה למפורט בסעיף תכונות וטיב החומרים ו/או החלקים ו/או המוצרים במ .3

המתאים בכתב הכמויות. לדוגמא: תכונות וטיב המצע בסעיף "אספקה בלבד של מצע סוג א'" 

 יהיו זהים לאלה של המצע בסעיף "מצע סוג א'" במפרט.

 מזג האוויר  .4900

דעת המפקח העלולים לפגוע בטיב  לא יבוצעו עבודות בתנאי מזג אויר שבהתאם למפרט או על פי .1

 החומרים או המוצר הסופי וכן בתנאים העלולים לגרום לסכנות בטיחותיות.

לעיל לא חל על עבודות שיוגדרו ע"י המפקח כדחופות ושמטרתן לטפל במפגעים  1האמור בסעיף  .2

 בטיחותיים.

את הביצוע כאמור  לא תוכר הארכה בלו"ז של הקבלן כתוצאה ממצב מזג אויר שאינו מאפשר .3

 לעיל, על הקבלן ל"הדביק" את הפיגור בלו"ז ולא תשולם כל תוספת בגין החשת קצב הביצוע.

 י('עבודות יומיות )רג   .5000

 כללי .1

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה 

לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג(  בתוך סעיפי ההסכם ואשר המתכנן החליט לא



 

 

 

 אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת 

רת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסג

 אחריות לפי הסכם זה.

 התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה ו/או יום עבודה ו/או חצי יום עבודה, כפי שמפורט בכתב

ממחירון המחיר  יילקחידרש כלי ו/או כ"א אשר אינו מופיע בהצעת הקבלן, יהכמויות. במידה ו

. המחיר כולל וףוהאמור בחוזה יפה נ "דקל" בהפחתה של ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן בהצעתו

גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה 

ע"י אותו פועל או כלי לרבות מפעיל הכלי. אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה 

בלן יצטרך לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם בשימוש והק

 להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 חלוקה לסוגים .2

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי 

 ווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. יהס

 ככוללים: שעת עבודה ייחשבולים ליום או מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י המחיר .3

 שכר יסוד, כולל כל התוספות. .3.1

 כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות. .3.2

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .3.3

 זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה. .3.4

 ים למקום העבודהדמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכל .3.5

 וממנו(.

 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה. .3.6

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .3.7

 רווחי הקבלן. .3.8

 שעות עבודה בפועל באתר העבודה. 8יום עבודה נחשב  .3.9

לקח המחיר מהמאגר יי "דקל"חירון כלי ו/או כח אדם אשר אינו מופיע במ ויידרשבמידה  .3.10

 .בשיעור ההנחה החוזית המשולב של החשב הכללי 

 קבלנים אחרים הפועלים באתר   .5100

 יפה נוףבאתר העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי הזמנת חב'  .1

חברת הכבלים הפועלת בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים כגון: חברת החשמל, חב' בזק,  יםהפועל

 באזור או רשויות אחרות.

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא מתחייב 

 לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.

 ח.הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים שייקבע ע״י המפק .2

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן וכפי שניתנה  .3

הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, יחקור 

המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה 

 ן לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.מתאימה בנדו

 -ו/או על המפקח, עקב אי יפה נוףאין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על  .4

 יפה נוףתאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, ש

חראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין ו/או המפקח אינו ערב ואינו א



 

 

 

 הקבלנים האחרים.

או  של קבלן מבין הקבלנים האחרים, מצדונגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל 

בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה 

 יפה נוףח והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד ו/או נגד המפק יפה נוףנגד 

 בגין הנזק האמור.

ו/או למפקח  יפה נוףוהמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם ל יפה נוףבאחריות לפיצוי  יישאהקבלן  .5

עקב מעשה או מחדל של הקבלן )לרבות קבלני משנה המועסקים ע״י הקבלן ולרבות עובדי מי 

 תוף הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.מהם(, עקב חוסר שי

 הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף. -בסעיף זה ״נזק״  .6

 בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה המפקח. .7

 הקבלנים האחרים מסווגים לשלש קטגוריות: .8

ים אחרים כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית שהקבלן אינו מספק להם קבלנ .8.1

מתן  שירות כלשהו מלבד תאום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ההסכם,

אפשרות דרכי גישה למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות מכל 

לא תשולם לקבלן  -אחרים מהקטגוריה הזאת סוג שהוא. עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים ה

 כל תמורה.

  קבלנים אחרים כגון חברת חשמל, קבלן רמזורים וכו' שהקבלן מספק להם שירותים  .8.2

ניקיון שוטף, בקרת בטיחות בתור מבצע בניה כמפורט  : כגון מים, חשמל, שמירה,יםשונ 

ים באתר לרבות פיגומים, בתקנות הבטיחות, שימוש בכל עזרי עבודה של הקבלן והקיימ

 הקצאת שטחי אחסון באזור העבודה ומסירת נקודות מדידה. משטחים, אמצעי הרמה,

 מכפיפה לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו על כל המשתמע מכך, יפה נוףקבלנים אחרים ש .8.3

, יפה נוףלרבות חתימת הסכם ישיר בין הקבלן ולקבלנים האחרים ללא כל מעורבות של 

 יפה נוףם לקבלנים האחרים דרך הקבלן )מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכם בין ותשלו

והקבלנים(, לרבות, אך לא רק, עבודות תחזוקה של התאורה המאירה את הכבישים )באי 

התנועה או במדרכה( ועבודות תחזוקת הגינון בתוואי רשות התמרור )אשר מבוצעות כיום 

 מית(.על ידי קבלני אחזקה מטעם הרשות המקו

 מסך עבודות6% ישולם לקבלן סך של-עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת 

 הקבלנים האחרים.

 כתב כמויות ומחירים   .5200

 סעיפים ותכולתם תיאור .1

הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי  תיאורהקבלן מאשר בחתימתו על ההסכם, כי כל  .1.1

המלא כולל את כל  התיאורפרוט או העבודה בשלמותה וכי  אינו מתאר את -כתב הכמויות 

, המתכנן והמפקח. כתב יפה נוףהרשום בתוכניות, במסמכי ההסכם ובמילוי הוראות 

 הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

 ם, בתוכניות ובכתב הכמויות במפרטי התיאורהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין  .1.2

 ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל. -

הקבלן מאשר בחתימתו על ההסכם שמחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים   .1.3

במפרט  וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי ההסכם, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים,

לי לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת )האוגדן הכחול( ובתכניות, הכל

חציבה בבטונים  חומרים, עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים,

בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם  צינורותוהעברת 



 

 

 

כל סוגי המיסים, )פרט למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות  רשומים במפורש, הספקה והובלה,

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, 

 הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות.

 כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את: .1.4

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלנים  .1.4.1

 האחרים.

 רותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, כגון:יכל הש .1.4.2

שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת אחריות 

יימים באתר לרבות פיגומים, בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה שק

 שוטף, צריכת חשמל ומים. ניקיוןמשטחים, אמצעי הרמה, 

 .הרשות המקומית ויפה נוףתיאום עם מספר אגפים ומחלקות של  .1.4.3

 ענות לדרישותיהם והערותיהם.יתיאום עם הרשויות המוסמכות וה .1.4.4

ים, בין היתר, את כל הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כולל .1.4.5

ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי ההסכם על מנת לבצע את 

של מסמכי ההסכם, בין אם הדבר  האמתיתהעבודות שבהסכם לפי מובנם וכוונתם 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר  -מפורש ובין אם לאו  צוין

 ודה.נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העב

 קביעות המחירים .2

הקבלן מסכים ומאשר כי בכל מקרה לא ישולם למציע הזוכה תוספת על מחירי היחידה  .2.1

לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן  הנקובים בכל הפרקים )לאחר ההנחה שנתן המציע בהצעתו(,

 ראשי, עבודות לילה, עבודות קטנות וכו'.

ודחיית מועדי סיום העבודות לא  יפה נוףמנים ע"י הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הז .2.2

תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה עילה לתוספת תשלום 

 נוסף מכל סוג שהוא.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או עקיפים  .2.3

 בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

 ידת כמויותמד .3

 על ידי הקבלן באמצעות חשבי כמויות ומודד מוסמך. תעשנההמדידות  .3.1

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח לא הביע 

בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם לא ביקש דחיה של 

דה כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדי

 הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, יכול המפקח שלא לקבל אותן.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות שנעשו כאמור 

 לעיל.

הוא, אם הדבר המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד ש .3.2

 דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך לנציגו המוסמך 

של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע למפקח בעריכת המדידות, ויציג 

ו סיבה לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיז

 בעת המדידה שאושרה ע"י המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

 עבודות נוספות ועבודות שינויים: .4

עבודות נוספות מוגדרות כעבודות שאין להן ביטוי במסגרת מסמכי הזמנת העבודה, לרבות  .4.1



 

 

 

 רט ובתכניות.בכתב הכמויות, במפ

עבודות שינויים מוגדרות כעבודות המשנות את הסטנדרט שנקבע במסמכי הזמנת העבודה,  .4.2

 לרבות בכתב הכמויות, במפרט ובתכניות.

אך ורק עבודות שנרשמו ביומן העבודה ע"י המפקח, עם פירוט כמות העבודה והוראות  .4.3

 הביצוע, יחשבו כעבודות נוספות ועבודות שינויים.

לאחר  "דקל"המחירים עבור העבודות הנוספות ועבודות השינויים, יקבעו על בסיס מחירון  .4.4

, בהיעדר סעיף תואם במחירון דקל, תתומחר העבודה ההנחה שהוצאה על ידי הקבלן בהצעתו

 .על פי הצעות מחיר שיציג הקבלן לאישור המפקח ובכפוף לשיקול דעת יפה נוף

 הגשת חשבונות   .5300

 שבון חלקיח .1

לא כולל מע״מ. עבור ביצוע ₪  50,000הגשת חשבונות להזמנות עבודה בהיקף כספי עד  .1.1

 הזכייהובמחירי  -לא כולל מע״מ ₪  50,000הזמנות מטלה בהיקף כספי שאינו עולה על 

הקבלן  במכרז )כלומר לאחר חישוב ההנחה(, ו/או עבודות שביצוען לא יעלה על חודש ימים,

הגיש חשבון חלקי. בתום המטלה יגיש חשבון בודד במתכונת חשבון סופי לא יורשה ל

 כמתואר בהמשך.

לא כולל מע״מ. עם הגשת ₪  50,000הגשת חשבונות להזמנות מטלה בהיקף כספי העולה על  .1.2

כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע״י מודד מוסמך וניתוחי 

גות. כמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את מחירים לעבודות חרי

 (.בינאריתתקופת החשבון )בתוכנת 

חשבון חלקי יוגש ע״י הקבלן, עבור עבודה שבוצעה בחודש הקודם, בהתאם להוראות  .1.3

 ההסכם.

 חשבון סופי .2

תנאי להגשת חשבון עבור כל הזמנת עבודה יגיש הקבלן חשבון סופי. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, 

 סופי ע״י הקבלן, הינו צירוף המסמכים הבאים:

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע״י מודד מוסמך. .2.1

 כמויות בפורמט מצטבר. .2.2

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. .2.3

ע"י הקבלן וע"י  )"עדות לאחר ביצוע"( מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, As Madeמדידת     .2.4

 , יוגש במידת הצורך לפי הזמנת המטלה.יפה נוףהרלוונטי של  מנהל הפרויקט

ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול, יוגש במידת הצורך לפי  .2.5

 הזמנת המטלה.

 הרשות המקומית. ל ידיוע יפה נוףאישור קבלת העבודה ע"י  .2.6

 ריגיםניתוחי מחירים ח .2.7

 סימוכין לעבודות נוספות. .2.8

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי ההסכם .2.9

 .יפה נוףהקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי ל .2.10



 

 

 

 עבודות הכנה, פירוק ועבודות עפר – 01פרק 

 

 פירוק משטחי אספלט ו/או בטון 01.01

 

או בטון ו/או אבני השפה לעומק עד לתחתית האספלט/בטון העבודה כוללת פירוק משטח אספלט ו/

 או גבולות ההתחברות בין המבנה הקיים לבין המבנה החדש או המתוכנן:

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו. -

 ניסור שולי הקטע לכל עומק שכבת האספלט/בטון. -

 ירים.הסרת שכבת האספלט / בטון תוך שמירה על קווי החיתוך היש -

 העמסה וסילוק פסולת. -

 סעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פירוק האספלט / בטון בלבד, ללא פירוק שכבות מבנה.

העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה מלאה לכל האמור לעיל, לרבות  - המדידה והתשלום

 פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה ומאושר.

 

 כריתת עצים 01.02

 

ריתת העץ ועקירת הגדמים ושורשיהם. הקבלן יכרות את העץ בסמוך לפני הקרקע אך הסעיף כולל כ

 ס"מ מעל פניה ולא יותר משנדרש על ידי המפקח. 5-לא פחות מ

הקבלן יערום את כל הגזעים והענפים החתוכים במקומות שיורה המפקח בתחום אתר הפרויקט כך 

כל פסולת גננית אחרת שנוצרה כתוצאה שאלה לא יהוו מטרד. כל הפסולת מפעולת הגיזום, או 

 שעות ממקום העבודה. 12מעבודת הקבלן, תפונה תוך 

אין לעקור עצים ללא אישור ותאום עם המפקח, עם פקיד היערות ועם כל רשות ו/או גורם מוסמך 

המופקד על נושא עקירת עצים. טרם תחילת העבודה, הקבלן יציג את כל האישורים הדרושים, זאת 

חריות הקבלן לוודא מבעוד מועד כי אין במקום העקירה וסביבתה כבלי תקשורת או בנוסף לא

 מערכות נוספות העלולות להיפגע מביצוע העקירה.

הבורות אשר ייווצרו כתוצאה מהעקירה ימולאו העפר או באדמה ככל שיורה המפקח. טרם מילוי 

ם בישראל ועל פי ההנחיות הבורות הקבלן ירסס בחומר קוטל שורשים בשיטות ובחומרים המורשי

 בתווית, תוך מניעת פגיעה בצמחים אחרים, בסביבה, בקרקע ובגופי מים. 

עבודת הכריתה או הגיזום תתבצע אך ורק על ידי כורת עצים מוסמך אשר יציג תעודות והסמכה 

 כנדרש למפקח. 

שילוט, שילוט עבודות הכריתה או הגיזום כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות 

מואר, מחסומים, אישורי משטרה לחסימת נתיבים, תיאום עם בעלי תשתיות סמוכות )חברת חשמל, 

 בזק וכו'(, הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.

הפרמטרים ביחד  2מ' )בהתקיים  1.5ס"מ בגובה  15-עץ יוגדר צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול מ

 ה ייחשב להסרת צמחיה.(, כל מה שמתחת לקריטריון זבלבד

מחיר היחידה יימדד ביח' ויכלול גם את מחיר ריסוס הבורות ומילויים, לרבות  - המדידה והתשלום

 פינוי פסולת העקירה לאתר מורשה ומאושר.

 "כופר עץ" ישולם על ידי המזמין.

 

 



 

 

 

 עקירת גדמי עצים 01.03

 

אור הימצאות גדמים באתר. הסעיף של גדמי עצים )ללא כריתה( ל רקככל שיורה המפקח על עקירה 

 יימדד ביח' בהתאם לכתב הכמויות. 

הסעיף כולל את פינוי הגדמים לאתר פסולת מורשה ומאושר, לרבות ריסוס  - המדידה והתשלום

 מקום הוצאת הגדמים ומילוי הבורות בעפר או אדמה בהתאם להוראת המפקח.

 

 גיזום עצים כללי 01.04

 

גיזום לפי החלטתו )הקצרה, דילול, הסחה(, או סוג הגיזום )הרמת  למפקח זכות לבחור כל שיטת

מנוף, דילול פנים העץ, תיקוני שלד, סניטציה, חידוש נעורים(, הכל כלול במחיר ובאחריות המלאה 

 של הקבלן, לא תינתן תוספת כלשהי עבור סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה.

מחה בעל תעודות מתאימות אשר יצגן למפקח לפני עבודות הגיזום יבוצעו אך ורק על ידי גוזם מו

 תחילת העבודות.

העבודה כולל טיפול בפצעי וחתכי גיזום בעזרת ריסוס בחומר פונגצידי כמו "בנלט" או שווה ערך, 

ומריחה במשחת עצים כמו "לק בלזם" או שווה ערך, למפקח הסמכות להנחות את הקבלן לשימוש 

 או המתאימים ביותר, הכל כלול במחיר.בחומרים אשר לדעתו המקצועית ימצ

על הקבלן להימנע מקריעת קליפת העץ, ובכל מקרה של קריעת קליפת העץ או כל פגיעה אחרת בגזעו 

 יש לרסס ריסוס פונגצידי ולחבוש את האזור בבד יוטה ולמרוח במשחת עצים. 

בלן בתשלום קנס כל עץ אשר ימות עקב עבודה לקויה של הקבלן בעבודות הגיזום, יחייב את הק

 ₪. 5,000למזמינה בסך 

עבודות הגיזום כוללות את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות שילוט, שילוט מואר, 

 מחסומים, אישורי משטרה לחסימת נתיבים וכו' והכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.

 ום העבודה.שעות מסי 12העבודה כוללת פינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר וזאת תוך 

 יימדד ביחידות. – המדידה ותשלום

 

 התקנה מחדש, פינוי או סילוק –פירוק גדרות, מעקות ושערים  01.05

 

 גדרות רשת ומתכת וכן מעקות פלדה מכל סוג יפורקו בזהירות.

הסעיף כולל גם את עקירת העמודים, לרבות יסודות הבטון במקומות שקיימים, סילוק חומר הפירוק 

 רות. הפירוק יתבצע בהתאם להנחיית המפקח.וסתימת הבו

חלקי גדר פגומים יוחלפו וחלקים חסרים יושלמו, וחלקי גדר בהם הצבע נפגע ייצבעו מחדש בהתאם 

 להנחיית המפקח.

גדרות שלגביהם נקבע כי יש להשיבם בחזרה, אלה יפורקו בזהירות ויאוחסנו זמנית כדי להתקינם 

 מ' לפחות. 0.5X0.5X0.6יידרש יושלמו יסודות בטון בגודל  מחדש במקומות שנדרש. בכל מקום בו

  – המדידה והתשלום

 לפי מ"א של גדר לפירוק והתקנה מהחדש, כולל יסודות בודדים במרווחים מקובלים. .א

לפי מ"א של גדר לפירוק ולפינוי ו/או לפירוק וסילוק. הקבלן יבצע פינוי למקום שיורה המפקח.  .ב

 וכל שאר החלקי יבוצע לאתר פסולת מורשה ומאושר.  סילוק הגדר, העמודים

 



 

 

 

 פירוק קירות מבטון או מאבן לקט או מבלוקים 01.06

 

העבודה כוללת את פירוק הקיר עד למפלס הנדרש, או חפירת היסוד ופירוקו אם נדרש, את ההפרדה 

חומר ליעדו על בין אבן לשימוש חוזר לבין שברי בטון/בלוקים או כל חומר אחר למחזור, את הובלת ה

פי ייעודו ואת המילוי החוזר של החלל שמתחת לפני הקרקע הסמוכים עם חומר מקומי בהידוק 

 "רגיל".

 העבודה מתייחסת לפירוק קירות מכל סוג שהוא ובאמצעים מכניים הנדסיים.

 מדידת הקירות תיעשה ביחידות של מ"ק – המדידה והתשלום

   

 חישוף 01.07

 

ס"מ  20מחייה הקיימת )שיחים ועשבים( ושכבת העפר העליונה בעובי חישוף פירושו הסרת הצ

 והרחקתה. החישוף יבוצע רק לאחר שהמפקח אישר מראש את הביצוע ואת תחומו.

פיתוח  – 40שמירת תוצר החישוף בערימות ופיזור יהיו על פי הוראות מסמכי החוזה וכמפורט בפרק 

 למועד ביצוע העבודה. משרדית בגרסתו האחרונה-נופי של הוועדה הבין

הסרת הצמחייה וניקוי השטח של הקבלן כלולים במחירי הקבלן, כך שאין  – המדידה והתשלום

מודדים עבודות אלה ואין משלמים בעדן בנפרד. סעיף זה יימדד במ"ר וישולם רק אם המפקח יהיה 

 סבור שבשטח מסוים רצוי לנהוג אחרת.

חים בהם בוצעה העבודה. המחיר יהיה זהה לשטחים המדידה לתשלום היא לפי שטח נטו של השט

 אופקיים ולמדרונות.

 

 התאמת שוחות 01.08

 

אם יש צורך להגביה או להנמיך שוחות קיימות בשטח העבודה, העבודה תבוצע בהתאם לסוג התא 

 )צנרת, ניקוז, חשמל, תקשורת וכו'(.

ת צווארון, הרכבת התקרה התאמת השוחה תכלול את הסרת התקרה, המכסה והתושבות שלו, יציק

והמכסה הקיימים. במקרה של הורדת פני השוחה, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה 

 הקיימת.

 התאמת שוחה תימדד ביחידות קומפלט. – המדידה ותשלום

 

 סילוק פסולת 01.09

 

חומר הפסולת המתקבל מעבודת הקבלן יורחק למקום מאושר על ידי המזמינה. העבודה כוללת  (א

העמסה, והובלה אל אתר מורשה ומאושר. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת עבור סילוק 

ולת שנוצרה בזמן ביצוע העבודות באתר. כמו כן כוללת העבודה עירום הפסולת במערומי פס

ביניים בכמות ולזמן כנדרש לביצוע העבודה. המחיר עבור סילוק פסולת נכלל במחיר עבודות 

 שונות.

 תהיה לפי מ"ק והתשלום כולל את ההעמסה, ההובלה והאגרות. המדידה (ב

 



 

 

 

 קרצוף 01.10

 

 ת מקרצפת ייעודית. בשתי סוגי מקרצפות:הקרצוף יבוצע באמצעו

 

מ' לקרצוף "שיני התחברות", לאורך אבני אי/אבני ½ מקרצפת "קטנה" בעלת תוף ברוחב של  .1

שפה ומסביב לשוחות ולקולטנים. למען הסר ספק, לא יאושר לבצע את העבודה באמצעות 

 "בובקט" או שווה איכות המצויד באביזר של תוף קרצוף.

 מ', או יותר, לקרצוף שטחי מיסעה. 1גדולה" בעלת תוף ברוחב של מקרצפת " .2

פני השטח המקורצפים יהיו אחידים, ללא הבדלי עומק או פסים אורכיים עקב היעדר שיניים, או 

 מכל סיבה שהיא.

פני השטח המקורצפים יטואטאו באמצעות מטאטא מכני )בובקט( ומטאטא שואב, מיד לאחר סיום 

 דה זו והכלולה במחיר העבודה, עד לניקוי כל שאריות החומר המקורצף.הקרצוף, כחלק מעבו

 ס"מ. 10-החומר המקורצף לא יכיל גושים גדולים מ

 פריטי התשלום לסעיף יהיו לפי מ"ר: – המדידה ותשלום

 ס"מ 0-5קרצוף לעומק בתחום של  .1

 ס"מ 0-10קרצוף לעומק בתחום של  .2

 ס"מ 10-קרצוף לעומק גדול מ .3

 הקרצוף לתשלום ייקבע לפי העומק הגדול ביותר הנדרש.עומק 

 

 פירוק ריהוט דרך 01.11

 

 ריהוט הדרך כולל ספסלים, עמודי חסימה, אשפתונים וכו'

פירוק לצורך שימוש חוזר יכלול את הפירוק הזהיר של האלמנט וסילוקו או הובלתו למחסן העירייה 

חוזר של נפח היסוד עם שכבות מצע מהודק או לאתר אחר, או בתוך תחומי אתר העבודה ומילוי 

 ושכבת אספלט/אבנים משתלבות/בטון, בהתאם לחומר שבסביבת האלמנט.

 התקנה מחדש של אלמנט שפורק, תתבצע בהתאם לכללים של התקנת אלמנט חדש.

פירוק לצורך ביטולו של האלמנט, יכלול את הפירוק, הפרדת המרכיבים לחומרים, הובלתם למחסן 

 נגד תעודה, או לאתר פסולת ומילוי חוזר של נפח היסוד.העירייה כ



 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 כללי

 

 כל עבודות הבטון המזוין בעבודה, יבוצעו וימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי.

 .02פרק  –תכולת המחירים תהיה, לפי המפרט הכללי 

 כניות או שהתקבלה הנחיה מפורשת מהמפקח.אלא אם צוין אחרת בת 30-כל הבטונים יהיו מסוג ב

 כל סעיפי עבודות הבטון יכללו מעבר לאמור במפרט הכללי:

 תכן תערובת מטעם הקבלן ועל חשבונו שיאושר על ידי המפקח. -

 כל הבדיקות הנדרשות, לרבות בדיקות חוזק בלחיצה, חדירות למים וכו'. -

 מוספים ככל שיידרשו ע"י המזמין. -

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת קטימה כלל. במקרה  2X2ות. מידת הקטימה תהיה קיטום פינ -

תיקבע המידה  –ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע קיטום 

 המופיעה בתכניות.

 שומרי מרחק מבטון/חומר פולימרי )על פי החלטת המפקח( במידות שונות. -

פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה  בכל מקום שיש ליישם על -

 ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל, בהתאם למפרט האיטום.

היציקות תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צוין כך  -

 במפורש בתכניות.

מ"מ ויסולקו מי הצמנט  7רצוף לעומק כל תפרי העבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס יסודי ו -

 מפני הבטון.

פלדת הזיון לרכיבים ונים של המבנים תהיה מסוגי הפלדה השונים, כגון: מוטות פלדה מצולעים  -

", הכל כמפורט בתכניות. כל המוטות שיסופקו יהיו בהתאמה לדרישות Wרתיכים בעלת סימון "

 .3חלק  4466ת"י 

 4466יהיו מצולעים רתיכים משוכים בקור בהתאמה לדרישות ת"י רשתות הפלדה שיסופקו לאתר  -

 .3חלק 

רולקות בטון בפינות חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע של המבנים יהיו כמפורט במפרט  -

 או כמפורט במפרט הטכני או תכניות הביצוע. 05המיוחד זה או בפרק 

 טון/מ"ק. 7.85משקל הזיון ייחשב הזיון יימדד לפי משקל בטונות, ללא הבחנה בין הקטרים.  -

קשיח וצינורות ניקוז שרשוריים בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי  C.V.P-צינורות ניקוז מ -

 הבטון השונים יהיו כמפורט בתכניות.

 כל מחירי הבטון היצוק באתר יכללו: -

בלה, יציקה, שימה, תערובת הבטון על כל מרכיביה )לרבות תוספים, מוספים, וכד'(, הכנה, הו .א

 ריטוט, אשפרה.

 טפסות ופיגומים ותכנונם לרבות טפסות אבודות. .ב

 יציקות ניסיוניות. .ג

 יריעות הפרדה )כגון פוליאתילן( מתחת לרצפות מונחות או תלויות. .ד

 ערבול, שימה, ציפוף וריטוט. .ה

 קיטום המקצועות של קירות, עמודים וכו'. .ו

, מגרעות וחריצים לשם קביעת צינורות, כבלים, אביזרים או לכל  יצירת פתחים, מעברים .ז

 מטרה אחרת.



 

 

 

 יישור וגימור של פני הבטון היצוק, לרבות שטחים משופעים או בעלי עקמומיות. .ח

 תיקון לאחר פירוק הטפסות. .ט

 אשפרה והגנה. .י

קידוח ובדיקת  יישא הקבלן בהוצאות עבור –במקרה של תוצאות בדיקת בטון נמוך מהנדרש  .יא

 הבטון הקשוי בכדי לקבוע אם לנכות תשלום בעד בטון לקוי, להרסו או לחזקו. 

 

 

 בטון רזה מתחת לאלמנטים מבניים  02.01.010

 

ס"מ. הבטון הרזה יהיה בחוזק  5יסודות מבטון מזויין יש לצקת על גבי מצע של בטון רזה בעובי 

 ס"מ מעבר לאלמנט. 5ציקה תחרוג לפחות . הי118לפי ת"י  15-מינימלי של בטון  מסוג ב

 מ"ק.-המדידה תיעשה על פי נפח ב – המדידה ותשלום

 המדידה תיעשה על פי מידות תיאורטיות כמצוין בתכניות.

המחיר כולל גם את העיבודים והשיפועים השונים. שינויים בעובי שכבת הבטון וצורתו, לא ישנו את 

 המחיר.

 מצעים יימדדו בנפרד.

 

 בטון חשוף חזותי  2002.01.0

 

פני כל הבטונים הגלויים במצב הסופי יהיו ברמת בטון חשוף חזותי. הכל בהתאם למתואר בתכניות 

 ולהנחיות המפורטות במסמך זה או בתכניות הביצוע.

 סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתכניות הביצוע ויבוצעו בתנאי "בקרת איכות טובה".

יו אך ורק מלוחות או לבידים חדשים בלבד, כולל הטבעה צורנית, אם הטפסות לבטון חשוף חזותי יה

 נדרש.

הקבלן ימרח את מעטה הטפסות בשמן מכונות חדש המונע הידבקות הבטון לטפסה בחומרים שאינם 

 פוגמים במרקם פני הבטון בכל צורה שהיא.

 פת תשלום.הטפסות יתוכננו על ידי הקבלן באמצעות מתכנן מתאים, ובאחריותו ללא כל תוס

 מ"ק. -יימדד ב – המדידה ותשלום

 המדידה תיעשה על פי מידות תיאורטיות כמצוין בתכניות.

 

 בטון חשוף רגיל  02.01.030

 

 פני הבטון מוגדרים לגבי מרקם שאין לגביו דרישות חזותיות מיוחדות.

מהאמור  שבמפרט זה, ובכל מקרה לא יפחת 02.01.020דרישות העבודה יהיו זהות בהתאם לסעיף 

 שבמפרט הכללי. 02.09בסעיף 

 מ"ק. -יימדד ב – המדידה ותשלום

 המדידה תיעשה על פי מידות תיאורטיות כמצוין בתכניות.

 העבודה כוללת את כל החומרים, הטפסות, תכנון הטפסות ואספקתן, לרבות אשפרת הבטון.

 

 בסיסי בטון לעמודי תאורה בגדלים שונים  02.01.040

 



 

 

 

 .30-עמודי התאורה כמצוין בתכניות. סוג הבטון יהיה בהקבלן יציב את 

המדידה תהיה לפי מ"ק, והמחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות לרבות חומרי  – המדידה ותשלום

 העזר והתבניות, הכל כמצוין במפרט הכללי.

 פלדת הזיון תימדד בנפרד.

 

 בעוביים שונים 30-מרצפי בטון ומשטחי בטון ב  02.01.050

 

שיידרש לצקת מרצפי בטון או משטחי בטון, יכין הקבלן את כל החומרים והמלאכות לרבות  ככל

 חומרי עזר, פיגומים, תבניות והכנות זמניות. הכל כמצוין במפרט הכללי.

 מ"ק.-המדידה תיעשה על פי נפח ב – המדידה ותשלום

 המדידה תיעשה על פי מידות תיאורטיות כמצוין בתכניות.

 כל העבודה, לרבות אשפרת הבטון וביצוע מישקים מכל סוג שהוא. המחיר יכלול את

 

 (CLSM)בטון בעל חוזק מבוקר נמוך   02.01.060

 

בטון בעל חוזק מבוקר נמוך יהיה בטון בעל יכולת ליצור חומר בעל צפיפות וחוזק מבוקרים, לפי 

ל צפיפות שוות איכות דרישה ובהתאמה לדרכי ייצור, הספקה, יישום ובקרת טיב תערובת המילוי, בע

 לחומרים גרגריים מהודקים.

שימת הבטון בעל חוזק נמוך תיעשה בשיטות המקובלות לגבי בטון, כגון שימה בעזרת משאבת בטון, 

 שפיכה ישירה או בעזרת כלים מכניים.

 אשפרת הבטון בעל חוזק נמוך תיעשה כאמור לגבי אשפרת בטון רגיל.

"ק בהתאם למפרט הכללי. המחיר כולל את אספקת הבטון המדידה תיעשה במ – המדידה ותשלום

למילוי החללים, מילוי בתחתית המובלים, החלפת קרקע, מילוי בצדי המובלים או בכל מקום אחר 

וכפוף להצגת תעודות משלוח ממפעל  בפועלשהורה המפקח. התשלום יבוצע לפי נפח הבטון המבוצע 

 הבטון.

 

 וייןקירות תומכים מבטון מז  02.01.070

 

 .40-קירות תומכים מבטון מזויין יהיו מבטון ב

 .118הבטון יהיה בטון מובא. הבטון יוכן בתנאי בקרה טובים ויתאים לדרישות ת"י 

 גמר הקירות יהיה בהתאם לתכניות הביצוע או לפי הנחיות המפקח.

 יימדד במ"ק. המחיר יהיה זהה לשטחי בטון אנכיים ואופקיים.  – המדידה ותשלום

 ן לבטון יימדד בנפרד לפי משקל על פי הנחיות המפרט הכללי.זיו

 

 כיס אבנים בגב קיר  02.01.080

 

 העבודה מתייחסת לביצוע פילטר חצץ בגב קירות.

מ"מ(, עטוף בבד  4.75עובר נפה  15% -מ"מ ו 19עובר נפה  100%הפילטר יהיה עשוי חצץ גס או רחוץ )

 ס"מ. 30X30ר, במידות גרם/מ" 300גיאוטקסטיל "לא ארוג" במשקל 

 הפילטר יימדד ביח'. המחיר כולל את כל המפורט לעיל כולל התקנתו בגב הקיר. – המדידה ותשלום

 



 

 

 

 מעבירי מים  02.01.090

 

 הקבלן יצק באתר מעבירי מים ו/או מתקני כניסה ויציאה בהתאם לתכניות הביצוע. .1

כן בפריט תשלום של זיון, ובפריט תשלום עבודת היציקה תשולם לפי סעיף "בטון חשוף רגיל", ו .2

 של איטום.

פני השטח שבא במגע עם העפר למילוי חוזר או במילוי בגב הקיר ייאטם: הקבלן יימרח שכבת  .3

 או שווה ערך.  75/25גרם/מ"ר, שתי שכבות ביטומן חם בסיווג  300פריימר ביטומני בכמות של 

 פקח.כל החומרים יאושרו מבעוד מועד על ידי המ .4

 

 מסתורי אשפה  02.01.100

 

הכנת מסתורי האשפה כוללת את עבודות ההכנה )חפירה, מצע וכד'(, שישולמו בפריטי התשלום של 

 הפרקים המתאימים.

לכיוון המדרכה ובגובה זהה )ללא מדרגות או  1%רצפת הבטון תהיה מוחלקת, בשיפוע מינימלי של 

 המתקן. הפרשי גובה( בין הרצפה למדרכה הגובלת בפתח

 5חיפוי האבן של המסתור תהיה גירית/דולומיט קשה )שתאושר מראש על ידי המפקח(, בעובי של 

 ס"מ ובסיתות "טובזה".

ס"מ אורך, והן תונחנה עם מישק אופקי רציף  20-30-ס"מ רוחב ו 20מידות אבני החיפוי יהיו 

 ומקביל, ומישקים אנכיים שאינם רציפים.

ס"מ,  10גירית/דולומיט קשה )שתאושר מראש על ידי המפקח(, בעובי של קופינג המסתור יהיה מאבן 

 בסיתות "טובזה" בדפנות האבן ובסיתות "טלטיש" בראשה.

 ס"מ אורך. 40-50-ס"מ רוחב ו 25מידות אבני הקופינג תהיינה במידות 

או טיח הפנים של המסתור יהיה בגמר דקורטיבי בגוון שייקבע על ידי אדריכל הנוף או המפקח 

 בתכניות הביצוע.

  – המדידה ותשלום

מ"ר וכולל את אספקת הרשת המגולוונת, חיבורה לקיר באמצעות -חיפוי האבן למסתור יימדד ב .1

עוגנים, פינים וקוצים עם דבק אפוקסי, אספקה של אבן והדבקתה אל הקיר באמצעות טיט מלט 

 והכל על חשבון הקבלן וכלולים במחיר היחידה.

מ"א וכולל את אספקת האבן והנחתה על פני הבטון באמצעות טיט מלט -ן יימדד בקופינג האב .2

 ואמצעים מכניים.

מ"ר וכולל את אספקת החומרים וטיוח חלקו הפנימי של מתקן האשפה בגוון -טיח הפנים יימדד ב .3

 הנבחר.

 

 

 



 

 

 

 עבודות איטום – 05פרק 

 

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע  05.01.010

 

 נת השטחהכ

יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך, חול וכד'. לסתת,  .1

ס"מ  2להסיר ולנקות היטב אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים היוצאים מהקיר בעומק 

" או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין 620ולסתום את כל החורים בתערובת של "ספיר 

 קבלת האיטום.ל

העבודה תבוצע על ידי קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום, שקיבל  .2

 הסמכה על ידי יצרן החומר.

על פי שיקול דעתו של המפקח או המזמין יבוצע לפני ביצוע האיטום קטע להוכחת יכולת  .3

 הביצוע.בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה או בתכניות 

שעות לפחות לאחר סיום האשפרה. אשפרת הבטון  72ניתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור  .4

 ".Curing Compoundתבוצע על ידי מים בלבד ללא "

לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים אחרים שלא  .5

האיטום בזמן היישום. ההגנה תבוצע על ידי מיועדים לקבלת האיטום ועלולים להתלכלך בחומר 

 עטיפת ניילון או חומר אחר.

 איטום תפרי התפשטות

לכל אורך התפר כולל חלקים במגע עם קרקע וחלקים חשופים יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך  .6

 ס"מ. יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 5-התפרים לעומק כ

 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1-חוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כיש לד .7

מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקרקע, יש להלחים רצועה של יריעה ביטומנית  .8

ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע  25מ"מ וברוחב  5או שו"ע בעובי  "FLEXOBIT"ללא שריון מסוג 

או  "GS 474". ריתוך היריעה יבוצע על גבי פריימר מסוג 100%ריתוך יהיה בכל שטחה. שיעור ה

 גר'/מ"ר. 300שו"ע המרוח על פני הבטון בצדי התפר בכמות של 

 רולקה

ס"מ באמצעות תערובת  5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות  .9

 " או שו"ע.620"ספיר 

 איטום קירות

בצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע על ידי אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי ראשית, יש ל .10

 מינימלי ביותר. בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.

השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. שכבה זו, צריכה  .11

 . זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר.להתייבש תוך דקות ספורות

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך מעלה עד למפלס הנדרש, זאת על  .12

 מנת למנוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים מהתזה שבחלק העליון.

 

 



 

 

 

 

 מתקני חשמל – 08פרק 

 

 הנחיות כלליות   08.01

 הנחיות ומפרטים 08.01.01

 

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן: .1

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט הכללי  08פרק  –מפרט כללי למתקני חשמל  .1.1

 הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו.

פקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מאלומיניום מפרט טכני מיוחד לייצור ואס .1.2

 או פלדה בהוצאת נת"י במהדורתו העדכנית.

מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת אגף שפ"ע של עיריית חיפה במהדורתו העדכנית  .1.3

 והאחרונה.

 בהוצאתו האחרונה. –חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק החשמל(  .1.4

 

הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,  הערה: מפרט מיוחד זה

 המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקנן החשמל בכפיפות  .2

, למפרט 1954-דלתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל התשי"

ולכל דרישות חברת החשמל, חברת "בזק" לגבי  08פרק  –הכללי הבין משרדי העדכני ביותר 

 מתקנים מסוג זה.

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי שיאושר  .3

 ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי התאורה.

תקניים ולשאת תו תקן )ישראלי ו/או בינ"ל בהעדר תקן ישראלי  כל החומרים חייבים להיות .4

 רלוונטי( מוטבע וברור.

 

 טיב העבודה 08.01.02

 

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע  .1

ע חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצו –מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את הקבלן 

 לבצע זאת, כך שיתאים לאמור.

 הקבלן יפרק, יתקין ויחליף על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. .2

 

 צוות הקבלן 08.01.03

 

יצוע העבודה. כמו כן, מתחייב הקבלן להקצות כוח הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לב

 אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:

 חשמלאי בעל רישיון "הנדסאי" לפחות. –מנהל עבודה במקום לכל עבודות תשתית החשמל  .1



 

 

 

 על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של העובדים. .2

 במהלך העבודה, זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר. .3

 

 תכולת העבודה והנחיות כלליות 08.01.04

 

 ביצוע של חפירות תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת/כבלים כמסומן בתכניות. .1

ירה והשחלת כבלים אספקה, הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפ .2

 בצינורות.

 אספקה, הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים. .3

תכנון וביצוע יסודות לעמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים בתכניות, כולל זרועות, על  .4

 יסודות בטון.

נה זמני בהתאם ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הג .5

 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן. –להנחיות ודרישות הפיקוח 

כולל כל האביזרים  LEDאספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלימות מגשי אבטחה, פנסי תאורה  .6

 הנלווים להפעלה מושלמת.

 אספקה, התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. .7

ורה קיימים כמפורט בתכניות ובתאום עם עיריית חיפה או העירייה/מועצה פירוק מתקני תא .8

 מקומית שבשטחה מתבצעת העבודה. לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתכניות.

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזיות תאורה החדשות, לרבות תשלום בגין יחידות קצה  .9

שפ"ע בעיריית חיפה או המועצה המקומית שבתחומה לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת מאור של אגף 

 העבודה או חברת חשמל.

התחברות למתקני תאורה קיימים כמפורט בתכניות ובתאום עם מחלקת מאור של אגף שפ"ע  .10

 בעיריית חיפה או מחלקת מאור במועצה שבתחומה העבודה.

נויים, העתקות והתאמות ע"פ ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שי .11

שלבי הביצוע. הקבלן נדרש להגיש תכניות לאישור המזמין מראש וכן לתאם כל העבודות על 

 מחלקת מאור של אגף שפ"ע בעיריית חיפה או מחלקת מאור של המועצה שבתחומה העבודה.

יתגלו ללא טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים ש .12

 תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

העבודה תבוצע בהתאם  –ביצוע תשתיות תקשורת להעתקת קווי בזק/הוט או חברה אחרת  .13

לתכניות, הנחיות, מפרטים סטנדרטיים של חברת בזק/הוט וכיוצ"ב. מחירי הקבלן אינם כוללים 

עלי קו התקשורת בכמות שתידרש עד למסירת התשתית לידי גם תשלומים בגין ימי פיקוח של ב

הקבלן נדרש לתכנן את שלבי הביצוע בתאום מלא עם חברות  –חברת התקשורת במלואה 

 התקשורת.

 

 אישור שלבי העבודה 08.01.05

 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו  .1

לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל  של המפקח

שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה 

 לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.



 

 

 

סמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מו .2

 –באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך, לפי דרישת המפקח, עד לקביעת המיקום 

בגין ביצוע מדידות אלו. הסופי של העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם. –רק לאחר אישור בכתב 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים  08.01.06

 

על הקבלן לקבל מראש ומבעוד מועד את אישור המתכנן והמפקח לכל ציוד אשר הינו נדרש לספק  .1

 ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון.

 האביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי.כל הציוד ו .2

עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית  .3

 או האנגלית ותעודת בדיקה.

ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה, לפי  10הפנייה לאישור הציוד תהיה תוך  .4

 המקדים.

ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד  .5

 ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח.

 אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר. .6

ו בהתאם לתוצרת ולדגם הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, א .7

המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המפקח באתר דוגמאות לקבלת 

 אישור.

 

 שווה ערך –חלופה לציוד המוצע   08.01.07

 

 הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו. .1

 וצר המוגדר.הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למ .2

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת החלופה  .3

 במסמכים טכניים והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.

 אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין בנדון. .4

 

 אחריות  08.01.08

 

הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקנה של המוצרים, הציוד, החומרים,  .1

 וכל חלק מהם שסופקו על ידו.

האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות, עבודה, חומרים  .2

 וביצוע סופי.

המתקן, קבלתו על ידי מנהל הפרויקט והמזמין  האחריות תהיה כמפורט להלן החל מיום אישור

 וחתימת פרוטוקול מסירה סופית ע"י המפקח כמפורט להלן:

 שנים 5 –לכבלי חשמל  2.1

 שנים LED – 10גופי תאורה  2.2



 

 

 

 שנים 10 –דרייבר לגופי תאורה  2.3

 (.בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה )קורוזיה –שנים  10 –עמודי תאורה וזרועות  2.4

 שנתיים מיום קבלת המתקן על ידי המזמין. –מרכזיות ולוחות חשמל  2.5

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו  .3

והכל על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל  –אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 י חול מיום מתן ההודעה.שעות בימ 48עבודה תתוקן תוך 

 

 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  08.01.09

 

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבורה חפירה באתר. .1

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. .2

 בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.אישור המפקח  .3

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות. .4

 במקביל לצנרת החפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה  .5

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה. .6

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני. .7

 השחלת כבלים. .8

 ח לביצוע.אישור המפק .9

 

 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי חפירה  08.01.10

 

על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה  .1

זה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי 

 קידוחים.מצע החפירה את תוואי החפירה וה

מ' מתיל חיצוני של קו חשמל מתח גבוה  5אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר  .2

 מ' מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי. 2.5-עילי ו

 חפירות ותעלות  08.02

 במפרט הכללי( 08.02)סעיף   

 הנחיות כלליות 08.02.01

 

"עבודות עפר" של המפרט  08.02כל העבודות יבוצעו חפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף  .1

 (.08הכללי למתקני חשמל )

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת .2

 הדרושים. למרחב

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן  .3

 מים.באמצעות כלים ומכשירים מתאי

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב  .4

עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא, חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של המהנדס האתר והמפקח. 



 

 

 

לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך 

 מידת הצורך.שורשים ב

ס"מ למטר  20כל שינוי בעומק ייעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  .5

 ס"מ למטר בצינורות. 10בכבלים ועל 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש  40רוחב התעלה בתחתית יהיה  .6

 וצאה מפתיחת כבישים.לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כת

ס"מ  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי  .7

 ס"מ. 10בתחתית התעלה , שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי 

"מ עובי ס 110קשיח  PVCבמקרה של מעבר כביש או כמפורט בתכניות יותקן הכבל בתוך צינור  .8

 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתכניות. 5.4דופן 

ביצוע החפירה: כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד  .9

ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק 

העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל 

ס"מ. השכבות יהודקו  20המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על 

במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של 

 מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.

ר חפירה ומילוי: עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן אישו .10

טעונים אישורו של המפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח 

 בכתב.

 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המפקח. .11

  

 אופקי קידוח  08.03

 הנחיות כלליות 08.03.01

 

במקרה שלא יינתן אישור לבצע חפירה בתעלה פתוחה או בכל מקום בו נדרש על פי התכנון  .1

 והמפקח יבוצעו קידוחים אופקיים.

קידוחי אופקי ייעשה אך ורק בהתאם להנחיות הפיקוח כמפורט בתכניות. לתוך הקידוח יושחלו  .2

מערכות השונות. הקבלן יישא באחריות להשגת רישיונות מכל צינורות פלסטיים להפרדה בין ה

 הרשויות הנוגעות בדבר לצורך ביצוע הקידוח.

המחיר בהצעת הקבלן יכסה את כל התנאים, הדרישות ועבודות המפורטות להלן וכל הדרוש  .3

לביצוע קידוח והעברת צנרת בקוטר וכמות המתוארים לעיל וכל הדרוש גם אם לא מצוין 

 .במפורש

 הקידוח יבוצע בכל סוגי הקרקע שימצאו בשטח העבודה. .4

קידוח יבוצע בשיטה כל שהיא )עם שרוול פלדה כאשר הוא חלק אינטגרלי של קידוח או בשיטת  .5

 המשיכה או שיטה אחרת( השיטה תיבחר לפי תנאי הקרקע, תנאי שטח וכו'.

יהיה בהתאם לקוטר וכמות הצנרת כאשר הקידוח ייקבע בשיטה של שרוול. פלדה, קוטר השרוול  .6

המצוינים לעיל ולפי דרישות הנובעות מתנאי הקרקע ותנאים ודרישות אחרות. הקוטר יהיה 

 המרבי העונה לדרישות הנ"ל.

קרקעיים -הקידוח יבוצע בכל עומק הדרוש לפני תנאי הקרקע, תנאי השטח ומצב השירותים התת .7

 וכל יתר התנאים.

 קידוחים מקבילים להשחלת צינורות הנ"ל. ביצוע כמות נדרשת של .8



 

 

 

 צנרת, ציוד, חומרים, עבודות עזר, חפירת בורות וכיו"ב לצורך ביצוע הקידוח. .9

 לאחר הנחת הכבלים יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו. .10

 עומק הקידוח ואורך הצינור ייקבעו במקום. .11

 כל הנ"ל בהתאם להוראות, בתיאום ובאישור המפקח.  .12

 

 צינורות  08.04

 במפרט הכללי( 08.03)סעיף   

 תיאור הצנרות 08.04.01

 

 לחשמל. –מ"מ  11בעל עובי דופן  10קשיח דרג  PVCמ"מ  225( 8קוטר )" .1

 לחשמל. –מ"מ  7.7בעל עובי דופן  10קשיח דרג  PVCמ"מ  160( 6קוטר )" .2

 לחשמל. –"מ מ 5.3בעל עובי דופן  10קשיח דרג  PVCמ"מ  110( 4קוטר )" .3

 תאורה. – 4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  75קוטר  .4

 תאורה. – 4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  50קוטר  .5

 צנרת תקשורת סיבים עירונית תהיה לפי מפרט של אגף שפ"ע בעיריית חיפה. .6

 יש לקבל אישור בזק מראש לפני אספקה. –י מפרט ודרישות חברת בזק צנרת בזק תהיה לפ .7

 

 הנחת צנרת 08.04.02

 

 הנחת צנרת תיעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. .1

 הקבלן אחראי לסילוק המיותר של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. .2

אישור המפקח( שיעטוף את הנחת הצנרת בחפיר תיעשה על מצע חול נקי )ים דיונות או ש"ע ב .3

 הצנרת.

 עובי שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה/חציבה. .4

 תעלות מעל שכבת החול הנ"ל יונח סרט סימון על פי פרט. .5

מ"מ, כל קצוות הצינורות יאטמו  8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  .6

 כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.באמצעות פקקים או פוליאוריתן. לא תשולם 

 

 קשיח PVCחיבורי צנרת מסוג  08.04.03

 

קשיח, תת קרקעיים, יחוברו בשיטת שקע תקע. האטימות תושג  PVCקטעי צינורות פלסטיים מסוג 

בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי 

 .להבטיח אטימות

 

 צינורות לתאורה 08.04.04

 

 צינורות פלסטיים תת קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות.

 

 כניסות לתאים 08.04.05

 



 

 

 

כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה קצוות הצינורות 

קו תחילה מבליטות העלולות לפגוע יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינו

 בכבלים.

 

 חוטי משיכה 08.04.06

 

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 

ס"מ למנוע החזרתו לתוך  20התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

 ידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.הנ"ל כלול במחיר היח –הצינור 

 

 סגירת קצוות צנרת 08.04.07

 

בכל הצינורות הריקים, כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים מקוריים לסוג הצנרת או 

הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת  –פוליאוריתן במידה ואין פקקים מקוריים לסוג הצנרת שנקבע 

 ולא תשולם תוספת כספית.

 

 בדיקה וכיסוי 08.04.08

 

לפני סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת ומגופים זרים. רק 

לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות 

 פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.

 

 סימון ומיפוי 08.04.09

 

י כיסוי הצינורות יש למדוד את הקורדינטות והגבהים של פנים הצינורות במספר נקודות כדי לפנ

, סימון הצנרת יבוצע MADE-ASלהכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים.

 

 כבלי חשמל  08.05

 יותהנחיות כלל 08.05.01

 

 בעלי עטיפה מחומר פלסטי. XY2NAהכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  .1

 סוג הכבלים יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. .2

 בעדכונו האחרון. 547הכבלים יתאימו לת"י  .3

 צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. .4

ודים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמ .5

כדי שלא תחדור רטיבות, יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי 

 סימון בר קיימא.

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של  3הקבלן ימציא למפקח תכניות ) .6

 המרחקים ועומק ההתקנה.

 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(. 10צוות הכבלים, בחתך של כל ק .7



 

 

 

 

 בריכות, תאי מעבר  08.06

 הנחיות כלליות 08.06.01

 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי תכניות 

 פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:

ס"מ, כמות החוליות תהיה  50ס"מ ובגובה  100/80חוליות טרומיות בקוטר תאי הבקרה יכללו  .1

כולל שילוט וסמל ע"פ  489בהתאם לעומק הדרוש, כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 

 .סטנדרט העירייה

 .ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  .2

 .201.1מטיפוס  658ות גליליות טרומיות, מתאימות לת"י חולי 3או  2-גוף התא יורכב מ .3

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה, כך שתחתית הצינורות יהיו  .4

 .ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד 20בגובה 

 עות מצמדים או בשיטת שקע תקעהחיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצ .5

ס"מ. פני החצץ יהיו נמוכים  20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מרבי של " .6

 .ס"מ מתחתית הצנרת 10 -ב

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות  .7

 .הביצוע

העומד  DIN1691 במדרכה מרוצפת, יהיה יצוק לפי תקןמכסה המותקן  -מכסה שוחה  .8

 489לפי ת"י  D400 . מכסה המותקן בכביש יהיה יצוק העומד בעומס489לפי ת"י   B125בעומס

ס"מ יהיה הפתח  80בתאים בקוטר  .ס"מ 60ס"מ לתאים בקוטר  50.פתח המכסה יהיה בקוטר 

 )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(.ס"מ. כל המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת  60בקוטר 

 

 יסודות לעמודי תאורה  08.07

 הנחיות כלליות 08.07.01

 

 .היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע .1

על הקבלן לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי  .2

 .התאורה

וך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס, לקביעת המידות על הקבלן לער .3

 .סופיות של היסודות שידרשו

 .החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה .4

 .יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס .5

מהנדס, המאושר ע"י המזמין, אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן  .6

והקבלן מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל 

מהנ"ל. מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של 

 .ן ולא תידרש תוספת על כךהיסודות בהצעתו של הקבל

 

 אופן הביצוע 08.07.02

 



 

 

 

יציקת היסודות תבוצע לפי תכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ הוראות  .1

ס"מ מתחת לפני הקרקע.  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5המפקח. גובה היסוד בגינון 

 .אבן האי הנמוכה הקרובהבאי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה 

לפחות  30 -מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  .2

 3ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה על  30)

י ההספקה )במשטח מקום מעבר .מ"מ מציר היסוד 5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על 

 .מ"מ לגבי ציר היסוד 10 -המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ

, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם 209.6, סעיף  812הברגים לפי ת"י  .3

-מ"מ, ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה 30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4לתוך הבטון. 

מיקרון או  80ומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגולוונו אבץ חם פחמן או ח-כלור

 .בהתזה

 .הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון .4

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה הקיים  .5

ס"מ מתחת למפלס  10-יהיה גובה הברגים ביסוד כאו העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף 

ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע.  10האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו 

 .המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים

כלים כנדרש  אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת .6

 .לקבלת צפיפות הגדולה ביותר

 .שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד .7

על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים  .8

 .והתאמתם לדרישות התכנון

 

 עמודים וזרועות  08.08

 מ' 15 עמודי תאורה עד גובה 08.08.01

 הערה: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או יצרן.  

 

 הנחיות כלליות .1

ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י המפקח, אשר הוסמך ע"י מכון התקנים  .1.1

 .הישראלי, נמצא תחת ביקורתו

רתכים הקבלן/יצרן ובעל תעודת הסמכה של  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  .1.2

עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים. על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע 

 :לריתוכים

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או המומחה   .1.2.1

 ייקבעו על ידי המפקח.

 הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים בתאום עם המפקח.  .1.2.2

ל הקבלן להודיע למפקח מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר לפחות שבוע לפני  ע  .1.2.3

 .ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג המזמין לפקח על הריתוך

 .כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה .1.3

רפו לעבודה. העמוד יתאים לעמידה צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית שיצו .1.4

. העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים 414מטר לשנייה לפי ת"י  47במהירות רוח של 



 

 

 

בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך  414המקובלים לפי ת"י 

 .מינימאלי

בהעדר הוראה  האחרונה( בהוצאתו  812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ) .1.5

יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח  - אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים

מ"ר כל אחד לפחות )שטח מלבני שווה ערך( במשקל  22.0פנסים לפחות בשטח  2הפועלים על 

 ק"ג כל אחד. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד 7.20של 

לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע אחת 

 .או לשתיים יותקנו שני פתחים

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או  .1.6

לא אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכיו"ב, ל

 .פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן

על הקבלן להביא על חשבונו תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניון או גוף אחר המוסכם על  .1.7

ולמפרט  812המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות ת"י 

 הזה. מועד הבדיקות יתואם ויערך בנוכחות המפקח. 

קפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע מחבלות, מכות יש לה .1.8

ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא 

בשרשראות או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע. לא יהיה מגע בין 

ה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, עמוד למשנהו בזמן ההובלה. כל פגיע

תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים 

 .כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל

יש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,  .1.9

אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה מנזקים ממכות ומשריטות. 

תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה 

תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות  -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  -בציפוי 

הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה המהנדס המפקח, אשר רשאי גם לפסול את העמודים, 

 .מהנזקים המתוארים לעיל

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות  .1.10

בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח 

יעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת שכבה חוצצת. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפג

 .וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה

אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו  .1.11

הם יבוצעו ע"י היצרן ) שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב

 .החוזה וכיו"ב ,י המפרטללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנא

 פירוט .2

העמודים יהיו בנויים מפלדה מגולוונת לפי המפרט המיוחד של נת"י לעמודי פלדה  .2.1

וזרועותיהם, לפי תכניות פרטים לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם 

 .האחרונה

, שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. צלעות 4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  .2.2

 .מ"מ לפחות 8הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי המתכת של  -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  .2.3

מלבד חלקי בורגי העיגון (העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים 



 

 

 

רח לגלוון(. הציפוי ייעשה בטבילה חמה )גלוון( על פי התקן שבתוך היסוד, אותם אין הכ

מיקרון  80בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי ) )בהוצאתו האחרונה 918הישראלי 

מיקרון  56. ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי )מיקרון 60הדרוש  918בניגוד לת"י (לפחות 

 לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן. לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון. 

הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאים(  .2.4

ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה  -להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון 

בולט בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק ה

ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י  5 -מעל היסוד ובתוספת כ

תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון 

מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יהיו מגולוונים  56 -גם במקרה זה לא יהיה פחות מ

 ., כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורגכנדרש במפרט זה

המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה כזה על  .2.5

לתכונות החוזק של  - מכון התקנים, טכניון -הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת 

המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו  הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים של

דסקיות לעמוד  8-אומים ו 8בורגי יסוד עם   4מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת 

 .רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות

מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי אלן  6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .2.6

 מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. שקועים,

כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ  812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י  .2.7

 .)בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור

 .הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד .2.8

 :יחוברולבורג  .2.9

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. .2.9.1

 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף עמוד(. 10מוליך  .2.9.2

 ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5מוליך הארקה  .2.9.3

 ם יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.הזרועות והברגים לעמודי .2.9.4

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. .2.10

 הצבת העמודים .3

 .העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש .3.1

 .העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים .3.2

ו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים העמודים יוצב .3.3

 .והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה

באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום  .3.4

 .נוסף

העמודים ע"י משחה מונעת בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת  .3.5

החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי 

ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים 

ם יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תישפך זפת חמה על הברגים, האומי

ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. 

ס"מ לפני הצבת  30 -על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ

 .העמודים

 חיבור הבסיס לבורגי היסוד .4



 

 

 

 .קרקע שבסביבתוס"מ מפני ה 7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ .4.1

 .כאשר היסוד מותקן במדרכה יש להבטיח כי בורגי היסוד לא יבלטו מפני המדרכה .4.2

יש להבטיח שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס  .4.3

 .וימנעו מגע הבסיס בבטון

ופקו מנירוסטה כנדרש במפרט בורגי יסוד וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יס .4.4

זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר 

 .גם הן יגולוונו

יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה  .4.5

ס"מ לפחות,  10ת ובקוטר של מ"מ לפחו 10ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 

 .שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון

לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה  .4.6

 .או שו"ע' DENSO אנטיקורוזיבית מתאימה כגון של חב

בונו. בדיקת החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל חש .4.7

 .החיץ תבוצע בנוכחות המפקח

לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או  .4.8

 .ס"מ לפחות מכל צד 2שווה ערך( לעובי אספלט של 

 

 מגש אבטחה בעמוד תאורה 08.08.02

 במפרט הכללי( 08.09)סעיף   

 

עמיד לקורוזיה, כימיקלים ואש (חומר כבה מאליו) לפי ת"י מבנה המגש יהיה עשוי מחומר פלסטי  .1
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 .A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  .2

 .או שו"ע לחיבור כבלי כניסה ויציאה, כולל "כובע" כיסוי SOGEXI מהדקי .3

ורג הארקה ממ"ר, לב 6מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " .4

 .שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם  .5

 סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.

 .)"ומוליך הארקה 10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 3*2.5כבל  .6

 .לם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלםחיווט מוש .7

 .שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים .8

הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  .9

898 IEC סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן. 

 

 הארקות  08.09

 במפרט הכללי(. 08.05)סעיף   

 ת במתקן לתאורת חוץהארקו 08.09.01

 

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל העמודים.  35מוליך נחושת חשוף בחתך  .1

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד עם שרוול לחיצה ע"י  2

ר יחוזק לחיצות. בקצה המוליך הארוך תבוצע נעל כבל אשר תחוזק לפס הארקה ראשי אש 3



 

 

 

ממ"ר  10לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מפס הראשי בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 

 .לבורג הארקה במגש האבטחה

התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אליו יחובר מוליך  .2

 2מטר ) 3מ"מ ובאורך  19ממ"ר. האלקטרודה הינה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  35נחושת חשוף 

ס"מ ומכסה השוחה לעומס  60מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  5.1יחידות של 

 ., הכול כמפורט בתכניות489"חצי כבד" לפי ת"י 

 

 LEDגופי תאורה, פנסים מבוססים   08.10

 הנחיות כלליות 08.10.01

 

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור  LED גופי התאורה יהיו גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג .1

אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון בהתאם לדרישות המזמין, תקן 

 .ישראלי והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים

 גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן: .2

)יש להציג תעודת בדיקה מלאה  3.2חלק  20ל דרישות תקן ישראלי גוף התאורה יתאים לכ .2.1

 ).20לכל דרישות ת"י 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק  .2.2

 .ממקורות האור וממערכת ההפעלה

טגראלית גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינ .2.3

 .ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן  – (Driver)   ייעודית

ליישום  ,גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי .2.4

דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, ויאפשרו 

 .ה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראליקיום עוצמת התאור

בהתאם לדרישות ) )בידוד כפול 2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  .2.5

 .20תקן ישראלי 

 .20בהתאם לדרישות תקן ישראלי  IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק .2.6

 .לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקירגוף התאורה יאפשר חיבורו  .2.7

בהתחברות  ,לפחות בהעמסה מלאה 92.0גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  .2.8

 .ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת

 .או שווה תכונות, איכות וערך CREE מתוצרת LED מקורות האור יהיו מסוג .2.9

 .לפחות 75%ל מקור האור יהיה בעל מסירת צבע ש .2.10

שעות לפחות בטמפרטורה  50,000וגוף התאורה הנדרש  LED אורך חיי מקור האור .2.11

 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35סביבה של 

בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה  K4000-K3000גוון מקור האור יהיה  .2.12

 .על דרישות התכנון להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה

  Protection – Surge   גוף התאורה יכלול מערכת הגנה .2.13

יש להגיש  –גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה  .2.14

 .אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני

 .שעות לפחות 100,000של  MTBF גוף התאורה יהא עם אישור .2.15



 

 

 

או תקן אמריקאי  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -אישור פוטו .2.16

האישור חייב להיות מותאם  –ביולוגית( של מעבדה מאושרת -מקביל )השפעה פוטו

  "EXEMPT"לרמת

שנים מעת ההתקנה כולל עלות  10תעודת אחריות מלאה מקורית של היצרן למשך  .2.17

 .באתר ההחלפה

 תעודות בדיקה .2.18

 .2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  .2.18.1

)בהעדר ת"י תבוצע  2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  .2.18.2

 .IEC-61347-2-13הבדיקה בהתאם לתקן 

)הפרעות אלקטרומגנטיות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .2.18.3

 ות(.מוקרנ

)הפרעות מוליכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .2.18.4

 הרמוניות(.

)הפרעות מוליכות,  12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .2.18.5

 שינויים רגעיים(.

  

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה 08.10.02

 

שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר 

 .במהלך תקופת האחריות

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.10.03

 

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן  .1

בדרישות המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק  3.2חלק  20ישראלי 

 .המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות 08

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות תקן  .2

,בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד. עם כל משלוח  3.2חלק  20ישראלי 

  .C.O.C ,T.O.C של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות

 

 מרכזיות תאורה  08.11

 כללי 08.11.01

 

המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה שתסופק ע"י  .1

 .הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות

הקבלן יגיש סט תכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת  .2

 .הייצור

סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל. המרכזייה תהיה  898במרכזיה יהיה ע"פ תקן  הציוד .3

בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של עיריית ירושלים 

 .ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב

 .43629וץ לפי תקן מתאימה להתקנת ח, IP65 המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים .4



 

 

 

 .המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה .5

ארונות: ארון עבור מונה  3 -מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל .6

תוצרת "ענבר חשמל, ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה (בקר). הארונות יהיו מ

 .בע"מ" או ש"ע מאושר

ס"מ מכל  10 -הארגזים יותקנו על יסוד בטון. אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ .7

ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק הארגז,  5 -צד ו

 .מסגרת אורגינלית של הארונות מגולוונת בתוך היסוד

 .נות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשםהארו .8

כל הברגים, הצירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי  .9

 .הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים

חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע סופית הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ'  .10

 .בעת בדיקת הלוח אצל היצרן

 .יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה .11

פס אפס,  ,עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים PL המרכזייה תכלול גוף תאורה פלואורסצנטי .12

 .פס הארקה, מהדקים כיו"ב

 

 הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה 08.11.02

 

על הקבלן להגיש למתכנן תכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו על  .1

 תכנית ייצור המרכזייה. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור המרכזייה

ע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן המרכזייה המוצ .2

 .בפרויקט

  ISO9002 היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן .3

. הכל CI כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות  .4

 .סאותיבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופ

 .כל החיזוקים יהיו מגולוונים .5

 .הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח .6

או שו"ע. הארגזים יכללו  FGI מדגם INBAR הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת .7

 .65IP -צילינדרים בתאום עם המזמין, עם דרגת אטימות לא פחות מ

 .ןכל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכ .8

 .או שו"ע“ INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות .9

של מרכזת התאורה  MADE AS תיקי תכניות. האחד עבור תכנית 2יש להתקין בדלת הלוח  .10

 .של מתקן התאורה בכביש  MADE AS והשני עבור תכנית

 .בנפרדיחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון  .11

 .כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים .12

 .פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל .13

ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן כמפורט  .14

898 :,LEGRAND ,F&SIMENS,G ,MERLIN GERIN, ABB .ROCKLWELL 

 .KA10 –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  .15

 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות. .16

 .ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כמסומן בתוכנית FC צל-ממסר ופוטו .17



 

 

 

 .ימי של הארגזהצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנ .18

" ו"הארקה" יחובר לבורג 0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0חיבורים לפס " .19

 ."ו"הארקה" ראה תכנית הלוח בגרסתו העדכנית 0נפרד. חיבורים לפסי "

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. .20

 ת לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים שונים.מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירו .21

 .חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך .22

כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים  PG מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל .23

 .למהדקים

 .עם סטופרים בצדדים התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, .24

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף התאורה יותקן  .25

 .מעל חזית הלוח

בברגים עם אומים ולא בורגי  CI רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות .26

 .פח

תתאפשר בכל  CI ובר", פתיחת מכסי קופסאותלא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מח .27

 המצבים של מ"ז "פקט".

 –" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח השלטים סנדוויץ'יבוצעו שלטי " –שילוט  .28

 .ראה תכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק

 יבוצעו לפי תכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים  .29

 .כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוחיש לבצע  .30

 .ע"פ תכנית עדכנית -סכמות כוח ופיקוד .31

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות. .32

 .תכנית הלוח הינה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת הביצוע .33

חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע. כל שינוי  על היצרן לבצע הלוח לפי תכנית מעודכנת לפי .34

 .שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח

 .הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י מפקח והמתכנן .35

 

 ארון לוח חברת החשמל 08.11.03

 

מ"מ. לפי  5קס בעובי פאזיים מפרטינ-לוחות עבור מונים תלת 2בתוך תא חברת חשמל יותקנו  .1

 .מ"מ עם חריץ עבור החוטים 450*300מידות 

 .אמפר DIN 00 3*125מפוליקרבונט עם מבטחים  D4 (CI4) באותו תא יותקן ארגז .2

את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין  .3

 .במחלקת אחזקה של חברת החשמל

 .ורה אופקית בצמוד ללוחות המוניםיותקן בצ D4 הארגז .4

בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש  .5

 .לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה

החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי  .6

 .הסגירה

 .מ"מ לפחות מעל פני הקרקע 300טון בגובה המסד יהיה יציקת ב .7



 

 

 

כמגן על כבל  4בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל " .8

הזנה של חברת חשמל. עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות 

 .לפחות 4שרשורים קשיחים "

 .לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק הראשיבין שני התאים הצמודים זה  .9

מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים מתאימים  29החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  .10

 .המודבקים לדפנות

 3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם  40*4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  D4 על ידי ארגז .11

 .מגולוונים

 

 קנההת 08.11.04

 

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו לפני  50הארונות יותקנו לפחות  .1

 .הארגז עמודי מגן מתאימים

חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום  .2

 .שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או באמצעות  .3

 .חלד-סרט אל

מטר מהרצפה.  3הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה, עד גובה  .4

 .מטר מתחת לחוט הרשת 4.0הכבלים יחוזקו על העמודים עד 

 .ורק על ידי עובדי חברת חשמל החיבור לרשת יבוצע אך .5

אחרי סידור  ,לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל .6

 .הליכים משרדיים

 

 לשלבי ביצוע –מתקן תאורה זמני   08.12

 כללי 08.12.01

 

ועל  מתקני התאורה יתוכננו ויוגשו לאישור ע"י המתכנן מהנדס חשמל מאושר מטעם הקבלן .1

 חשבונו. התוכניות יערכו בהתאם לשלבי הביצוע ויוגשו לאישור מראש של המזמין.

במידה ובתחום העבודה קיים מתקן תאורה פעיל על הקבלן יהא להבטיח רצף ותפקוד תקין של  .2

מתקן תאורה זה בכל שעות החשכה למשך כל תקופת הביצוע. אחריות תחזוקת מתקן התאורה 

ותקינותו חלה על הקבלן ללא תוספת תשלום. לפני תחילת העבודות  הקיים בתחום הפרויקט

 .יבצע הקבלן בדיקה למתקן התאורה והקיים בתחום הפרויקט יתקן ויסדיר במידת הצורך

במידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן תאורה זמנית  .3

 .ניותלהבטחת רצף תאורה במהלך בכל שלב ושלב ע"פ התוכ

מתקן התאורה הזמני יאפשר רמת התאורה מתוגברת בתחום העבודה במשך כל תקופת הביצוע  .4

 בערך של רמה אחת מעל הנדרש בתקן.

מתקן התאורה זמנית יבוצע רק לאחר קבלת אישור המתכנן/המפקח מראש. מתקן התאורה  .5

ודה במיקום שיקבע ע"פ הזמנית יסופק, יותקן ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העב

 .הפיקוח והמתכנן בהתאם לשלבי הביצוע

מתקן התאורה הזמנית יפורק ויועתק בהתאם לשלבי הביצוע של עבודות הסלילה וע"פ הנחיות  .6

 .הפיקוח



 

 

 

צורך בביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה יקבעו ע"י המתכנן והמפקח ובאישורם בלבד. לפני  .7

 .וי וכיוון הפנסיםהדלקה של כל קטע יבוצע ניס

המתקן יכלול עמודי עץ עם גופי תאורה נורות, מגשים וכבלים עיליים. העבודה תעשה בטיב  .8

 .מעולה ובצורה מקצועית כל עבודה שלא תעמוד בדרישות, תפורק ותעשה מחדש

עם התחלת העבודה יגיש הקבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל דגם של כל האביזרים  .9

וא עומד להשתמש במשך העבודה זאת, לצורך קבלת אישור וקביעת סוג ומועד ההספקה בהם ה

 .של כל האביזרים

במסגרת עבודות התאורה הזמנית הקבלן תינתן לקבלן האפשרות לבצע שימוש בפנסי תאורה  .10

המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופי. אחריות הקבלן לתקינות ושלמות גופי התאורה, 

 .דלקה (משנק, מצת, קבל) תהיה לאורך כל תקופת הביצועאביזרי הה

בסיום השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע"י המתכנן/המזמין  .11

לכשירות גופי התאורה ואישור שימושם החוזר במתקן הסופי. גופי תאורה אשר לא יאושרו 

 .יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום

ת האחריות שתינתן לגופי התאורה, ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום מסירת המתקן הסופי תקופ .12

 .למזמין

 .לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת בודק מוסמך על חשבונו .13

כל עלויות הזמנת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות תשלום חשמל בגין  .14

 .כה יהיו ע"ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא תוספת תשלוםצרי

פירוק סופי  .בגמר העבודות, באישור המפקח בלבד, יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני הקבלן .15

של מתקן התאורה הזמני, לרבות פינוי מהשטח והחזרתו לרשות הקבלן כלולים במחיר ולא 

 .ישולמו בנפרד

 

 עמודי עץ 08.12.02

 

 .33 -העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן ק .1

העמודים יהיו ישרים עשויים מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך  .2

 .קונית

 .ס"מ 15קוטר העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל  .3

 .העמוד יהיה ישר ללא "בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו .4

 ההיקף, ורוחבם  1/6סיקוסים בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על  .5

 .ההיקף 1/3הסכומי באותו החתך לא יעלה על  

 .5אחוז הלחות בעמודים לא יעלה על  .6

רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים  .7

 .יותרו לשימוש

 רקע יצבע בצבע בטומני.החלק הנמצא בק .8

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים: .9

 מ"מ. 15רוחב  .9.1

 מקוטר העמוד במקום הסדק. 1/4עומק   9.2

 פעמים קוטר העמוד במקום הסדק. 8אורך מקסימלי   9.3

 מ"מ לכל  40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי  9.4

 היותר. 



 

 

 

 

 עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת המפקחהצבת  08.12.03

 

העמוד יוצב על ידי משטח/יסוד בטון חיצוני יצוק הכולל בתוכו צינור פלדה מגולוון  .1

 .בקוטר המאפשר החדרת העמוד בתוכו, כולל ייצוב העמוד והידוקו למניעת תנודות

מאורכו הכולל, אך לא פחות  1/5עד  1/6 -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ .2

 .ס"מ. באדמה חולית וסלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק הבור 150 -מ

באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד. תחתית העמוד תיחתך בניצב לצדו.  .3

 .מעלות ביניהם 45ראשו יעובד לפי שני שיפועים בזווית 

ס"מ מתחתיתו, ועליה תוטבע  400יניום, שתותקן בגובה העמוד יסומן בדסקית אלומ .4

 .ס"מ לפחות 6שנת ייצורו. גודל הספרות 

 

 כבל אווירי 08.12.04

 

הכבל יהיה מטיפוס ת.א.מ. בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמו. התיל הנושא יהיה  .1

ושא בחבקים מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו. הכבל יחוזק לתיל הנ

 .מבודדים

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה  .2

 .משוחרר מהם לחלוטין

הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על העמודים.  .3

דדיה ע"י כיפוף או בצ ,הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה

 .הכבל בקשת כלפי מטה

 .הכבלים העיליים יהיו מסוג ת.א.מ. חתך כמפורט בתוכניות וכ"כ .4

 .'מ 30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .5

בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מעל פני הקרקע בנקודת המתלה הנמוכה  .6

 .מטר 7 -ביותר יהיה לא פחות מ

הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקסימאלית המותרת לכבל במתיחת בכבל  .7

 .הפלדה כמומלץ ע"י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה

 .הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק .8

 .הכבל הנושא יהיה מוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות .9

 

 ארגז אבטחה 08.12.05

 

האבטחה יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים. אם רשת ארגז  .1

האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים נוספים 

 .לכבלים

מ"מ עם דלת נפתחת כלפי מעלה. לפתיחה או  5.1הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי  .2

ם ולא יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן סגירה לא יהיה צורך להשתמש בכבלי

 .הארגז

הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו מפלדה מצופה  .3

 .בקדמיום. הברגים, האומים ואשר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב תנודות ורעידות



 

 

 

כבים ומחורים עם כל חלקי התליה את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מור .4

 .הדרושים

 5.1בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט בחתך  .5

 .ממ"ר לנורות ולרשת

 לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל. החיזוקים  .6

 קציה( עם בורגי חיזוק או סרט יהיו צמודים מסביב לעמוד )או פרופיל הקונסטרו 

 .נירוסטה 

 :מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים 1בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל  .7

 .אמפר עם ניתוק אפס 6נתיך חצי אוטומטי לזרם  –אבטחה לכל נורה  7.1

 .SOGEXIמהדקי  7.2

 פס הארקה מנחושת. 7.3

 שלות לחיזוק הכבלים. 7.4

 ממ"ר. 2.5יכים חיווט המגש עם מול 7.5

  0.5המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי בעובי  7.6

 מ"מ. 

 האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל. .8

 

 )בנוסף לאמור פרק מוקדמות( MADE-ASתכניות   08.13

 הנחיות כלליות 08.13.01

 

העתקים מכל  3, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של עם גמר העבודה .1

 .התוכניות אשר ביצע כולל מדיה מגנטית

 .התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעמו .2

רת התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסג .3

הפרויקט, פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים, מספרי 

 .עמודים, גובה עמודים והספק נורות בפנסים

 .מסירת תכניות אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר .4

 AS.ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע תכניות  .5

MADE  

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  08.14

 הנחיות כלליות  08.14.01

 

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע לסעיפים  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  .1

המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור הפריטים 

מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או והעבודות בכתב הכמויות הוא 

המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי 

להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: 

רת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חב

הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתיחה של אספלט 



 

 

 

קרקעיים קיימים;  -קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת

 .העזר ועבודות הלוואי חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  .2

הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים בעזרת (שלטי פח 

 ).חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות כמוגדר  -חיבור כל המחירים כוללים אספקה, התקנה ו .3

 .אופני מדידה של מתקני חשמל 00.00.08 -בפרק 

 

 חפירת תעלות  08.14.02

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע  .1

מצע סוג א') (ם ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי באמצעות כלים מכאניי

 95%ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של  20החפירה סתימה והידוק בשכבות של 

החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה   MOD AASHTO לפי

 .פורט במפרט הטכני ובתכניות הפרטיםוהנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המ

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 חפירת וחציית כביש 08.14.03

 

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת  .1

כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש, 

 -0.40עד למפלס  CLSM חומר מילוי מצע א', בכביש בדרך כלל המילוי הואמילוי החפירה ב

למקרה שאין אפשרות אחרת. הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים 

 .ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 פתיחת שביל/מדרכה 08.14.04

 

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת  .1

כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או 

 .השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני, תכניות ופרטים

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 צינורות מגן מובילים לכבלים 08.14.05

 

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים  .1

מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכניות  8ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה 

 .ופרטים

 רך.המדידה לפי מטר או .2

 

 



 

 

 

 PVCצינור  08.14.06

 

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות, כולל  .1

 .858מ"מ לפי ת"י  5.3ועובי דופן  4אספקה והשחלת חוט ניילון, עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 צינורות 08.14.07

 

 צינור, סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.אספקה והנחת  .1

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 תאי מעבר 08.14.08

 

 כביש כולל:המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר 

 .489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י  .1

 .658י לפי ת"י חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומ .2

 תקרה לתא מעבר. .3

 הכנת צנרת כניסה לתאים. .4

העבודה כוללת חפירה, התקנת התא, סתימות, מילוי אדמה והידוק שכבת אגרגטים בתחתית  .5

 התא, הכל לפי תכניות ופרטים.

 המדידה לפי יחידות. .6

 

 יסודות לעמודים 08.14.09

 

קבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת היסוד יבוצע לפי תכנית פרט מהנדס מטעם ה .1

 .אישור המפקח והתאמת תכנון הביסוס במידת הצורך

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע  .2

,בורגי היסוד מתאימים  30-שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות, יציקת בטון ב

והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים, כולל ברזל זיון (כולל דיוס מתחת 

 .לעמוד בגמר הרכבתו), מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה

 המדידה לפי יחידות. .3

 

 קרקעיים-כבלים תת 08.14.10

 

ינור שילוט וסימון הכבלים בכל תא המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצ .1

בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד 

 קרקעית כבל מסוג-קרקעי: כבל תרמופלסטי להתקנה תת-נטו בין מרכז העמודים. כבל תת

NA2XY לפי ת"י. 

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 



 

 

 

 כבל נחושת שזור 08.14.11

 

 אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי בחתך כמפורט בכתב הכמויות. .1

 המדידה לפי מטר אורך. .2

 

 גופי תאורה )פנסים( 08.14.12

 

כולל גם רשת הגנה  LED המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור והפעלה בשלמות של ג"ת .1

וולט בתוך העמוד כולל  1000-ממ"ר ל YX2N 2.5*3מפלדה מגולוונת. כולל הספקה והתקנת כבל 

חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט 

 .בכניסת הכבל לפנס

 המדידה לפי יחידה. .2

 

 מגשי אבטחה 08.14.13

 

המחיר כולל בסיס מפח או מחומר פלסטי כבה מאליו, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל  .1

 .חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליטמ"ז 

 המדידה לפי יחידה. .2

 

 עמודים וזרועות 08.14.14

 

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן 

כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת 

 '.וכו

 עמודים רגילים ו/או עמודים עם הכנות למצלמה לפי פרט. .1

 זרועות יחידות וכפולות. .2

 שרשרת לדלת תא אביזרים. .3

זרועות: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את הצביעה,  .4

המדידה ביחידות,  .את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה

 (.Eוהבליטה  H הגובה(כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך 

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן ועל  .5

 .טים הנ"לחשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפרי

 המדידה לפי יחידה. .6

 

 תאורה זמנית 08.14.15

 

מתקן תאורה זמנית כולל: אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של מתקן תאורה זמני על  .1

עמודי תאורה. המחיר כולל: יסודות בטון ניידים במידות עם פינות קטומות  30עמודי עץ, עד 

מ' מותקנים בקרקע ו/או ביסודות הבטון, עוגנים,  10מטר, עמודי עץ בגובה עד  1X1במידות 

מטר, כבלי תא"מ בחתך הדרוש, ג"ת מדגם  5עמודי תמך, זרועות פלדה מגולוונות באורך עד 

בשלמות,  מזוודותלפחות קופסאות אבטחה  W250 המאושר ע"י העיריה עם נורות נל"ג בהספק



 

 

 

תקנה וחיבור של לוח תאורה זמני כבלי הזנה לג"ת, חיבור המתקן למקור זרם, כולל אספקה וה

תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני, גומחה עבור מונה וכל ההכנות  במידת הצורך,  A40X3עד

הנדרשות לביצוע החיבור, לרבות תשלום בגין צריכת החשמל של מתקן התאורה למשך כל תקופת 

 .הביצוע

ל דלק בכמות הדרושה לפעולה המחיר כולל אספקה גם והתקנה של גנרטור במידת הצורך, כול .2

תקינה של מתקן התאורה כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה והפעלה בשלמות, לרבות אישור ע"י 

 .בודק מוסמך לפני הפעלה

המחיר כולל ניתוק המתקן עם גמר השימוש, הובלה, הרכבה, פירוק ופינוי כל האמור בתחילה  .3

 .צועובסוף השימוש, הכל קומפלט למשך כל תקופת הבי

פירוקים ו/או העתקות במתקן תאורה זמני ככל שידרשו יהיו כלולים במחיר ללא תלות בכמות  .4

 .שלבי הביצוע ולא תשולם תוספת בגין הנ"ל הפירוק

המחיר הינו לפי חודש קומפלט בהתאם לתכנון הסדרי התנועה הזמניים שבאחריות הקבלן.  .5

 ובהתאם לדרישת המפקח.

התאורה הזמנית ע"י מהנדס חשמל מטעם הקבלן ואישור התכניות אצל המחיר כולל תכנון  .6

 .הרשות

 המדידה לפי חודש קלנדרי. .7

 

 הארקת יסודות 08.14.16

 

הארקת היסודות תבוצע בהתאם להוראות הדין )ראו גם תקנות החשמל ]הארקות יסוד[,  .1

שלבי ביצוע הפרויקט  ( ובהתאם לתוכניות ולפרטים הטכניים. העבודה תבוצע לפי1981התשמ"א 

 ולפי הנחיות המפקח.

 

 

 עבודות תשתיות לרמזורים         08.15

 מבוא כללי 08.15.01

 

במסגרת החוזה ייתכנו עבודות תשתיות, חשמל, תקשורת ובקרה לרמזורים, בהתאם לתכניות 

בין  ליםשרווולפרטים. עבודות התשתית לרמזורים כגון חפירה, הנחת צנרת, ביצוע תאי בקרה, הנחת 

שוחות קיימות, שוחות רמזורים חדשות, חיבור לתאי בזק, ביצוע תאי בקרה, תיאום עם קבלן 

 הרמזורים של העירייה, השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודות התשתית.

 שאר עבודות הרמזורים יבוצעו במסגרת חוזה נפרד של קבלן רמזורים מטעם העירייה.

 

 ות רמזוריםקבלן לביצוע עבוד 08.15.02

 

או רשום בענפים  160+240+250לביצוע עבודות הרמזורים בפרויקט יהיה קבלן רשום בענפים 

ובעל ניסיון מוכח בעבודות מסוג זה. על קבלן הרמזורים להוכיח כי מנהל הצוות בפרויקט  160+270

נפים מצויד בתעודה "חשמלאי ראשי" ומעלה ובעל תעודת מנהל עבודה. מודגש בזאת שרישום בע

המתאימים בלבד אינו תנאי מספיק, והכוונה היא לקבלן שהתמחותו העיקרית בעבודות חשמל ויש לו 

 .ניסיון מוכח בתשתיות חשמל ובמתקני רמזורים

 



 

 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים 08.15.03

 

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח, העירייה ו/או מי מטעמם לציוד אשר הוא 

 .להרכיב במסגרת העבודה עומד

ימים מיום חתימת החוזה או מקבלת צו התחלת עבודה, לפי  30הפניה לאשור הציוד תהיה תוך 

המקדים. כל העלויות עקב עיכוב בעבודה )כולל עיכוב בעבודה עכב אי אישור ציוד( לרבות העלויות 

 .עקב עיכוב קבלנים אחרים יחולו על הקבלן

קניים עם אישור מכון התקנים הישראלי של היצרנים והספקים כל הציוד והאביזרים יהיו ת

 המובילים בארץ. אין המזמין מתחייב לקבל ציוד של יצרן או ספק וזאת ללא מתן הסברים מכל סוג.

עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק פרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או 

א לאתר העבודה כל עוד לא איפשר הקבלן למפקח לבדוק את האנגלית ותעודת בדיקה. ציוד לא יוב

הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח על אישורו לכך. אין אישור כזה מהווה אישור לטיב 

המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב 

על ידי המזמין, לצורך הנ"ל הקבלן יביא הציוד  הכמויות, אך בהתאם לתוצרת לדגם המאושרים

 .למשרד המהנדס המתכנן לקבלת האישור

 

 אחריות 08.15.04

 

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על חומרים 

מתאריך אישור  חודש 12.     נורות וציוד הדלקה בפנסי הרמזור, תמרורי הוריה וכו': 1 :ועבודה לפי

 בכתב להפעלת מתקן 

 הרמזורים.

 שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. 5לעמודי רמזור וזרועות:  .2

בתקופת האחריות לא  שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. 5לפנסי רמזור תמרורי הוריה וכו':  .3

 פנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשלמותו.יראה כל סימן לכלוך מכל סוג שהוא בתוך ה

 .לכבלי החשמל: שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין  .4

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש. פריט אשר הוחלף בחדש תחול עליו  .5

 .והכל על חשבון הקבלן -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 .שעות בימי חול מיום מתן ההודעה 48תותקן תוך כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה  .6

 

 שלבי עבודה 08.15.05

 

הקבלן יהיה אחראי לקבלת אשור לכל אחד משלבי העבודה מהמפקח. מיקום העמודים יהיה טעון 

קרקעיים  -אישור המפקח. על הקבלן לסמן מיקום העמודים בהתחשב במתקנים, הקווים התת

 .והעיליים

 

 עובדים 08.15.06

 

הקבלן יהיה  . דה תבוצע ע"י חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו וברמה מקצועית גבוהההעבו

בעל רישיון עבודה ממשלתי מתאים לבצוע עבודות חשמל אלה ויעסיק באופן קבוע באתר מנהל עבודה 

 .שיהיה מוסמך לקבל הוראותיהם של המהנדס והמפקח



 

 

 

הקבלן יעביר  י בעל רישיון "חשמלאי ראשי".מנהל העבודה לעבודות חשמל ותקשורת יהיה חשמלא

 .נתוני העובדים עם רישיונותיהם לפיקוח לפני תחילת העבודה

 

 רשימת מפרטים משלימים 08.15.07

 

 המפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה של המפרטים הבאים:

 העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות רמזורים ובקרה של עיריית חיפה. .1

 חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק החשמל( בהוצאתו האחרונה. .2

 בהוצאת נתיבי ישראל. –אספקה והתקנה  –מתקן רמזורים  –מפרט טכני  .3

מערכות ומתקני תאורה, בהוצאת חברת  02מתקני חשמל ובקרה, תת פרק  – 08מפרט טכני פרק  .4

 נתיבי ישראל במהדורתו האחרונה והעדכנית.

 בהוצאת משרד התחבורה, אגף התעבורה. –ואחזקה של רמזורים  מפרט כללי להצבה .5

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות, בהוצאת  .6

 משרד הבינוי והשיכון.

מפרטי בינוי בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי חוזה, בהוצאת משרד  .7

 מפרט כללי לתשתיות תקשורת. – 81מפרט כללי למתקני חשמל, ופרק  – 80הביטחון, לרבות פרק 

 

 כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה.

 

 תיאומים ואישורים 08.15.08

 

על הקבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבל אישור מכל הרשויות המוסמכות: בזק, הוט  .1

וב של הרשות, לפני ביצוע החפירה. בזמן הביצוע יהיה סלקום, פרטנר, חח"י, תאגיד מים ובי,

משגיח מטעם הרשויות הנ"ל על חשבון המזמין. כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהתקנים הנ"ל 

קרקעי, יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות -יהיה על חשבון הקבלן. עם גילוי מתקן תת

 .והנחיות על אופן הטיפול בו

בצע את עבודתו תוך תיאום מלא ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל ובכלל זה הקבלן מתחייב ל .2

משטרת ישראל ונציגי העירייה. על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל 

 .שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכביש

מלא עם האחראי על הבטיחות מטעמו ולהתקין שילוט ותמרור  על הקבלן לבצע העבודה בתיאום .3

 .לפי דרישותיו ועל חשבון הקבלן

כל עיכוב בעבודות כתוצאה מעבודות הרמזורים שלא נעשו כנדרש ייזקפו לחובת הקבלן. לא תוכר  .4

שום תביעה כספית או אחרת של הקבלן לגבי ביצוע כל עבודות הרמזורים ותקשורת על כל שלבי 

וע, בגין תיאום כלשהו עם הקבלן ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הביצ

 הנדרשות במפרט המיוחד הזה על כל נספחיו.

 

 אופני מדידה ותשלום 08.15.09

 

 למען הסר ספק על הקבלן לגלם במחיר היחידה וללא כל דרישה לתשלום נוסף:

 .עלות כל הביטוחים והאגרות הנדרשים .1



 

 

 

טת כל אמצעי הבטיחות והזהירות. לרבות גידור, סימון, כיסוי בורות ומפגעים בשטח נקי .2

 .העבודה. בהתאמה לנדרש בתקנות הבטיחות, ולפי דרישות הפיקוח

 .כלי עבודה, מכשירים, ציוד, מתקני עזר, מכונות לרבות מנופים ומתקני הרמה .3

 .פיצול העבודה וביצועה בשלבים ובכל שעות היממה .4

קבלת ציוד וחומרים המסופקים ע"י המזמין )במידה שיהיו( במחסני החברה, העמסתו, הובלתו,  .5

 .פריקתו ואחסונו באתר העבודה והחזרת כל החומרים העודפים למחסן

 .פחת בציוד וחומרים מכל סוג .6

ל הספקה, פריקה, העמסה, הובלה, אחסון, הצבה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של כל פריט וכ .7

 .ציוד החשמל

 ביצוע חלק מעבודות על ידי קבלן הרמזורים של העירייה. .8

ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, ומילוי טופסי הבדיקה. לא תתקבל כל דרישה לתשלום נוסף עבור  .9

 .בדיקות ושימוש במכשירי בדיקה

 ,ברזל מחורץאספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון: שלוות, ברגים, ניפלים, ווים, פרופילי  .10

 .מגולוונים, מהדקים, חומרי איטום, אחר הנדרש לפעולה מושלמת של מתקן הרמזורים

 .הוצאות אחסון באתר ומחוצה לו .11

 .שמירה ואבטחה .12

 .עריכת לוח זמנים ותאום עבודות .13

הצבת מכולת פסולת באתר, פינוי פסולת מדי יום משטח העבודה. פינו מכולת הפסולת לאתר  .14

 .ושר ככול שיידרשמא

 .תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש .15

ביצוע כל התאומים הנדרשים בין הקבלן ובין הרשויות. לרבות חברת החשמל, חברת בזק, חברת  .16

הקבלן מודע כי  . הוט, קבלנים אחרים ועיריית חיפה. לרבות איתור התשתיות הקיימות בשטח

 מון התשתיות הקיימות מקורב בלבד.קבצי סי

עבודות לילה ושכירת שוטרים )שישולם תחילה על ידי הקבלן ויוחזר לקבלן בחשבון החודשי(  .17

 .במידת הצורך

 ( ומסירה למפקח בשלוש העתקים מודפסים ובקובץ בפורמטAS MADEהכנת תכנית עדות ) .18

AutoCAD 2017 ומעלה. 

 

 ותקן בשטח תקין ועובד, ללא פחת בציוד וחומרים.התשלום יבוצע אך ורק עבור המ

 ייתכן כי במסגרת העבודות יבוצעו שינויים עקב מיקום תשתיות קיימות או סיבה מקצועית אחרת.

באחריות הבלעדית של הקבלן לעקוב אחר השינויים מול הפיקוח ולהתריע על כל אי התאמה של 

התכניות.



 

 

 

 עבודות אבן – 14פרק 

 

 חיפויעבודות    14.01

 כללי 01.01014.

 

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

 חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה.

 

 מסלעה 01.0214.

 

 1.00-המסלעה תיבנה מאבן גיר שטוחה וקשה עם כיסי אדמה. מידת פני האבן לא תהיה קטנה מ .1

 .טון/מ"ק 2.5ס"מ, משקל סגולי  30-40מ"ר וגובה האבן 

מהאבן העליונה  1/3האבנים תונחנה בצורה אופקית וחיבור בין אבן לאבן יהיה במגע של לפחות  .2

ובהזזה. המדידה לפי מ"ר, מדוד מתחתית המסלעה עד לקצה הקדמי של האבן העליונה כפול 

ס"מ, כאשר האבן הנ"ל  80-100גדולה יותר בגובה  האורך. שורת האבן הראשונה תבוצע מאבן

 .ס"מ בתוך הקרקע 40-50תעוגן בתוך חפירה מקומית לעומק 

 .ס"מ אשר בתוכה תעוגן האבן הראשונה 10בתחתית החפירה תיושם שכבת בטון רזה בעובי  .3

 להלן המידות המינימליות של גושי הסלע בהתאם לייעודן ולשימושן: .4

 ות מינימליות של גושי הסלעמיד

 ייעוד הגושים מס"ד

 מידות מינימליות )ס"מ(

 גובה רוחב אורך

 50 80 100 1:1מסלעה גננית בשיפוע  1

 60 80 100  3:1מסלעת כובד בשיפוע  2

 40 40 60 שורת אבנים 3

לו כמתאימים ולפסול בידי המפקח ו/או אדריכל הנוף נתונה הרשות לבחור בגושים הנראים  .5

 כאלה שאינם מתאימים בעיניו.

 העבודה תבוצע רק עם גושי סלע שאושרו ע"י המפקח ו/או אדריכל הנוף. .6

שימוש באבן קטנה יותר, או כאלו שלא אושרו לשימוש במסלעה, יאושרו רק לצורך סתימת  .7

 חללים, ובתנאי שהאבן לא תיראה כלפי חוץ.

 בנפרד והם כלולים במחיר היחידה של המסלעה.כיסי השתילה לא ישולמו  .8

מ"ר, אשר יכולים להיות חלק מהמסלעה  10הקבלן יבצע קטע ניסוי בשטח מינימלי של  .9

 המבוצעת.

קטעי ניסוי שלא יאושרו על ידי המפקח ו/או אדריכל הנוף יפורקו ויסולקו, ולא ישולם בגינם  .10

 תשלום כלשהוא.

 עבור הקטע המוצלח והמאושר. – שלום שישולם אך ורק פעם אחתקטע הניסוי יבוצע כנגד ת .11

 מדידה לפי מ"ר, וכולל יציקת שכבת בטון רזה. – מדידה ותשלום

 

 



 

 

 

 סלעים בודדים 01.0314.

 

משקל  .ס"מ 50-70מ"ר ובגובה   1.50-2.00הסלעים יהיו שטוחים, מידת פני האבן העליונים  .1

 .טון/מ"ק 2.5סגולי 

ם יונחו בשילוב עם קירות הבטון, ריצופים וכו', ובצורה אופקית בגובה בעזרת הסלעים השטוחי .2

 מנוף עם זרוע.

 .ס"מ בתוך האדמה ועבודות הקרקע הדרושות 20העבודה כוללת הנחתם בעומק של  .3

 .בטרם יובאו הסלעים לשטח ייבדקו ויקבלו אישור על התאמתם מהמפקח .4

 .ביניהם הסלעים יונחו אופקי בהתאמה ובהזזה .5

במידת האפשר, יש להשתמש בסלעים מקומיים מהאתר עצמו לפי הנחיות אדריכל הנוף והמפקח  .6

 .בשטח

 מדידה לפי יח'. – מדידה ותשלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 מסגרות חרש – 19פרק 

 

 הנחיות כלליות   19.01

 

משרדית פרק  -ביןכל עבודות מסגרות חרש יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של הוועדה ה .1

 .מסגרות חרש" בתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן –" 19

 .1225הפלדה תתאים בהרכבה הכימי לפלדה מגולוונת עפ"י ת"י  .2

 .1458ות"י  1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  -חומרים  .3

רשתות וכו' יהיו כמפורט בתכניות , אומים, דסקיותפרופילי הפלדה מכל הסוגים, ברגים,  .4

 .ובהתאם לתקנים ישראליים

ועובי הגלוון יהיה  918כל אלמנטי הפלדה יהיו מפלדה מגולוונת באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י  .5

 .כמפורט בתכניות

 

 ריתוכים 119.01.0

 

 .הקבלן יספק תעודות על בדיקת מעבדה המעדות על התאמת חומרי הגלם לתקנים .1

לצרכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר,  -ודות אלקטר .2

אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת 

כן למקום -סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו .באמצעותם

יתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש התפרים בזמן ביצוע הר

לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או 

 .המראות פגמים או ליקויים כלשהם

לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן  .3

לכשיינתן, לא יהיה בכוחו  ,תו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זהיש בדע

לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים 

 .המבוצעים באמצעותן

רשותם וב ,יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני מטעם משרד העבודה .4

תעודות הסמכת  .תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע

 .הרתכים יימסרו לתיוק אצל המפקח בטרם יחלו העבודות

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים  .5

התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של 

 .אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה,  .6

מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים 

 .מתכתיים נקיים לחלוטין

יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול  הריתוך .7

 .העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך  .8

האלקטרודות והחלקים  .התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות

 .המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין



 

 

 

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל  .9

 .הדפורמציות והמאמצים

החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של  .10

 .ם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכניםהתפרים, ויחד ע

תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש  .11

לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי 

 .תוךלהתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לרי

התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי  .12

המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של ריתוך בכמה שכבות 

 .תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו

תפרי מגע  ., לפני כסויה בשכבה הבאה מעליהיש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת .13

 .ירותכו גם מהצד האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה

 

 מערכת צביעה למעקות ולכל עבודות מסגרות חרש שונות 219.01.0

 

 הכנת שטחי פלדה מגולוונת לצביעה .1

מיקרון לתוך הגלוון ועד עמימות  15חספוס פני השטח באמצעות התזת חול בזלתי לעומר  .1.1

 .מוחלטת של ברק הגלוון

 .הסרה קפדנית של אבק באמצעות שטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא .1.2

 שכבה ראשונה .2

צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי, כדוגמת "אפוגל" של חברת טמבור או שווה ערך מאושר בעובי יבש 

 .מיקרון 40של 

 שכבת שנייה .3

של חברת טמבור או שווה  RAL פוליאוריתן אליפטי כדוגמת "טמגלס" ברק משי בגווניצבע עליון 

 .מקרון יבש עד לכיסוי מלא 40ערך מאושר, בעובי של 

 שכבה שלישית .4

 כמו שכבה שנייה.

 מיקרון. 120עובי מינימלי של כלל מערכת צבע הינו  .5

לנקות  ,טרים, יש להסירם בשיוף קלבמידה ויתגלו פגמים בצבע, כגון חריצים, בועות, או קר .6

 .ולצבוע בצבע עליון באותן שטחים שטופלו

 גוון צבע עליון יקבע ע"י המפקח. .7

 .יישום הצבע יבוצע לפי מפרטי הביצוע של היצרן ובאישור המפקח .8

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 פיתוח נופי – 40פרק 

 

 עבודות הכנה   40.01

 שאינו מתאים לשימוש חישוף השטח ו/או סילוק של חומר 40.01.01

 

 .51חישוף יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי בפרק  .6

 .ס"מ 20החישוף ייעשה בעובי  .7

כל צמחיה תוסר במסגרת סעיף זה. עבור כריתה ועקירת עצים ישולם בנפרד, במידה ובקרקע  .8

ת נשארו שורשים או גזעים של עבודות הכריתה שנעשו על ידי קבלנים אחרים, פינוי יתר

 השורשים והגזעים יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול במחיר היחידה לחישוף הקרקע.

חומר החישוף ייערם בשטח לשימוש בהמשך לחיפוי מדרונות ושטחי שיקום. במקומות בהם יורה  .9

המפקח יבוצע חישוף עמוק יותר עקב צמחיה פולשנית או לצורך שימוש באדמת העומק או 

 .בשטחי שדה חקלאי

על הקבלן לבדוק את איכות האדמה לפני ביצוע העירום הזמני ולקבל את אישור הפיקוח לטיב  .10

 החומר ולמיקום העירום הזמני.

 :המדידה ותשלום

 .ס"מ ועירום החומר לשימוש עתידי בפרויקט ישולם לפי מ"ר 20עבור חישוף בעובי  .11

ימוש בפרויקט או פינוי חומר שאינו ס"מ ועירום חומר מתאים לש 20 -עבור חישוף עמוק מעבר ל .12

 .מתאים ישולם לפי מ"ק

 המחיר כולל את כל בדיקות טיב הקרקע. .13

 .הסעיף כולל סילוק פינוי ועקירת שורשי עצים .14

 

 אדמת גן 40.01.02

 

 כללי .1

תהיה מסוג "טרה רוסה" בהתאם  –אדמת הגן לפיזור בשטחי גינון ערוגות, שיקום מדרונות  .1.1

 הנ"ל. אין לספק לאתר אדמת גן מסוג חמרה או נזז.למפרט 

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד -אישור התאמת אדמת .1.2

גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי -הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

 הבינמשרדי.

ה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במרא .1.3

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים -שנתית ורב-וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד

 .ולא תכיל פסולת כלשהי

ו/או הדרישות  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית(  .1.4

ק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות המפקח, תורח

 .למקום שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה,  5פיזור ויישור אדמת גן בתקופה של  .1.5

 .אסורה בהחלט

 



 

 

 

 מקסימום-בדיקות קרקע, דישון וערכי מינימום .2

 ות קרקע רצוייםערכי בדיק .2.1

  

 מינימום/מקסימום ערכים רצויים מדד

PH  7.5עד  

  2-פחות מ ECמליחות 

  12 –עד  גיר

 8רצוי עד   10-פחות מ SARנתרן 

 מינימום לקרקע הררית 50% חרסית 50% חרסיתיות

   :Nחנקן 

  15-30 במיצוי קרקע

  1.5-7.5 ק"ג לדונם

PPM )15-30 )מ"ג/ק"ג  

   :Pזרחן 

  15-30 אולסן

PPM )קרקע פסולה – 100מעל   15-20 )מ"ג/ק"ג 

   :Kאשלגן 

PPM )10נדרש מעל  10-15 )מ"ג/ק"ג 

  F 2900-3300דלתא 

  10-15 במיצוי )מא"ק/ליטר(

  גר'/ליטר 0.3עד  כלור

 

 דשן יסוד, להוספה: .2.2

 ק"ג סופרפוספט לדונם 120 – 100

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 75 – 60

 ק"ג אמון גפרתי לדונם 50 – 40

 או:

 ק"ג אמון גפרתי. 5חסרים =  PPM 2ק"ג חנקן צרוף/לדונם, לכל  1

 חסר. PPM 1ק"ג סופרפוספט/דונם, לכל  8-10

 חסר. PPM 1ק"ג אשלגן כלורי/דונם לכל  15

2.3. SAR .נתרן ספוח, ככל שהוא גבוה יקשה על הקרקע לקלוט מים = 

PH 7.5קסימום = צריך להיות ניטרלי מ. 

 מיליליטר לס"מ )מילימוס/ס"מ(. 2מוליכות = )מליחות( 

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת .3

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע בדיקת  .3.1

 קרקע.

סור גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י המפקח. חל אי-כל אספקה לאתר ופיזור אדמת .3.2

גן ופיזורה -להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהמפקח, האישור לאספקת אדמת

 .יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן

הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות  .3.3

יות מעבדת שירות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנח



 

 

 

השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. תעודות מקור של 

 .בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין

 .דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים שייקבע המפקח 5יש לבצע לפחות  .3.4

 PH,  נה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(הבדיקות הנדרשות הן: מב .3.5

 .מחלות ומזיקי קרקע, (E.C) מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו והמלצות  .3.6

 .המעבדה באישורו של המפקח בצרוף התוצאות

ע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט לפני הבאת קרק .3.7

 .בהמשך

לא תזכה את  –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה  .3.8

 .הקבלן בכל פיצוי שהוא

 .הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו .3.9

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית .4

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע( יש לבצע בדיקת  .4.1

קרקע. הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל 

 .הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו

או מעבדה אחרת  ,השדה של משרד החקלאותבדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות  .4.2

שתאושר ע"י המפקח. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב 

 .בתעודות ברור וקריא לחלוטין

 דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים שייקבע המפקח. 5יש לבצע לפחות  .4.3

 PH,  מת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, ר .4.4

 .מחלות ומזיקי קרקע, (E.C) מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו והמלצות  .4.5

 .המעבדה באישורו של המפקח בצרוף התוצאות

, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח .4.6

 .בהמשך

הערה: הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע ו/ או בקר איכות  .4.7

המאושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע 

 .ישירות למפקח

 תטבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשו .4.8

 הדרישה הפרמטר 

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני  הגדרה של סוג הקרקע 1

 המיוחד.

% )הרכב מכני( -חלוקת )שיעור( המקטעים ב 2

 )חול, סילט, חרסית(

 .35%שיעור החרסית לא יעלה על 

 50%שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח(  3

 ומעלה( 4מ"מ עובר נפה  4דל )מחלקיקים מגו

 ס"מ. 5הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 .10%שיעור האבנים לא יעלה על 

4 PH )מקסימום  )חומציות הקרקעPH – 7.8. 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק  5

באם שיעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%) 

 .20%גיר כללי 

 .8%גיר פעיל 



 

 

 

(  )במילימוס/ס"מ או E.Cת חשמלית )מוליכו 6

 דציסימנס/מטר(

 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 מילימוס/ס"מ.

( )במיצוי MG/KG-)ב 3NOתכולת חנקן  7

 בתמיסה רוויה(

 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15מקסימום  = מ"ג/ק"ג( MG/KG-תכולת זרחן )ב 8

תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  9

(MEQ/LITTER )מילאק/ליטר = 

 מיליאק/ליטר. 10מקסימום 

 גר'/ק"ג 0.3מקסימום  (GR/KGתכולת כלורידים )גר'/ק"ג =  10

 SAR=  7.9מקסימום  ( )ביחידות( SARבדיקת נתרן חליף ) 11

( MG+CAתכולת סידן + מגנזיום ) 12

 MEQ/LITTERבמיליאק/ליטר = 

 מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 

והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המפקח.  הבדיקות .4.9

 .תוצאות בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה

 

 עובי שכבת הקרקע .5

ס"מ או בהתאם לתוכניות כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  30עובי שכבת הקרקע יהיה  .5.1

 .קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומיתס"מ, יש להביא  30

לפני פיזור הקרקע תעשה מדידה של השטח. הפיזור שלו האדמה יעשה רק לאחר אישור  .5.2

 .המפקח כאשר השטח נקי מלכלוך ואבנים

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה  30כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל  .5.3

 .הזנה וגידול צמחים ,הקיימת למניעת בעיות של השקיהזהה או קלה מהקרקע 

מ"ק  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של  .5.4

 .לדונם. כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו

לאחר פיזור האדמה יסולקו כל האבנים הגדולים מהשטח לפי החלטת המפקח ויפונו  .5.5

 .מהשטח

 ה ותשלוםמדיד .6

המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י המפקח אשר תימסר במקום  .6.1

 .העבודה עם האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת

מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים,  -המדידה לתשלום סופי  .6.2

פי -בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא עלגן -ולפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

)מדידה תעשה מראש ותהווה תנאי למילוי אדמה ) מדידות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות

 .)גננית

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה במספר מקומות: לפי שיקול דעתו  .6.3

 .הבלעדית וייחשב לפי הממוצע

פקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש המחיר כולל: בדיקות קרקע, אס .6.4

 .לביצוע מושלם בהתאם למפורט לעיל

הערה: אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים  .6.5

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות 

 .וב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספתהמפקח. יבוצע הטי

 



 

 

 

 ריהוט רחוב   40.02

 הנחיות כלליות 40.02.01

 

של  הרלוונטייםהעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים  .1

 .המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים

אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה תכלול  .2

העבודה בהתאם למסמכי החוזה, וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי הנחיות היצרן 

 והמפקח.

 .הרלוונטייםלגבי אלמנטים אשר לגביהם יש תקנים ישראליים יעמדו האלמנטים בתקנים  .3

ם אין תקנים ישראליים אולם הם מיוצרים עפ"י תקנים זרים, יעמדו לגבי אלמנטים אשר לגביה .4

 .האלמנטים בתקנים הזרים, באם יאושר השימוש בהם ע"י המתכנן והמפקח

במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות: מעקה הגנה ומחסום רכב ממתכת לפי פרט עיריית  .5

תמוכת עץ לעצים בערוגות, , לבותחיפה, אשפתון, ספסל, מכסה מיציקת ברזל לריצוף אבנים משת

 ברזיה וכד'.

 המדידה לפי יחידה. .6

 פרגולות .7

בנוסף לכל הנדרש בפרטים ובמפרט, הקבלן יכין על חשבונות תכנון קונסטרוקטיבי על ידי מהנדס 

קונסטרוקציה. הקבלן יגיש את התכנון הקונסטרוקטיבי לאישור מתכנן הנוף, הקונסטרוקטור 

 ישור התכנון יחל בביצוע בשטח.והמפקח. רק לאחר א

 המדידה לפי קומפלט.

 

 דוגמאות 40.02.02

 

 אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור לדוגמאות או לדגמים. .1

על הקבלן לספק דוגמה אחת לפחות מכל פרט לאישור המפקח. במידה והדוגמה לא תאושר יהיה  .2

 .הדוגמהעל הקבלן לספק דוגמה נוספת וזאת עד לאישור 

הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל  .3

 .הדגמים על חשבונו

 

 מדידה ותשלום

פירוק , המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות הובלה אספקה והתקנה .1

 .ריצופים לצורך עיגון הריהוט והחזרת המצב לקדמותו

 .חיר כולל גם את ביצוע דוגמאותהמ .2

 

 ריצופים ואבני שפה גנניות   40.03

 עיקור הקרקע 40.03.01

 

סימנקס  " S" לפני תחילת הריצופים יש לבצע עיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול .1

 או שווה ערך.



 

 

 

וף באבן מוסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד לריצ .2

משתלבת בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס 

 .השטח יהיו לפי הנחיות המפקח באתר

 

 מצעים 40.03.02

 

 .במפרט הכללי 51.05המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף  .1

במפרט הכללי, עובי השכבה  51 הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות פרק .2

 .יהיה כמצוין בתכניות

לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה  .3

 . המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק.98%

 

 שכבת החול מתחת לאבנים המשתלבות 40.03.03

 

  5% – 140עובר נפה  95% -  60בר נפה שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך, עו .1

יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט 

 .צמנט 20%דק. החול יהיה מעורב הומוגנית עם 

לפני פיזור החול, תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת החול לפני  .2

 קח לטיב התשתיות.אישור המפ

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש בהתאם לפרטים תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים  .3

המתוכננים לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח. לא תותר תנועת כלי רכב על 

 .גבי שכבת החול לאחר פיזורו ופילוסו ולפני הנחת האבנים

 .הריצוף תהיה בעובי אחידשכבת החול לאחר הנחת  .4

 

 ריצוף אבן משתלבת 40.03.04

 

הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל או מספר מפעלים מאושרים ליצורם כמפורט, על  .1

תוך  -הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה ממעבדה מאושרת 

 .ל גבי האבנים של אותה סדרההתייחסות לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן ע

הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. היזם שומר לעצמו את הזכות  .2

לדרוש, לבצע בדיקות נוספות מתוך אבנים שיובאו לאתר, ותוצאותיהם יקבעו גם הן את התאמת 

 .האבנים לדרישות המפרט

דיקות נוספות מתוך אבנים שיובאו לאתר, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש, לבצע ב .3

 .ותוצאותיהם יקבעו גם הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט

 .האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו על ידי המפעל .4

כל אבן שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהיא בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל ותוצא  .5

 .מהאתר באחריות הקבלן

 2.75וברוחב  מ'  10לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע ניסיוני באורך  .6

מ', כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה 

הדוגמה תכלול ביצוע  שבקטע הנ"ל. עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת, 

כל מרכיבו + אבן שפה, אבן גן, מסגרת זויתן פלדה לבור העץ, כולל קיר ניקיון ערוגה לעץ על 



 

 

 

ס"מ וחיפויו, רק לאחר השלמת הדוגמה יינתן אישור לקבלן להזמין חומר לאתר.  60בגובה 

 .)ס"מ 60מ' עם קיר ניקיון של  1.5מ' עם אבן שפה גננית ו  1.5הדוגמה תישאר עד גמר העבודה. )

ידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים (חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד הקבלן ישתמש במ .7

אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה). במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. 

יש להקפיד שהאבן המנוסרת תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני 

 .יקומו יאושר ע"י המפקחריצוף שונים יהיה בקו ישר ומ

 .לא יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות .8

האבנים תהיינה מסוג ובמידות כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות ותונחנה על גבי שכבת חול  .9

ס"מ )העירוב יעשה מחוץ לתחום הריצוף(. באזורי רמפות  5מעורב הומוגנית עם צמנט בעובי 

כלול במחיר היחידה. הנחת  - 20%ט לחול עד הגיעו לשיעור של ושיפועים יוסיף הקבלן צמנ

 .האבנים תתבצע בקווים ישרים או רדיאליים בהתאם לתוכניות

באזורים בהם יש מעבר רכבים על המדרכה, כדוגמה כניסה לחניה, יש לבצע שתית בטון וריצוף  .10

 .על גביו

 .רדמחיר הבטון כלול במחיר הריצוף ולא ישולם עליו בנפ .11

מ"מ, הרווח המכסימלי  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  .12

ס"מ תורשה  3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2המותר בין האבנים הסמוכות 

לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי גוון  5%-3%השלמה בבטון עם פיגמנט מוסף "באייר" של

 .הריצוף על ידו

ומיצקת  ,מכסי תאים בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת .13

 ." תוצרת "וולפמן תעשיות" או שו"ע66ברזל ו/או ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 

מ' לאישור תוואי  1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל  .14

 .י לפני הביצועסופ

 

 סטיות מותרות בביצוע 40.03.05

 

 .מ"מ 10הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .1

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ברוחב של  .2

שענו מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהי 5ס"מ ובאורך של  5לפחות 

 .מ"מ 1על קצותיו שלא תעלה על 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן לעבד  .3

 .ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח

 .מ"מ 1הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .4

 

 אבני שפה ואבני גן 40.03.06

 

 .))שיוצק ע"ג תשתית מהודקת 30-הנחת אבני שפה ואבני גן תהיה ע"ג יסוד וגב בטון ב .1

 .1:3הנחת אבן ע"ג היסוד בעזרת טיט  .2

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

 .ס"מ 30 - 50בקשתות יש להשתמש באבנים  .4

 ., שקועים ונקיים1:3החיבור בין המישקים יהיה בטיט  .5

 .האבן בצדיימים כולל מילוי והידוק האדמה  7ההשקיה לאחר גמר הביצוע תהיה במשך  .6



 

 

 

פינות ומפגשים בתוואי אבני השפה והגן יעובדו בעזרת ניסור בגרונג בזווית המתאימה או ע"י  .7

 .אבנים חרושתיות המיוצרות בזווית הנדרשת

 מדידה לפי מ"א. .8

 

 שימוש חוזר באבני שפה 40.03.07

 

 :הנחיות העבודה המפורטות בסעיף אבן שפה בפרק זה, יחולו על סעיף זה ובנוסף כל

 .יש לנקות את האבנים מכל לכלוך ושאריות בטון לפני יישומן .1

 בפינות ובקשתות מותר לקבלן לנסר בזהירות את האבנים אך אין לשברן בשום אופן. .2

ות בהן יותר שימוש באבנים מנוסרות יותר שימוש באבנים שלמות בלבד, להוציא פינות וקשת .3

 .בלבד

 המדידה לפי מ"א. התשלום עבור יישום כל סוגי האבנים זהה ואינו כולל את מחיר האבן. .4

 

 

 ראש אי תנועה 840.03.0

 

כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש. )כולל פינות קטומות( כולל ברזלי  40-ראש אי יבוצע מבטון ב .1

 .זיון כמפורט בתכניות

 .מ' לפחות 1.0מ"ר לפחות ובאורך של  0.7ראש האי יהיה בשטח מינימאלי של  .2

 .ראש האי יבוצע לפי מה שמפורט בתכניות ובמקומות המסומנים בתכנית .3

 יימדד ביח' קומפלט. כולל כל האמור לעיל. .4

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 עבודות גינון והשקיה – 41פרק 

 

 עבודות הכנה   41.01

 כללי 41.01.01

 

ט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה מפר .1

באופן שצירוף כל , ( ופרקים רלוונטיים אחרים41פרק  -שהוצא ע"י משרד הביטחון )אוגדן כחול 

המסמכים מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות במכרז/חוזה 

 .זה

 

 הכנות לעבודות 41.01.02

 

 קרקעיות )צנרות וכבלים וכו'(.-לפני תחילת העבודה יסומנו על פני השטח כל המערכות התת .1

על הקבלן לקבל את כל האישורים המתאימים לצורך ביצוע העבודה וכל גורם בעל תשתית תת  .2

 קרקעית או עילית בשטח בפרויקט )כולל אישורי חפירה(.

אישור זה לא  .קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח-ם מתקן תתאופן ביצוע העבודה בתחו .3

יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או 

 .קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה-תת

קרקעי, יודיע על כך לממונה ויקבל ממנו -נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת .4

 .אות על אופן הטיפול בוהור

קרקעי כלשהו לרבות צינור, כבל -חל איסור מוחלט להמשיך בעבודה באזור בו נמצא מתקן תת .5

תא ביקורת וכיוצא בזה אלא אם ניתנו הוראות מפורשות מידי המפקח וכן מהגוף/רשות 

 .קרקעי-המופקדת על אותו מתקן/רכיב תת

 

 הכשרת הקרקע 41.01.03

 

 כללי .1

דות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללת: הדברת כל העשבייה לרבות עשביה רב עבו .1.1

 30שנתית מעוצה והסרתה לחלוטין מהשטח, דיסוק ותיחוח הקרקע בשני מעברים לעומק 

כל האמור לעיל  –נטיעה ויישור גנני סופי /ס"מ, זיבול ודישון, עיבודי קרקע לקראת השתילה 

 .כלול במחירי הנטיעות

 לשטחים המיועדים לגינון –עשביה  הדברת .2

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית. הקבלן יבצע הנבטת  .2.1

 .עשביה בהתאם להוראות המפקח

מ"ק  30השקיית הקרקע להנבטת עשבייה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים בכמות של  .2.2

השטח. לאחר הופעת העשבייה ירוססו  לדונם לכל השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב

העשבים בחומרים ובריכוזים בהתאם לאישור המפקח. הריסוס יהיה על עשבייה רעננה 

ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחייה רטובה, כמו כן אין להשקות את 

 .שעות ממועד סיום הריסוס 48השטח במשך 



 

 

 

, במידה ויהיו נזקים על הקבלן יהיה לתקן את הנזקים הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות .2.3

 .על חשבונו

 .לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה .2.4

שבועות לפני  4-6 -שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמיים לא יאוחר מ-הדברת עשבים רב .2.5

 .השתילה

ישות משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה ודרישות תכשירי ההדברה יעמדו בדר .2.6

המפקח. כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, 

מועד הריסוס יתואם עם המפקח, וכל העבודות יבוצעו ע"י  .בצמחייה ובעלי החיים באזור

 .ני או ידניעובדים מורשים לעבוד בחומרי הדברה. הריסוס יעשה במרסס מכ

שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה, יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח  .2.7

 ובאישור המפקח. הדברת עשבים תבוצע לפני השתילה, ועפ"י הוראות המפקח.

בר על פני השטח והורה המפקח לבצע ניקוי והסרת צמחיה הרי מאותה עת –באם היו עשבי  .2.8

בר עד למועד אישור המסירה -ב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבייהא הקבלן חיי

 .הסופית ועל חשבונו

 זיבול ודישון .3

ס"מ בכל שטחי  20הקומפוסט יהיה תוצרת 'גבעת עדה' או שו"ע ויסופק, יפוזר ויוצנע לעומק  .3.1

 .מ' או יותר 0.2הגינון למעט שטחי הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של 

מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי הצמחים  20ליטר למ"ר )=  20כמות הקומפוסט תהא  .3.2

 .המיועדים לשטחים אלו

מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק  2.0בשטחים בהם השתילה הינה במרווחים של  .3.3

 .בתערובת המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה

ס"מ בכל שטחי הגינון למעט שטחי הגינון  20רו ויוצנעו לעומק דשנים כימים יסופקו, יפוז .3.4

 .או יותר 2.0בהם תתבצע השתילה במרווחים של 

 גר' למ"ר  120גופרת אמון  -דשן חנקני  כמות הדשנים תהא:  .3.5

 גר' למ"ר  120סופר פוספט  -דשן זרחני 

 גר' למ"ר  80אשלגן כלורי  -דשן אשלגני 

 .מו בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלוכמויות אלו יסופקו וייש

 אישור הקומפוסט .3.6

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה. עליו להציג   .3.6.1

 אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על   

 .חשבונו

 שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו    48 -בשטח ולא יוצנע למעלה מ קומפוסט שיישאר .3.6.2

 .מהאתר ולספק קומפוסט אחר על חשבונו   

 עיבוד קרקע ויישור השטח .4

ס"מ בעבודות ידיים ו/או  30עיבודי קרקע כוללים קילטור ו/או תיחוח הקרקע לעומק  .4.1

 באמצעים אחרים בהתאם להוראות המפקח.

מגרפות יתבצע לקראת הנטיעה ולאחר הזיבול, עיבוד הקרקע והתקנת מערכת יישור סופי ב .4.2

 .ההשקיה

 .ימים לפני הנטיעה 5עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר  .4.3

 .יש לקבל אישור בכתב מהמפקח ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה .4.4

 הכשרת הקרקע אופני מדידה ותכולת מחיר לסעיפי .5

המדידה לעבודות הכשרת הקרקע כמפורט לעיל כלולה במחירי היחידה של הנטיעות ולא תשולם 



 

 

 

 :בנפרד. התמורה תכלול

השקיות הנבטה במידת הצורך, חומרי ריסוס והדברת עשביה לרבות הדברת עשביה רב  .5.1

 .שנתית וסילוק שאריות הצמחים במידת הצורך

 .דיקת מעבדה לקומפוסטזיבול ודישון, כולל ב .5.2

 עיבוד הקרקע ויישור גנני. .5.3

 .יישור סופי .5.4
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 כללי .1

כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה/העתקה מפקיד היערות  .1.1

 .העירוני

רשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון כריתת עץ ללא רישיון עקירה, חיגורו, פגיעה בשו .1.2

 .העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו

בעת חפירות, חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים, אין לגרום  .1.3

 .'מ 3לקריעה שלהם בשום אמצעי. מרחק החפירה לגזע העץ יהיה לפחות 

עיצוב עצים, חיתוך שורשים, סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על  גיזומים, .1.4

ידי אגף שפ"ע או בפיקוח מפקח מאושר על ידי גנן מוסמך בפיקוח והנחיות אגרונום מטעם 

 המזמין.

יש להתקין הגנה זמנית סביב מתחמי העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה  .1.5

הלן, לפני תחילת העבודות בפועל, ההגנה תכלול גדר אוסטרלית בהתאם למפרט שימור ל

 מ' מסביב לעץ/עצים. 1.5בגובה 

כריתת עץ ללא רישיון עקירה, חיגורו, פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון  .1.6

 .העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו

 עצים לשימור .2

מ'  2מ' מהיקף הגזע ועד  3ע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק אין לפגו .2.1

 מהיקף הצמרת.

הקרובים לגבול עבודות הפיתוח או  –במהלך הבנייה תוקם סביב מתחמי העצים לשימור  .2.2

מ'  1.5גדר הגנה זמנית מרשת דגם "גדר אוסטרלית" . הגדר תקיף את העץ במרחק  -הסלילה 

 מ'. 1.5תנשא לגובה מכל כיוון ות

גיזום ועיצוב  .אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור ואין לחפור סביבו או לגזום נופו .2.3

 ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד.

יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו . השקיה באמצעות  .2.4

 .עמיים בחודש במשך הקיץטפטוף בקרבת הגזע, לפחות פ

במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ, על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה  .2.5

חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד או לרסס בחומר אנטי פטרייתי ולאחר 

ליטרים קומפוסט  2-3התייבשותם למרוח משחת גיזום . לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש 

 ערבב בקרקע המוחזרת.ול

 .אין לפגוע בעץ לשימור. האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן .2.6



 

 

 

אם יתעורר הצורך בעבודה בקרבת העץ לשימור במרחק הקטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת  .2.7

 רק בנוכחות הגוזם המומחה מלווה העבודה או מפקח מטעם אגף שפ"ע ורק לאחר קבלת

 .אישורם

בעבודה בקרבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות. אין  .2.8

לבצע חפירות כלל. כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות המפקח. אם נתקלים בשורשים יש 

 לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת המפקח.

צע חיתוך נקי במסור חד לרוחב במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לב .2.9

 .השורש

 בלזם לק    ,מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון .2.10

 .או שו"ע

 .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח .2.11

 במידה והמפקח מאבחן קיום שורש כלשהוא יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך  .2.12

 .עבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשיםלהמשיך ה

 העתק עץ בוגר .3

 הכנות להעתקה .3.1

 הקבלן יתקין מראש חיבור למערכת השקיה לעץ לשם הכנה ולמקום אליו מעתיקים  .3.1.1

  ויוודא פעילותה התקינה. פעילות ורכיבי מערכת ההשקיה בהתאם לשיקולים 

 .ה בשטחוהנחיות הגוזם המומחה /אגרונום המלוו מקצועיים

 ביצוע ההעתקה בפועל על ידי גוזם מומחה בלבד שיאושר לביצוע העבודה בהתאם  .3.1.2

 לאמור במפרט זה . במקרה של ספק ההוראות הקובעות הן אלו שיינתנו על ידו במהלך 

 .העבודה

 יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה, שלוש כריכות לפחות. פתחי  .3.1.3

 .ס"מ זו מזו 30ווסתות במרחק טפטפות מת

 יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  .3.1.4

 או דשן אחר על פי התייעצות עם  20:20:20או שו"ע בהרכב דומה או דשן ) 20:12:20

 היצרן(.

 יש להשקות  לעץ. 'גר 300-הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות, כמות של כ .3.1.5

 .לאחר יישומו, עם תחילת ההשקיה ושוב כל שלושה שבועות מיד

 חיתוך שורשים יתבצע לאחר שהגוזם המומחה יבצע חפירה זהירה של תעלה בהיקף  .3.1.6

  8מ' מהגזע, זאת לצורך יצירת גוש שורשים שלא יקטן מפי  4במרחק לפחות  העץ

 מ'. 1-הגזע ועומקו לא יקטן מ מקוטר

 לאחר ביצוע התעלה ההיקפית יש למלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלייט  .3.1.7

 וכן דשן אוסמוקוט, שיונח בסמיכות  901 20%וורמיקוליט קומפוסט על פי תקן ,

הטפטפות. העתקה תבוצע רק לאחר שלושה חודשים, תקופה בה העץ יגדל  לפתחי

 .חדשים וצעירים לאזור חיצוני קרוב זה שורשים

 העתקת עץ בשלמותו, לפי החלטה ספציפית, תבוצע על ידי ארגוז גוש השורשים  .3.1.8

 .מ' לפחות 4 בקוטר

 לשם העתקה בשלמות יש לדחוק מערך צינורות מתכת מתחת לגוש השורשים ולהניפו  .3.1.9

 .בשלמותו לאחר שלבי ההכנה, על ידי מנוף מתאים

ש להעתקת העץ ילווה מידית חיתוך שורשים היקפיים לקראת יצירת גו .3.1.10

 במריחת 

 ומעלה  3גיזום המכילה פונגציד )בנלט או שו"ע( על החתך לכל שורש בקוטר " משחת



 

 

 

 הורמון. וכן

 .או שו"ע KIPA מסוג PPM  2000 השרשה בריכוז .3.1.11

הקבלן  . הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה לביצוע ההעתקות .3.1.12

 יוודא קיום 

 .את ציוד מתאים לאתר להנפה, הזזה ומיקום העץ מחדשוהב

 גיזום העץ .3.2

 יש להכין את  .העתקה בשלמות היא העתקה במלוא הנוף ולה סיכויי הצלחה רבים .3.2.1

 כאמור לעיל ואז ניתן לגזום מעט בלבד ממנו ולאפשר סיכויי היקלטות רבים  העץ

 .יותר

 ויוחלט לבצע זאת בכל זאת יבוצע על ידי הגוזם  , במקרה3אין לגזום זרועות שמעל " .3.2.2

 .המומחה באופן אישי ולאחר התייעצות עם האגרונום

 זרועות צפופות ידוללו, תוך השארת ענפי שלד. יש להימנע מקיצור מסיבי של ענפים.  .3.2.3

 .להשאיר זרועות שלא נגזמות למלוא אורכן במידת האפשר יש

 לק בלזם" או "פדה במשחת עצים אנטי פטרייתית מסוג פצעי הגיזום יימרחו בהק .3.2.4

 ."ביילטון" או שו"ע

 יש למרוח הגזע בלובן למניעת נזקי קרינה. .3.2.5

 ביצוע ההעתקה .3.3

 .העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים להעתקה מפקיד היערות .3.3.1

 .החדשיש לדאוג לדרך גישה נקייה ממכשולים ממקום העץ למקומו  .3.3.2

 העתקה תבוצע בשעות קרירות . יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו את מיקום צד  .3.3.3

 בצבע אדום ולשמור על מיקום יחסי זה . יש לשתול העץ במקומו החדש כשצוואר  צפון

 בהתאמה לגובהו המקורי מעל פני הקרקע. השורש

 קשירה. יש לכסות עלוות העץ  גזע העץ ייעטף בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית תוך .3.3.4

 .ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ למשך שבועיים

 יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה .יש למרוח משחת גיזום  .3.3.5

 .על כל פצע ובקצות הענפים הגזומים כולם

 מ' לפחות   0.7 מהגזע ובעומק 10יש לחפור תעלה מסביב לעץ וליצור גוש בקוטר פי  .3.3.6

 .בהתאם לעומק השורשים

 .העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות הגוש .3.3.7

 יש להימנע בזמן ההעברה מקריעת שורשים .זאת על ידי גיזום במזמרה של השורשים  .3.3.8

החורגים מהגוש בזמן ההרמה על ידי המנוף מהקרקע, עובדים מבחוץ פנימה בזהירות 

ימנעות מקריעת שורשים. קצות השורשים הגזומים יימרחו גם הם במשחת תוך ה

 .גיזום

 יש לעטוף העץ ביריעה סביב כל השורשים למניעת איבוד קרקע אליה קשורות  .3.3.9

 .של השורשים היונקות

יש לדאוג להרטבה מתמדת של נוף העץ והגוש במשך הזמן בו הם שוהים מחוץ  .3.3.10

 לבור . 

 .ממטרונים בנוף העץ מומלץ להציב

יש להכין קרקע גננית ושני שקי קומפוסט. השקים יעורבבו בקרקע המקומית  .3.3.11

 שתוצא 

 יש להקפיד על ערבוב הקרקע  מהבור לשתילה מחודשת ובקרקע גננית מיובאת. 

 .והקומפוסט היטב



 

 

 

 .או שו"ע  KIPAיש לרסס את גוש השורשים החשוף בהורמון השרשה מסוג .3.3.12

העץ יונח בבור מלא מים תוך שמירה על כיוונו המקורי .הנחה כאשר צוואר  .3.3.13

 השורש 

 .שקוע יחסית לגובה פני קרקע סופי אינו

הסרת הקשירות וניתוק המנוף רק לאחר הנחת העץ, מילוי אדמה והידוקה  .3.3.14

 .היטב

כות צינור עם יש לבצע הנחת טפטוף סביב העץ הנשתל מחדש .לבצע שלוש כרי .3.3.15

 טפטפות 

 ל/'ש ולאפשר טפטוף רציף עד  2ס"מ זו מזו ובספיקה של  30מתווסתות במרחק 

לרוויה, להשקות כך לפחות שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות ואז לצמצם 

בהדרגה. יש לבצע השקיות במשך כל הקיץ בעונה הראשונה לאחר ההעתקה ובחורף 

 .בעת עצירות גשמים

 נוספות הערות .3.4

 .תקופת אחריות להעתקה הינה שנה .3.4.1

 בתקופת האחריות על הקבלן המבצע לנקוט באמצעי אחזקה והשקיה ודישון נאותים  .3.4.2

 .א לעבודות גינון ואחזקה 41לפי המפרט כאן ולפי המפרט הבין משרדי פרק 

 הנחיות לכריתת עצים .4

כחוק מפקיד היערות העירוני ועם כניסת  כריתות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורי כריתה .4.1

 .הרישיון לתוקף ולא לפני מועד זה

 .כריתות יבוצעו רק על ידי גוזם עצים מומחה .4.2

יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כסגירת האתר, גדרות, אמצעי בטיחות אישיים,  .4.3

 שלטי אזהרה, מחסומים וכו'.

 תבוצע הפלת עץ או גזע במלואו. כריתות עצים יבוצעו בפלחים ולא .4.4

 .הכריתה כוללת ניקיון שלאחר העבודה וגיזום מלא של הגדם כך שלא יבלוט מפני הקרקע .4.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .5

 .המדידה לפי יח' כמסווג בכ"כ והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל, כולל הובלה והשקיה

 

 עבודות השקיה   02.41

 כללי  41.02.01

 

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי הנוי המורכבות מצינורות  .1

 פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות  

 והאביזרים הדרושים להשקיית הגן .

כני ולפרטים והנחיות שיצורפו ביצוע מערכות השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הט .2

לעבודה, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל הסברים וההנחיות לביצוע 

 תקין.

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים ו/או כל  .3

תקן אמריקאי ו/או אירופאי. לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור 

 קינותם.המפקח לת

 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמפקח אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע. .4



 

 

 

  לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור המים, .5

מהלחץ, או שינוי מהתוכנית יש  סטייהקוטרו ומיקומו זהים לנדרש בתכניות. על כל  

 להודיע למפקח.

ת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת התחל .6

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

, כלומר תכנית AS- MADEעל המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית עדות  .7

הפעלה מצב קיים בשטח לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ה

 התכניות יהיו בפורמט אוטוקד  ויצורף להם דיסק. )בנוסף לאמור בפרק מוקדמות(.

הדרושים  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור .8

להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות כולל החפירה הנדרשת, הכל בהתאם 

 להנחיות במפרט ובתוכנית.

בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור  ביצוע העבודה יעשה .9

 המפקח על כל שלב שבוצע.

 

 מדידה וסימון  .0241.02

 

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

הקבלן יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע  .2

 בשטח,

 ן את מיקום המערכות השונות.במטרה לעדכ

 על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם בכתב מאת .3

 המפקח.

 

 חפירה  41.02.03

 

 לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי החשמל, טלפון, מים, .1

ר חפירה ועבודה ביוב וכו' אצל הגורמים המוסמכים, ובאחריותו הבלעדית לקבל אישו

 בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן .

בהמשך לאמור לעיל כל עבודות החפירה לצורך  -חפירת התעלות תעשה בעבודת ידיים  .2

הנחת שרוולים, צנרת ואביזרי השקיה כוללים במחירי היחידה ולא תשולם תוספת 

 עבור חפירה זו.

 ח.להפעלת כלים מכניים יש לקבל אישור בכתב מהמפק

 עומק החפירה בשטחי גינון (לא על פני המדרונות) יהיו כדלקמן: .3

 חפירהעומק  קוטר צינור

 ס"מ 60 מ"מ ומעלה 75

 ס"מ 40 מ"מ 40-63



 

 

 

 ס"מ 30 מ"מ, ומטה 32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור בעומק הנ"ל, יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י  .4

 .שרוול פי.וי.סי וזאת לאחר תיאום עם המפקח

ס"מ מהעומק  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב .5

ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי  15האמור לעיל ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי 

 בקרקע מקומית לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק.

שיונחו בתעלה. צינורות המסומנים  רוחב החפירה ייקבע בהתאם לכמות הצינורות .6

בתוכנית כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה או 

 להעמיק את עומק התעלה בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות המפקח.

צינורות מובילים ראשיים המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן, יש לחפור  .7

 מטר מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(. 2.0תעלה במרחק 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול  .8

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, 

 החזרת מרצפות, אבני שפה וכו'(. ללא כל תמורה נוספת.

 יד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינורהשרוול יהיה מחומר קשיח עמ .9

מ"מ. שרוולים הטמונים  8חוט משיכה מניילון בעובי  -המושחל דרכו. בתוכו יותקן 

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן בתכנית את  50באדמה יבלטו 

המקום המדויק של השרוולים וכן, לסמן את המקום המדויק בשטח ע"י יתדות סימון 

מברזל + דגל בשלב עבודה, ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן 

 המדרכה/שביל או בגב הקיר.

יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים  .10

בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח. יש 

 לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.לגלות את הקצוות, 

לפחות בהתאם  10לבן קשיח דרג  P.V.C -שרוול החוצה כביש יהיה ממתכת או מ .11

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. 100לתכנית. השרוול יוטמן בעומק של לפחות 

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. .12

ולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים שרו .13

מ"מ, וזאת  110מ"מ,  90ביוב )כתום( בקטרים  P.V.C -מ"מ ו/או מ 75מ"מ או  50

 ס"מ. 40בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומק 

 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח.

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד שוחת בטון בהתאם למצוין בתכנית. .14

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. וזאת ללא כל תמורה נוספת. .15

 כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך .16

ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית.  80או  60טר תא ביקורת מבטון טרומי בקו

 המכסה בגובה הריצוף. על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה".

העבודה כוללת השלמת הריצוף/האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק  .17

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

 ס"מ. 10צץ גס בעובי תהיה שכבת ח

 הצינורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל פני השטח ולא יוטמנו. -במדרונות  .18

 



 

 

 

 צנרת ומחברים  41.02.04

 

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים  -צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

עת העבודה, וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות ב .2

 פנימה.

כל המחברים לצנרת טמונה וגלויה כולל קווי טפטוף יהיו עשויים מפוליאתילן.  .3

 למערכת

המטרה, קווי טפטוף או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם 

 אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או שו'"ע.

 ר בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "פלסאון " או שו"ע.חיבו .4

 אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא. .5

 מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים. הרוכבים עד קוטר 40בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל  .6

מ"מ יהיו בעלי טבעות אטימה וזוג ברגים מגולוונים וטבעת נירוסטה ביציאה  75

 ברגים וכל המפורט לעיל. 4מ"מ ומעלה יכללו  75וכב, הרוכבים מקוטר מהר

 

 פריסת הצנרת וחיבורה  41.02.05

 

 צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה בתוכנית(, צנרת .1

 שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 ים וחדים, בסיום חפירת התעלה.צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קש .2

 חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים. .3

 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים. .4

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר  .5

 הגדול.

 זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. צינורות

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. .6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י  .7

מפתחות מתאימים. החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהיינה נזילות 

מ"מ מקוטר חור  2 -מקדח כוס עם מוביל( כשקוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ)

 הרוכב.

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .8

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה . .9

ו ויוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכב .10

 הנחיות בתכנית.

 



 

 

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה 41.02.06

 

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה )פרט לממטירים(  .1

 יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

פתיחה וסגירה של כל שלוחה  שטיפת הקווים הראשיים וסופי השלוחות יעשה ע"י .2

 ושלוחה.

 לאחר המדידה והשטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. .3

מ' בכל צד. באדמה  1.0בכל מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 

המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות 

ס"מ )החול והעבודה כלולים במחיר הצינור( ומעל  7ס"מ ולכסות בשכבה של  15בעובי 

 שכבה זו את הקרקע המקומית.

 שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק 24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך  .4

 שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

 

 פיכיסוי סו  41.02.07

 

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמת גן  .1

 נקייה ללא אבנים.

על הקבלן לוודא שלא יהיו שקיעות על פני הקרקע, במידה וקיימות שקיעות יש  .2

 להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר.

 

 טפטוף 41.02.08

 

ת צנרת ואביזריה, כולל ראש כל ההוראות המפורטות לעיל המתייחסות להתקנ .1

 המערכת, נכונות גם לסעיף זה )טפטוף(.

מ"מ בספיקת  16-17שלוחות הטפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .2

ליטר/שעה. הטפטפת הינה אינטגרלית בצינור אלא אם צוין  2.3 - 2.1טפטפת     

 אחרת, בצבע חום ובמרווחים המצוינים בתכנית ו/או כתב הכמויות.

 צנרת הטפטוף לשיחיות ועצים תהיה זהה )של אותו יצרן(. .3

בשטחים מישוריים : הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק  .4

 כפי שצוין בסעיף חפירה לעיל.

הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ו/או כפי שצוין בתוכנית ויונחו בעומק 

 הערוגה ו/או בהתאם להוראות המפקח. ס"מ כשהם צמודים לשולי 30

יש לשטוף צינורות מחלקים, ולאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  .5

ולבצע שטיפה בשנית, ורק אז לחבר לקו מנקז ולשטוף בשלישית. וכך לוודא שכל 

 הטפטפות פועלות כנדרש.



 

 

 

בריכת ניקוז או כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים ב .6

מצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים 

 יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

פרטים כגון: ברזים, וסטים, שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון בבריכת  .7

ע"י "עומר" או שו"ע. ס"מ מינימום, מסוג המשווק  30הגנה כולל מכסה בקוטר 

 בתחתית יפוזר חצץ כחומר מנקז .

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. .8

טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י המפקח. טפטפות נעץ  .9

לכך. הטפטפת בעזרת מחורר המיועד  4מ"מ ומעלה דרג  16יורכבו על צינורות מקוטר 

 ס"מ מצוואר השורש של הצמח. 5תורכב במרחק שלא יעלה על 

יונחו הקווים מעל פני הקרקע לאורך השורות בסמוך צמחים, אלא אם צוין  -בשיחים  .10

 אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכנית השקיה ו/או על פי הוראות המפקח.

 יימו בצד השני. קווי הטפטוף יהיו ישרים ללא חזרות ויתחילו בצד אחד ויסת

פריסת קווי הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו  .11

ס"מ )אלא אם צוין אחרת(  60" באורך Uמ"מ בצורת " 3ביתדות ברזל מגולוון 

מ' בין אחת לשנייה, לאורך שלוחות הטפטוף ו/או בהתאם להוראות  2.5ובמרחק של 

 המפקח.

הראשיים יוטמנו בקרקע בהתאם לסעיף המפורט לעיל ו/או  הצינורות -לעצים  .12

 בהתאם להוראות המפקח.

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  .13

 ע"י המתכנן.

ס"מ  30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק 

 מינימום,

מ"מ בצבע חום, לגומה  16שרוול. ממנו יצא צינור עיוור הצינור המחלק יעבור בתוך 

 בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.

 חיבור טבעת הטפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע.

 השימוש במחברי שן אסור בהחלט. .14

ליות חבק חיבור שלוחות הטפטוף יהיה במחברי פלסאון או ש"ע, אסור השימוש בתחי .15

 ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא.

 

 ראש מערכת )ראש בקרה( 41.02.09

 

 מיקום הראש, צורת הרכבתו, סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית, .1

 ו/או עפ"י הוראות המפקח.

עם אביזר חיבור מהיר המיועד לחיבור צינור  3/4לכל ראש מערכת יורכב ברז גן " .2

 עם פקק. Tראש תורכב הסתעפות גמיש ובסוף ה

 P.V.C -ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ואחריהם זקפים. הזקפים העשויים מ .3

 ו/או



 

 

 

 90°יורכבו אנכית )כלפי מטה( עד למתחת פני הקרקע ויחוברו בזווית של  מגולווןברזל 

 לצנרת )וזאת כמצוין בתוכניות ו/או הוראות המפקח(.

וגנים מקרינת שמש וזאת רק במידה ויהיו גלויים מעל פני יהיו מ P.V.Cכל אביזרי  .4

 הקרקע.

במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע  .5

 ויכיל מדכנים למדידת לחץ.

כל ראש מערכת יעוגן בתמוכות העשויות מפלדה מגולוונת ומוגנות מקורוזיה בתוך  .6

מפוליאסטר משוריין על בסיס בטון כמופיע בפרטים ארון ראש המערכת. הארון 

 ובכתב הכמויות.

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המפקח. .7

פי מיקום הראש את גובה ארון ראש מערכת ביחס לגובה פני -המפקח יקבע על

 הסביבה.

 פעלה ותחזוקה קלה.כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו ה .8

ראש המערכת יהיה במרכז הארון. המידות יקבעו לאחר השלמת  -מידות הארון  .9

 הראש,

 ס"מ. 20כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת לפחות 

בריח" או שו"ע. -, מסוג, "רבETSAMארון ראש המערכת ינעל במנעול מפתחות  .10

תח אחד יימסר לבעל המבנה ומפתח אחד מ"מ לפחות. מפ 10שקוטר לשון הנעילה 

 יישאר בידי הקבלן ויימסר לממונה בתום בל העבודות.

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע  -מז"ח  .11

בהתאם לפרט בתכנית ועל פי הוראות/תקנות משרד הבריאות, מיקומו ייקבע לפי 

 ח יותקן בסמוך לראש המערכת(.הוראות המפקח )לא מחויב שהמז"

 עם סיום התקנת המז"ח יימסר טופס התקנת מז"ח רשמי לממונה.

סביב מתחם מיכל הדשן והאביזרים הנלווים, יש לגדר את השטח כדי למנוע כניסה  .12

 חופשית ולתלות שלט אזהרה שהמים אינם ראויים לשתייה.

קשורת אלחוטית, צינוריות המחשב יכלול את כל ציוד הדרוש לת -מחשב השקיה  .13

בצבעים שונים ו/או כבלי תקשורת שלכל גיד יהיה בצבע  10מ"מ דרג  8פיקוד בקוטר 

 שונה.

מיקום מחשב ההשקיה יקבע לפי תכנית ו/או בהתאם להוראות המפקח. המחשב ימוגן 

 בארגז הגנה אטום למים עשוי מפוליאסטר משוריין תוצרת "ענבר" או שו"ע.

בי יציקת בטון מזוין )מחוץ לראש המערכת(, כשבעת יציקת הבטון הארגז יוצב על ג

 מ"מ. 50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3יוכנסו 

 50 פוליאתילןיונח בתוך שרוול  N.Y.Y 1.5כבל חשמלי דו גידי  -תשתית לאוטומציה  .14

 מ"מ מוטמן כנדרש.

טיות בהתאם בכל הסתעפות או במעבר כבישים יותקנו בריכות ביקורת טרמופלס .15

 להוראות המפקח. כל העבודות החשמליות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך.

הרכבת מחשב השקיה תוצרת 'מוטורולה' או ש"ע יבוצע ע"י היצרן וכוללת אחריות  .16

 לשנה.



 

 

 

 חיבור ראש/י המערכת למחשב יבוצע עד להפעלתם המושלמת. .17

למי פיקוד  3/4ה בקוטר "הערה: יש להקפיד כי בכניסה לראש המערכת תהיה יציא .18

 .150הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר )גוף פליז( ומסנן 

 

 סיום עבודה  41.02.10

 

יש לבדוק לחצי מים בראשי המערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. בקווי  .1

טפטוף בתחילת כל שלוחה ובסיומה, ולהעביר לממונה רישום מסודר של מדידות אלו 

 ההשקיה וההפעלות.לפי מספרי קווי 

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את  3לאחר תקופה  .2

 הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע באדמה מאושרת ע"י המפקח.

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

 בשטח בזמן הביצוע.

 

 דידה ותכולת מחיראופני מ  41.02.11

 

 הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את  .1

 עבודות הקרקע הדרושות ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע. 

 ממטרות ימדדו בנפרד. .2

ראש המערכת יימדד לפי יח' וכולל במחיר כולל את כל המפורט בתכנית ובפרטים  .3

 שעון גיחון וטיפול מול הגיחון בחיבור ראש המערכת.כולל 

 ארון הגנה לראש המערכת יימדד בנפרד לפי יח' אלא אם כן צוין אחרת. .4

 התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות ויימדד בנפרד לפי יח'. .5

 אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. .6

ול את כל הוצאות הקבלן הקשורות בביצוע מושלם של התמורה למערכות השקיה תכל .7

עבודות מערכות השקיה השונות, כפי שמתואר במפרט המיוחד, בתוכניות ההשקיה 

 ו/או המשתמעות מהן במידה ולא הוזכרו במפורש, כדי לקבל עבודה באיכות הנדרשת.

ולל לרבות כל עבודות ההכנה )אספקת חומרים הובלה, הנחה והרכבה, ציוד נדרש הכ

 ציוד שיידרש במקרה הצורך(.

על הקבלן להכין על  -)בנוסף לאמור בפרק מוקדמות(  AS MADEתכנית עדות  .8

חשבונו תכניות עדות למערכות ההשקיה, בפורמט אוטוקד, התכניות יוכנו בידי מודד 

מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות יהא תכנית המתאימה לתנאי השטח 

 דות.שבוצעו בו העבו

 תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן,

 לרבות הצנרת התת קרקעית.

 יום אחר גמר העבודה בשני עותקים, ובצרוף דיסק. 14התכניות תימסרנה למפקח 



 

 

 

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 

 עבודות גינון  41.03

 כללי 41.03.01

 

לא תבוצענה עבודות שתילה/נטיעה אלא לאחר שאישר המפקח בכתב שהושלמו כל עבודות 

 ההכנה, הכשרת הקרקע, מערכת ההשקיה בוצעה והשטח מוכן לנטיעה/ שתילה.

 

 מדידה וסימון  41.03.02

 

ה שבמכרז/חוזה זה יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתיל .1

 במהלך אחד, אלא אם אושר ע"י המפקח, בכתב ומראש, לפצל הסימון.

 בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי )המינים/זנים לחוד(. .2

יסומנו ביתד עם סימון שם העץ על היתד או על סרט  -מכל המינים והגדלים  -עצים  .3

 עמיד קשור ליתד.

 למדידה אנליטית של השטחים וניתן להסתפק בסימון המבוסס על הקבלן אינו נדרש .4

 התרשמות כללית וסימון על פי מדידה מתוך התוכניות והתאמה למצב הקיים בשטח.

 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. .5

 

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה  41.03.03

 

 מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הכמויות המצוינות במסמכי .1

פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את -הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות על

 הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי  .2

 המכרז/חוזה לבין הכמויות הנדרשות בפועל באתר.

 

 תנאי ומועדי נטיעה  41.03.04

 

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה. .1

 אך אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.

 בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.  2

 מתאימה. מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה ה .3 



 

 

 

 בספטמבר. 1 -מרץ ל 15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין                       

 לוח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב  . 4            

 ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח. 

 להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה  .5

 ע"י המפקח בהתאם לפרוט הבא: 

  אחריות קליטה לשיחים                

 חודשים 6 - 

 חודשים 6 - אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול   

 חודשים 12 - אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה   

 חודשים 3 -   אחריות קליטה לצמחיה עונתית   

  

 דוגמאות  41.03.05

 

מאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל מיני וזני הצמחים על הקבלן לספק דוג .1

 בוגרים מהאדמה.-אשר צוינו לנטיעה/שתילה במכלים ו/או כעצים חצי

עצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה/מטע, יוצגו בפני המפקח, בסיור אחד  .2

 ימים לפני מועד הסיור. 14שיתואם מראש עם המפקח, לפחות 

ים יובאו למשרד המפקח או יתקיים סיור למשתלות לקבלת אישור כל הצמחים האחר .3

 מהמפקח לפני הבאתם לשתילה באתר.

ליטר שאושרו ע" י המפקח יישארו למשמרת ליד משרד  25כל הצמחים במכלים עד  .4

 המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.

רקע, יינטעו לאחר ליטר ומעלה כולל עצים בוגרים מהק 25 -צמחים במכלים מ .5

 אישורם וסימונם במשתלה כעצי דוגמא מאושרים.

אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים  .6

כנדרש. הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים 

 המפקח. לפי מסמכי המכרז/ החוזה אשר אושרו במשתלה ו/או לפי הוראות

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים אשר לא קיבלו את אישור המפקח בכתב. .7

שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל. לא תהיה סטייה מסוגי ומיני  .8

 הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא אם אישר זאת בכתב המפקח.

 

 פרטים מיוחדים  41.03.06

 

" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד מיוחדים-סווג "פרטים

מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור 

המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים 

על סמך בדיקת הצמחים במשתלה ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן -המוצעים על

 במועד שיתואם עם המפקח.



 

 

 

 

 בור נטיעה/שתילה  41.03.07

 

 ייחפר/ייחצב בור לשתילה, שנפחו יכיל קרקע תחוחה או במצע -לכל שתיל הנשתל  .1

 מנותק כך שכל מערכת השורשים של השתיל יונחו ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

אסורה בהחלט, וזאת על מנת למנוע  -המידה  חפירת/חציבת בור נטיעה עמוק יתר על .2

 פגיעה בצוואר שורש השתיל.

באדמה בלתי מחלחלת )אטומה( ו/או במשטחי סלע אין לחפור /לחצוב בור נטיעה  .3

עמוק מהשכבה המעובדת. אם עומק השורשים מחייב חפירה/חציבה עמוקה יותר יש 

מ' ובכמות  0.50מ' לעומק  0.70לדאוג לניקוז בבור השתילה ע"י קידוח בעזרת מקדח 

 קידוחים לשתיל, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת. 4 -של כ

 החפירה/חציבה תעשה בעבודות ידיים ו/או בכלי מכני, הכל בהתאם להוראות המפקח. .4

עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח, וזאת לפני מילוי הבור באדמה גננית  .5

אתר את כל העפר, הסלעים והפסולת המיותרים מובאת. הקבלן יסלק על חשבונו מה

 שהוצאו מהבור וסביבתו. בכל מקרה אין לנטוע ישירות על סלע.

 להלן פירוט נפח בורות השתילה: .6

מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2קוטר הבור יהיה גדול פי  -צמחים במכלים  .6.1

 בגובה הכלי הנשתל.

ס"מ  40x40x40חים גלויי שורש יהיו מידות הבור לצמ -שתילת גלויי שורש  .6.2

 ס"מ לצמחים אחרים. הכל בהתאם להוראות המפקח. 80x80x80לורדים ועד 

 2קוטר הבור יהיה גדול פי  -נטיעת עצים בוגרים וצמחים מעוצבי גזע מהקרקע  .6.3

 מגודל הגוש הנשתל ועומק הבור יהיה כגובה הגוש הנשתל.

 יהיה כגובה פני הקרקע.העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש 

 

 זיבול ודישון -מידת צמחים   41.03.08

 
 גודל שתיל 

 ()לכל הפחות

 כמות דשן בשחרור גודל כלי

 איטי

 הרכב:

15-9-9 

Mg 3% + 

 חודשים 12-14

 כמות דשן

 בשחרור

 איטי הרכב :

16-8-9 

Mg 3% + 

16-18 

 חודשים

 כמות

 קומפוסט

 לבור

 בליטר

 ס״מ 10גובה  צמח

 ס"מ 15קוטר 

 0 גרם 60 גרם 30 ליטר1-0.25

 ס״מ 18גובה  צמח

 ס"מ 20קוטר 

1-3 

 ליטר

 0 גרם 60 גרם 30



 

 

 

 ס״מ 25גובה  צמח

 ס"מ 25קוטר 

  

 קוטר 

 גרם 90 גרם 60 ליטר 5-4
1 

 ס״מ 35גובה  עץ או שיח

 ס"מ 35קוטר 

 5 גרם 100 גרם 60 ליטר 10-7.5

 10 גרם 200 גרם 130 ליטר 40-25  עץ או שיח

 20 גרם 260 גרם 160 ל' ומעלה 50ממיכל   שיחעץ או 

 עץ בוגר )"בכיר"(  עץ

 מעוצב מהאדמה

"2 - "4 

 30 גרם 300 גרם 200

 עץ בוגר מעוצב  עץ

 ומעלה 4מהאדמה "

 40 גרם 500 גרם 300

  דקל

 

 

 

 

 

דקל בוגר )תמר או 

 וושינגטוניה(

 40 גרם 500 גרם 300

 

 

 יישום הדשן בשלב ההקמה

 הדשן ייושם בבור השתילה בשלב ההקמה. .1

 12-הדשן מסופק בשקיות מתכלות הכוללות דשן  -השימוש יתבצע באמצעות שקיות  .2

 במשקל של: 16-18ודשן  14

 גרם. 30 .2.1

 גרם. 100 .2.2

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר לנטיעה ושתילה  41.03.13

 

 המדידה לסעיפי שתילה ונטיעה היא לפי יחידות רק לאחר קליטה. .1

המחיר כולל: אספקה, הובלה, חפירת/חציבת בורות שתילה, פינוי החומר בהתאם  .2

באדמת גן מובאת  להוראות המפקח, אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצורך

ו/או מקומית, זיבול ודישון במידת הצורך, שתילה ונטיעה, תמיכה, השקיה לרוויה 

 בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה. המפורט לעיל.

יישור והכנת השטח לפני שתילה (כמפורט בפרק הכשרת השטח), יישור השטח לאחר  .3

שהיא וכל העבודות השתילה, יישור שלוחות הטפטוף, ניקוי השטח מכל פסולת 

 והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט לעיל.

 .41מסירה, תחזוקה ואחריות כאמור בסעיף  .4

להלן כלולה במחירי הנטיעה ולא  41.04מסירה, תחזוקה ואחריות כאמור בסעיף  .6

 תשולם בנפרד.

משך שחרור הדשן  סוג הצמחייה

 בחודשים

 קרקעב

דשן בשחרור מבוקר 

 מצופה בהרכב 100%

 בקרקע

 גרם למ"ר

 עונתיים
5-6 

 אוסמוקוט פרו

15-9-11 
100 



 

 

 

 

 מסירה, תחזוקה, אחריות לגינון  41.04

 כללי 41.04.01

 

יום  180סיום כל העבודות ומסירה ראשונית, יתחזק הקבלן על חשבונו במשך  לאחר

 עד למסירה סופית.

 

 מסירה ראשונה 41.04.02

 

 בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב  .1

לרשות המקומית ותחל תקופת האחזקה. עת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, 

מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות שטח הגן 

במפרט מושלמות. במידה והמזמין ו/או הרשות המקומית לא יקבל את השטח בגלל 

חוסר במרכיב מסוים ו/או אי התאמה לדרישותיה, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח 

. רק לאחר  ללא תשלום, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3קבלת אישור בכתב על תקינות המסירה תחל תקופת 

(, הכוללת: AS MADE)במסירה ראשונית על הקבלן לספק למזמין תכניות עדות     .2

    דומם,

 צומח, השקיה, גודל השטחים וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת.   

חודשי אחזקה אלו ועליו לכלול  3 -האחזקה והטיפול ב לא ישולם לקבלן בנפרד עבור  .3

את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו תתקיים 

 מסירה סופית.

האחזקה תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס   .4

 בהרביצידים.

בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ  עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה  .5

 הוראות המפקח, יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב

עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום 

אלו שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם 

תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול ו/או דישון להתפתחות צמיחת העצים, 

 ע"פ הוראות המפקח.

הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת   .6

 ההשקיה.

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות  12עליו לתקן תוך 

לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק  רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים גדולות, יש

את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל 

החלפת חלקי מערכת פגומים בחדשים, כך כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן 

 יהיו מסוג מאושרים ע"י המפקח.



 

 

 

 

 מסירה סופית  41.04.03

 

חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה  3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך 

יימסר השטח מסירה סופית בכתב למזמין ולרשות המקומית העבודה והאתר  זה

יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח 

הגן מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט 

 מות.מושל

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עבודות סלילה - 51פרק 

 

 העבודות יבוצעו על פי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי ובנוסף לפי המפורט להלן.

 

 עבודות הכנה ופרוק  51.01

 עבודות פירוקים  51.01.01

 

 י שפה, אספלטים, משטחי בטון ועוד.עבודות הפירוקים כוללות פירוק מעקות, אבנ .1

 .51.03העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי בתת פרק  .2

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה וממדים  .3

כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כלשהו בעל ממדים קטנים, צרים או 

 נפרדים.

ים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים כל פירוק של חומר .4

המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר 

בהם. ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה 

שפך  תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו לאתר

 מאושר לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות.

חומרים המיועדים לשימוש חוזר )על פי החלטת המזמין( כגון: מרצפות, מכסים של  .5

שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו"ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני 

 פירוקם.

פורקים על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת החומרים המ .6

 במשך זמן אחסונם עד למועד הרכבתם מחדש מפני חבלות, גניבות וכו'.

 תשלום ומדידה .7

עבור עבודות הפירוקים ישולם לפי הסעיפים השונים בכתב הכמויות ואופני  7.1

 .51.03מדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי פרק 

י החומר למקום העבודה והמחיר כוללים הריסה בכל ציוד שהוא, ניסור ופינו 7.2

 מאושר.

 

חישוף השטח ועירום זמני של אדמה גננית ו/או סילוק של חומר שאינו   51.01.02

 לשימוש בפרויקט מתאים

 

 .51.03.01חישוף יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי בסעיף  .1

 ס"מ. 20החישוף ייעשה בעובי  .2

ישולם בנפרד, במידה  כל צמחיה תוסר במסגרת סעיף זה. עבור כריתה ועקירת עצים .3

 ובקרקע נשארו שורשים או גזעים של עבודות הכריתה שנעשו על ידי קבלנים אחרים,

פינוי יתר השורשים והגזעים יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול במחיר היחידה 

 לחישוף הקרקע.



 

 

 

חומר החישוף ייערם בשטח לשימוש בהמשך. במקומות בהם יורה המפקח יבוצע  .4

 יותר עקב צמחיה פולשנית או לצורך שימוש באדמת העומק.חישוף עמוק 

על הקבלן לבדוק את איכות האדמה לפני ביצוע העירום הזמני ולקבל את אישור  .5

 הפיקוח לטיב החומר ולמיקום העירום הזמני

 תשלום ומדידה .6

ס"מ ועירום החומר לשימוש עתידי בפרויקט ישולם לפי  20עבור חישוף בעובי  .6.1

 מ"ר.

ס"מ ועירום חומר מתאים לשימוש בפרויקט או  20 -עבור חישוף עמוק מעבר ל .6.2

 פינוי חומר שאינו מתאים ישולם לפי מ"ק.

המחיר יכלול את כל בדיקות טיב הקרקע. .6.3



 

 

 פירוק מבנה כבישים ומדרכות קיימות 51.01.03

 

 .סומנים בתכניות ובמקומות שיורה המהנדס יבצע הקבלן פירוק מלא ו/או חלקי של מיסעות עד למפלס שתית מתוכננתבמקומות המ .1

פירוק מיסעות, שכבות תשתית ומצעים, קורות, יסודות,  העבודה כוללת ניסור שכבות האספלט בגבולות הפירוק בקו אנכי ו/או במדרגות, .2

רים שונים וכן כל חומר קיים מתחת למיסעה הקיימת עד למפלס השתית המתוכננת, חרישת השתית, צינורות מחומ בטונים שונים, שוחות,

 .מילוי בורות שנוצרו בזמן פירוק המיסעה בשכבות מילוי נברר מהודקות בבקרה מלאה, הרטבה והדוק השתית

 .וד פני מצע קייםשתית בעפר תעובד לפי סעיף הידוק שתית חפורה. שתית במצע קיים תעובד לפי סעיף עב .3

 מדידה ותשלום .4

המדידה במ"ר, כולל כל האמור לעיל לרבות הפינוי לאתר מורשה ללא סווג: לעומק הפירוק ו/או לסוג )אספלט/בטון/ריצוף( לעוביו, מיסעה 

 .או מדרכה. העבודה כוללת את כל האמור לעיל

 

 פירוק תמרורים ושלטים 51.01.04

 

 .ו/או במקומות שיורה המפקח יהיה על הקבלן לפרק תמרורים ושלטיםבמקומות המסומנים בתכניות  .1

 20לוי הבורות שנוצרו בחול נקי מאבנים בשכבות של יהעבודה כוללת פירוק זהיר של התמרור ו/או השלט, העמודים ויסודות הבטון, מ .2

 .סני המסוף וסילוק הפסולתס"מ תוך הרוויה במים והידוק באמצעי מכני. העברת חומרים הראויים לשימוש חוזר למח

 .תמרורים המותקנים על עמוד אחד או יותר \הסעיף מתייחס לשלטים .3

 מדידה ותשלום .4

 .יימדד ביח' לכל גודל שלט ו/או מספר העמודים שבו. כולל כל האמור לעיל בסעיף זה

 

 התאמת שוחות כולל פירוק התקרה )הגבהה או הנמכה( 51.01.05

 

 .ר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי הכבישים המתוכנניםבמקומות שונים באת .1

 :העבודה כוללת בין היתר .2

 .קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה .2.1

 .הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב .2.2

 .חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים .2.3



 

 

 וחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.פירוק חלקי בקירות הש .2.4

 .יציקת תקרה חדשה .2.5

 .יציקת צווארון מבטון .2.6

 .החלפת המסגרת למסגרת חדשה תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן .2.7

 .כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל .2.8

 .סילוק פסולת .2.9

 .יא תותאם למדרכה או לכבישבמידה ותבוצע תקרה טרומית ה .2.10

 תבוצע החלפת מסגרת המכסה למסגרת חדשה לפי סוג המכסה המיועד  .2.11

 .לשוחה 

 עד לביצוע  )) D400במידה ויידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבד .2.12

 .הסופי 

 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח חב'  .2.13

 בזק. 

 מדידה ותשלום .3

 יח'. כולל כל האמור לעיל. –המדידה 

 

 ניסור אספלט קיים 51.01.06

 

בכל הקטעים בהם יש לבצע ניסור אספלט קיים, או לבצע אבן שפה בצמוד למיסעה אספלטית קיימת, או חיבור בין מסעות מתוכננות  .1

בקו החיבור למיסעה החדשה לעומק לא יקטן מעובי שכבת  למסעות חדשות, על הקבלן לבצע ניסור אספלט בקו אבן השפה המתוכננת או

האספלט, תוך כניסה אל המיסעה הקיימת בהתאם למה שצוין בתכנית או לפי הנחיות המפקח, בקו ישר ומקביל לציר האבן / חיבור 

 המוגדר בתכניות, ע"י מכשור מתאים )מכונת חיתוך(.

ת על הקבלן יהיה להשלים את החלק העודף שנחתך על חשבונו ובשכבות אספלטיות בכל מקרה בו יסטה החיתוך מקו אבן השפה המתוכננ .2

 .בלבד

 .עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר חיבור חלק של האספלט החדש עם האספלט הקיים .3

 מדידה ותשלום .4

 המדידה במ"א, כולל כל האמור.



 

 

 

 CLSM –ר( מילוי בחנ"מ )בטון בעל חוזק נמוך מבוק 51.01.07

 

 .ס״מ 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ .1

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה )לא יותר שימוש במחפרון בעל ״שיניים״ על הכף(. במידה ותחתית  .2

זה עלול להוביל לשקיעה של  מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק 95%החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק מינימאלית של 

 .התערובת לאחר התקשותה

 .למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה CLSM -יש לאבטח מכלים, צינורות, תאים ושאר המיתקנים אשר מיועדים להיעטף ב .3

 .מ׳ 0.50קה לא יעלה על ס״מ, גובה היצי 40היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה על  .4

משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת. ביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות( כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ  .5

. הדבר חשוב המיוחד ביציקה בתנאי CLSM-להרטיב את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה

 צוניים )חום רוח וכיו״ב(.אקלים קי

מ״ר. משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו  500 -על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ .6

 .למקטעי יציקה ע״י תבניות

 .אם להתקדמות היציקהמ׳ מתחתית משטח היציקה ולהתרומם בהת 0.5 – 1.0יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על  .7

 .ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות .8

 .ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )או צינור המשאבה( למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה .9

 .ביצוע תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת .וכו׳( בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה .10

 .יש לשחרר לחצי אויר בצדו השני של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל .11

 מדידה ותשלום .12

 .ור לעילהמדידה לפי מ״ק, בהתאם לכמות התאורטית בניכוי נפח הצנרת המוטמנת והמחיר כולל בין היתר את כל האמ

 

 פירוק/העתקת גדר רשת 51.01.08

 

 במקומות שיידרש הקבלן יבוצע פירוק של גדר קיימת מכל סוג. .1

 העבודה כוללת בין היתר: .2

 תאום מוקדם בדבר עיתוי הפירוק/העתקה עם הפיקוח. אין להתחיל בפירוק עד לקבלת אישור. .2.1



 

 

 הראויים לשימוש חוזר למחסני הרשות. פירוק זהיר של הגדר והעברת האלמנטים .2.2

 פירוק היסודות. .2.3

 ס"מ תוך הרוויה במים והידוק באמצעי מכני. 20השלמת מילוי הבורות שנוצרו בחול נקי מאבנים בשכבות של  .2.4

 סילוק הפסולת. .2.5

 מדידה ותשלום .3

 המדידה במ"א , כולל כל האמור לעיל.

 

 קרצוף אספלט 51.01.09

 

 קרצוףציוד ה .1

 .הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית לקבלת דיוק ברום .1.1

ס"מ לפחות במעבר אחד, תוך עיצוב שולי השטח המקורצף )השפות( בצורה אנכית, ישרה ולא  10הציוד יאפשר קרצוף לעומק  .1.2

 .מ' לפחות 1.20של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן  מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש

 .מ' לפחות 0.30כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן  .1.3

 .ם קורצפהעל פני מיסעה שטר ,הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה .1.4

 .יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד ממסמכי החוזה .1.5

 קרצוף בשטחי אספלט קיימים .2

הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי הנדרש כולל במקומות בהם נדרש תיקון יסודי מקומי  .2.1

 .ים בהמשךכמפורט בסעיפים נפרד

במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת  ,קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא מקורצף, או בקרבת שוחות .2.2

 .ידיים, לפי הוראות המפקח, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים

ה יציבה. בגמר הקרצוף נדרש לטאטא את אם עקב הקרצוף נתערערה, נסדקה או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכב .2.3

 .השטח

נוסף לטאטוא הראשון נדרש לנקות את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או במטאטא מכני. לא תורשה תנועת כלי רכב על השטח  .2.4

 .המקורצף לפני הניקוי



 

 

ה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסע .2.5

 .מעורערים או מתפוררים

 פסולת הקרצוף .3

 .ק"מ 10המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס של עד  .3.1

 אחר המיועד למילוי )באישור יועץ הקרקע( או לסילוק.במידה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר  .3.2

 מדידה ותשלום .4

 המדידה במ"ר, כולל את כל האמור לעיל.

 

 פירוק שערים בגדלים שונים 51.01.10

 

 במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח , יפרק הקבלן שערים בכל גודל ומכל סוג ויסלק את החומרים למקום סילוק .1

 .מאושר ע"י הרשויות

 .העבודה מתייחסת לכל סוגי השערים שבשטח .2

 .ס"מ 20העבודה כוללת פירוק וסילוק יסודות השערים, סתימת בורות על ידי מילוי מחומר שייקבע ע"י המפקח בבקרה ובשכבות בעובי  .3

 בתיאום עם המפקח. –העבודה כוללת הובלת השערים או חלקם לאתר אחסנה  .4

 ותשלום מדידה .5

 .יימדד לפי יח' כמסווג בכתב כמויות ללא תלות בגובה, מיקום וסוג השער כולל כל האמור לעיל לרבות סילוק הפסולת

 

 הריסת מתקני כניסה ויציאה של מעבירי מים 51.01.11

 

עליונות, לרבות כל הניסורים  קורות תחתונות ו/או, הפירוק כולל במחירו את כל עבודות העפר הנדרשות, לרבות פירוק, רצפה, כנפיים .1

 .הנדרשים ופינוי לאתר שפך מאושר

 .כמו כן כולל המחיר מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק לפי דרישת המפקח .2

 .המדידה לפי יחידה קומפלט למתקן כניסה ו/או יציאה .3

 



 

 

 סילוק פסולת 51.01.12

 

עבודה כוללת העמסה, הובלה אל מחוץ לגבולות העיר ואגרות למיניהן חומר הפסולת המתקבל מעבודת הקבלן יורחק למקום מאושר ה .1

במידת הצורך. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת שנוצרה בזמן ביצוע העבודות באתר. כמו כן כוללת העבודה 

 לת נכלל במחיר עבודות שונות.עירום הפסולת במערומי ביניים בכמות ולזמן כנדרש לביצוע העבודה. המחיר עבור סילוק פסו

ישולם בנפרד. המדידה תהיה לפי מ"ק והתשלום כולל את  –באתר העבודה לפני תחילת עבודת הקבלן  שהייתהעבור סילוק פסולת  .2

 ההעמסה, ההובלה והאגרות.

 

 פירוק אבני שפה/אבני אי/אבני גן/אבני תעלה 51.01.13
 

 בין פירוק אבנים לצורך שימוש חוזר.יופרד בין פירוק אבנים לצורך סילוק, ל .1

 אבנים שלמות יועברו למחסן העירייה, או לאתר אחר, או לשימוש באותו האתר אך במקום שונה. .2

 העבודה כוללת: .3

 קבלת הקטע לפירוק המפקח. .3.1

 פירוק האבנים. .3.2

 פירוק הגב והתושבת ופינוי הפסולת. .3.3

 החלל הנוצר בהתאם לצורך ועל פי הנחיות המפקח. מילוי במצע א' של .3.4

 הובלת האבנים בהתאם לצורך על פי הנחיית המפקח. .3.5

 מדידה ותשלום .4

 ישולם בנפרד בכל סוג עבודה. –בגין פירוק אבנים  .4.1

 העבודה תימדד במ"א. .4.2

 והובלתן לשטח מיחזור. פריטי התשלום כוללים: פירוק אבנים לצורך שימוש חוזר .4.3

 

 פירוק ריצופים 51.01.14

 



 

 

 העבודה כוללת פירוק ריצופים מכל סוג שהוא ובכל מקום שהוא, בהתאם לתוכניות ו/או הנחיות המפקח. .1

 הריצופים לשימוש חוזר יכולים להיות מובלים אל מחוץ לתחום העבודה בכל מקום  .2

 עבודה.בתחום העיר, או לשמש לריצוף מחודש בתחום ה 

   ריצופים מפורקים למיחזור יכולים להיות מובלים לכל אתר מיחזור, הן בתחום העיר    .3

 והן מחוצה לה. 

 העבודה כוללת: .4

 סימון השטח המיועד לפירוק. .4.1

 הפירוק הזהיר שלהן והפרדתן מחומרי המיסעה שמתחתן. .4.2

 על משטחים מתאימים במידה של הנחה מחדש בתחום העבודה. עירומן בשטח העבודה באופן מסודר .4.3

 הובלתן לכל אתר עבודה או מיחזור בהתאם להוראות המפקח. .4.4

במקרה של שימוש חוזר בתחום העבודה, היא תכלול גם פילוס והידוק השטח, הנחת שכבת היסוד )מחול או משומשום על פי הנחיית  .4.5

 ו.המפקח( וריצוף השטח עם אבנים אל

 מדידה ותשלום .5

 המדידה תיעשה ביחידות של מ"ר. .5.1

 התשלום לפירוק והעברה כולל את פירוק האבנים, מיונן, עירומן והובלתן לנקודת ריכוז או מיחזור. .5.2

 ם.התשלום לפירוק ולריצוף מחדש כולל את הפירוק, את המיון ואת העירום בצורה מסודרת על משטחי .5.3

 

 פירוק קירות מבטון או מאבן לקט או מבלוקים 51.01.15

 

הקבלן יפרק קירות מבטון או מאבן לקט, או מבלוקים, כולל קורות וחגורות מסוג כלשהוא )חוזק כל שהוא, מזויין/לא מזויין וכד'( ובגובה  .1

 כלשהוא.

עד למפלס הנדרש, את חפירת היסוד ופירוקו אם נדרש, את העבודה תכלול את קבלת השטח והוראות הביצוע מהמפקח, את פירוק הקיר  .2

ההפרדה בין אבן לשימוש חוזר לבין שיברי בטון/בלוקים או כל חומר אחר למיחזור, את הובלת החומר ליעדו על פי ייעודו ואת המילוי 

 רות בתחום העבודה.החוזר של החלל שמתחת לפני הקרקע הסמוכים עם חומר מקומי בהידוק "רגיל" באופן שלא יישארו בו



 

 

 העבודה מתייחסת לפירוק קירות מכל סוג שהוא ובאמצעים מכניים הנדסיים. .3

 בגין שימוש בקומפרסור לביצוע ההריסות, ישולם כמפורט בפרק "עבודות רג'י". .4

 מדידה ותשלום .5

 מדידת קירות תיעשה ביחידות של מ"ק. .5.1

 ס"מ מעל פני הקרקע( תיעשה ביחידות של מ"ר. 90גובה של עד מדידת קיר גדר )ב .5.2

 

 

 

 פירוק ריהוט הדרך 51.01.16

 ריהוט הדרך כולל ספסלים, עמודי חסימה, אשפתונים וכד'. .1

 יובחן בין פירוק לצורך שימוש חוזר, או פירוק לצורך ביטול, כמפורט בפריטי התשלום המתאימים. .2

כלול את הפירוק הזהיר של האלמנט וסילוקו או הובלתו למחסן העירייה או לאתר אחר, או בתוך תחומי פירוק לצורך שימוש חוזר י .3

אתר העבודה ומילוי חוזר של נפח היסוד עם שכבות מצע מהודק ושכבת אספלט/אבנים משתלבות/בטון, בהתאם לחומר שבסביבת 

 האלמנט.

 ם של התקנת אלמנט חדש.התקנה מחדש של אלמנט שפורק, תתבצע בהתאם לכל הכללי .4

פירוק לצורך ביטול יכלול את פירוק האלמנט, הפרדת מרכיביו לחומרים, הובלתם למחסן העירייה כנגד תעודה, או לאתר מיחזור  .5

 כאמור לעיל. היסודמתאים ומילוי חוזר של נפח 

 ירו כחדש.במידה והאלמנט לא יועבר לייעודו, תקוזז מחשבון הקבלן עלות האלמנט, בהתאם למח .6

 

 עבודות עפר  51.02

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע  51.02.01

 



 

 

 כללי .1

בכל מקום להלן או במפרט הכללי בו מוזכר המונח חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע לרבות סלע ואף  .1.1

 ולדרים.במפרט הכללי, כולל ב 51.04לחציבה מלאה, כאמור בפרק 

 יש לבצע עבודות גישוש לפני תחילת העבודה.

העבודה כוללת טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש חוזר למילוי באתר כמפורט בסעיף בכתב הכמויות. חומר שאינו מתאים  .1.2

 למילוי או עודפי עפר יסולק לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.

ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבור כך. ההובלה לאתר השפיכה לכל מרחק קבלת האישורים באחריות הקבלן. לא 

 שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה.

של המפרט הכללי. כמות  51.04.09.06"במדרגות" כאמור בסעיף  -בשטח משופע יבצע הקבלן "מדרגות" וכן יפוזר המילוי  .1.3

 בכמויות הכלליות של החפירה ו/או חציבה ולא תשולם תוספת לכך. החפירה או החציבה של "המדרגות" הנ"ל תיכלל

 עבור חפירת תעלות פתוחות ישולם בנפרד. .1.4

 לביצוע עבודות העפר ישתמש הקבלן, בכל סוגי הכלים אותם יראה  .1.5

החומר החפור ו/או  בהתחשב בקשיות כמתאימים למטרה זו, לרבות בעבודות ידיים, בקומפרסורים, פטישים הידראוליים וכו',  

 תכונותיו האחרות.

במידה והקבלן יתקל תוך כדי מהלך העבודה בגושי סלע הבולטים ממפלס השתית או בכל שטח מעובד אחר, יהיה עליו לנפצם עד  .1.6

 או לעקר, ולמלא את החלל שנוצר בשכבה מיישרת מחומר מילוי לכבישים. למפלס השטח המעובד,

 .לא תשולם על כך תוספת מחיר

 עבודות החציבה יבוצעו ללא שימוש בחומר נפץ. לא יאושר שימוש  -פיצוצים  .1.7

 בחומר נפץ. 

 על הקבלן לקחת בחשבון שלא יבוצעו פיצוצים וכל עבודות החציבה יבוצעו בכלים מכנים.

לתחום הכביש או ממנו  חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת הקבלן בגלישה וכן חומר שגלש .1.8

 החוצה ייחפר ויסולק. לא תשולם תוספת עבור סילוק והרחקת כמויות חומר שגלשו.

מדרוני חפירה / חציבה יגמרו ע"פ קוים ושיפועים בהתאם לתכניות והוראות המפקח ולא ימצאו בהם גושים חופשיים או חומר  .1.9

 בלתי יציב.



 

 

 הדרושות לו למילוי ממיטב חומרי החציבה/חפירה לפני שירחיק עודף חפירה כלשהו.הקבלן יבטיח לעצמו את כל הכמויות  .1.10

כל כמות שתחסר לו עקב סילוק בלתי מחושב של עודפים תוחזר על ידו מבלי שתשולם לו כל תמורה עבור החזר זה, פינוי חומר 

 יקבל אישור מראש של המפקח.

, יתכן והקבלן יידרש לחפור מעבר לתחתית החפירה עד לסלע / קרקע במקומות בהם תחתית החפירה אינה בקרקע טבעית .1.11

 טבעית/ מפלס החלפת קרקע.

 בכל מקרה חפירה מעבר לשתית המתוכננת תבוצע רק לפי הוראות המפקח.

 מדידה ותשלום .2

 המדידה לתשלום: לפי מ"ק. .2.1

 על פי התכניות.באופן תיאורטי כמות החפירה )מ"ק( תחושב  .2.2

חיר כולל חפירה ו/או חציבה והובלה לאזורי הגריסה או סילוק החומר העודף שאינו מתאים למילוי וכולל הובלת חומר המ .2.3

 שהותאם למילוי לאחר הגריסה לאזורי מילוי ופיזורו.

 ההובלה לאתר השפיכה לכל מרחק שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה. . 2.4

 

 ריתטיפול ועיבוד בקרקע יסוד מקו  51.02.02

 

 .51.04.14העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי בסעיף  .1

בתחילת ביצוע עבודות עפר ו/או שתית לפני העיבוד יבוצעו בדיקות לאימות קרקע היסוד לאורך התוואי. הבדיקות יבוצעו  .2

ע היסוד, קביעת עומק בבורות שיפתחו לאורך הפרויקט בטרם ביצוע עבודות עפר. הבורות ישמשו בין היתר גם לקביעת מיון קרק

מ' לאורך כל אחד מצירי הפרויקט  1.0העיבוד בקטעים השונים, התאמת חומרי החפירה למילוי וכו'. הבורות יפתחו לעומק של 

מ', במקרה של חרסית או חוואר עומק  2.5מ"א. באזורי חפירה או מילוי עד  100כאשר המרחק בין כל שני בורות לא יעלה על 

מ' או עד גמר השכבה. בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג וגבולות אטרברג לכל אחד מהחומרים  2.0-הבור לא יפחת מ

מ' וכו' מפני הבור(. תוצאות הבדיקות ירוכזו ויועברו למתכנן המבנה. עבור כל  1.0, 0.5המאפיינים את הבור )מדגמים ממפלסים 

 חידה השונים של עבודות העפר.הנ"ל לא ישולם בנפרד. עבודה זו כלולה במחירי הי

 ( יבוצע עיבוד שתית כדלקמן:המיסעהמ' )מפני  3.0-באזורי חפירה או מילוי נמוך מ .3

 ס"מ. 60בקרקע חרסיתית עיבוד שתית לעומק של  .3.1



 

 

להקפיד על שמירת  כל עיבוד והידוק השתית יבוצע בעזרת מכבש "רגלי כבש" לדרגת הצפיפות הנדרשת ברטיבות המתאימה. יש .3.2

 תכולת הרטיבות הנדרשת לעיבוד עד לסיום ביצוע בדיקות הבקרה לקבלת השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל.

 - 51בכל המקרים של ביצוע "הידוק מבוקר" הרטיבות הנדרשת ודרגת הצפיפות יקבעו בהתאמה להנחיות המפרט הכללי שבפרק  .3.3

 "הידוק".

 מלאה ברטיבות ולצפיפות לפי סוג החומר בהתאםההידוק יהיה בבקרה  .3.4

 .51למפרט הכללי שבפרק 

 מדידה ותשלום .3.5

 המדידה לפי מ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 

 חפירות גישוש 51.02.03

 

 החפירות תעשנה אך ורק על פי הוראה מפורשת של המפקח בכתב, ובהתאם לכל הוראות הבטיחות. .1

 וללת:העבודה כ .2

 תיאום מוקדם עם הרשויות הרלוונטיות. .2.1

 חפירה זהירה בכלים קטנים וקלים ו/או בעבודות ידיים. .2.2

הכנת תכנית עדות, ערוכה על ידי מודד מוסמך, שבה יתועדו כל ממצאי החפירה. התיעוד כולל את כל סוגי הצנרת ו/או התאים )מים,  .2.3

'(, את החומרים מהם הם עשויים )בטון, פלדה, בלוקים וכו'(, את מפלסיהם וכל  מידע רלוונטי נוסף )למשל ניקוז, ביוב, תקשורת וכו

 הגנות(.

 

 

 עבודות מצעים ותשתיות  51.03

 מילוי 51.03.01



 

 

 

 .51.04מילוי יבוצע כאמור במפרט הכללי בסעיף  .1

 אשר יעמוד בדרישות הבאות:לצורך מילוי ישמש חומר מקומי לאחר גריסה או חומר מלוי מובא  .2

 (.3ס״מ )״ 7.5 -גודל גרגר מכסי  .2.1

שיעור המדד  A-6. במקרה של חומר מילוי מובא מסוג  AASHTO, על פי מיון A-6וחומר מסוג  A-4, A-2, A-1חומר בסווג  .2.2

 .4הקבוצתי לא יעלה על 

 .70%-מ ותכולת הקרבונטים לא תפחת 40%ערכי גבול הנזילות לא יעלו על  .2.3

 .5%מת"ק תכנוני מינימלי בשיעור של  .2.4

 ליבראות(. 40בגליל המת"ק )תחת עומס של  1.0%החומר המהודק יעמוד בקריטריון תפיחה של מקסימום 

 ס"מ לאחר הידוק. 20עובי השכבות המקסימלי יהיה  .2.5

בהתאם לסוג החומר כמפורט במפרט הכללי בסעיף  לוי לצפיפותיס"מ לכל גובה המ 20ההידוק יהיה הידוק מבוקר בשכבות בעובי  .3

51.04.14.02 . 

 חומר המילוי לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות. .4

 מדידה ותשלום .5

 המדידה לפי מ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל לרבות הידוק מבוקר.

 ם הידוק מבוקר של המילוי.סעיף מילוי מובא בכתב הכמויות, כולל ג

 סעיף מילוי מחומר מקומי כולל את עיבוד החומר והבאתו לחומר מאושר למילוי.

 

 יישור והידוק מלא של השתית לכבישים ומדרכות )צורת דרך( 51.03.02

 

 יעמדו בדרישות התקן למצע סוג א'. המיסעות כבישיםחומרי המצע  .1

 עמדו בדרישות התקן למצע סוג א' או סוג ב'.י במדרכות ו/או בשביליםחומרי המצע  .2

צורת דרך תבוצע בתחום הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע הצנרת התת קרקעית והשלמת המילוי החוזר וכהכנה לעבודות המצע, כולל  .3

 הידוק שתית מבוקר.



 

 

לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התכניות(. דיוק על הקבלן ליישר את פני החפירה והמילוי בכלים מכאניים או בידיים )לפי הצורך ובהתאם  .4

 מ'. 4.0ס"מ מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של  1קרקעית אחרי ההידוק 

 הקבלן יבחר ויתאים את ציוד הכבישה באופן שימנע נזק לצנרת. .5

שלמת מילוי אם יידרש, ס"מ ליצירת "צלחת" כמפורט בחתך הטיפוסי, כולל ה 30העבודה כוללת חפירה ו/או מילוי בשיעור של עד  .6

 הסדרה והידוק פני שתית לצפיפות,

 .51.04.14כאמור במפרט הכללי בסעיף 

ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוריד או  10אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל למותר, יחרוש הקבלן, על חשבונו לעומק של  .7

 יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח,

 נדרש להלן.ישקה ויהדק את השטח כ

העבודות של הכנת קרקעית הכביש כוללות גם את החזקת השתית הגמורה בדרגת צפיפות נדרשת, ברטיבות מתאימה, בצורת דרך  .8

 ובגבהים הדרושים עד לפיזור שכבת המצע, וזאת ע"י הרטבה וכבישה חוזרת.

לכבוש אותה מחדש ולבצע בדיקה חוזרת, הכל על חשבון  במידה ופני הקרקעית התייבשו, יש להרטיבה במים עד לרטיבות האופטימלית, .9

 הקבלן.

 בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית הכביש תבוצענה באופן שיטתי תוך מהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח. .10

 מדידה ותשלום .11

 המדידה לפי מ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 

 מצע שכבות   51.04

 מצע סוג א׳ 51.04.01

 

 .51.05המצע יהיה סוג א' ויעמוד בדרישות המפרט הכללי בפרק  .1

 לא יורשה שימוש בכורכר. .2

 .100%ס"מ נטו לאחר הידוק, דרגת הצפיפות  20המצע יפוזר בשכבות של עד  .3

 , ורק לאחר אישורה על ידי הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.As Madeלאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  .4



 

 

 הסעיף מתייחס למצע בכבישים או מדרכות כאחד. .5

 מדידה ותשלום .6

 המדידה לפי מ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל, לרבות הידוק השכבות.

 

 מצע סוג ג'  51.03.02

 

 מצע סוג ג'.שכבת מצעים תחתונה במבנה הכביש תהיה  .1

 .51.04.09.05בסעיף  51המצע יעמוד בדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה פרק  .2

 מדידה ותשלום .3

 המדידה לפי מ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 

 עבודות אספלט  51.04

 הנחיות כלליות  51.04.01

 במפרט הכללי. 51.12העבודה תתבצע לפי תת פרק  .1

 שכבות תחתונות עם אגרגט גירי/ דולומיטי. .2

 .51.12.08.02ריסוסים יבוצעו לפי סעיף  .3

 ריסוס יסוד בין מצע לאספלט. .4

 ריסוס מאחה בין שכבות אספלטיות. .5

 מדידה ותשלום .6

 במפרט הכללי. 51.12המדידה לפי מ"ר והמחיר כולל את האמר בפרק 

 

 ות )תא"צ(תערובות צפופ 51.04.02

 



 

 

 .לפני תחילת ביצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצל הפקוח והמתכנן .1

 .אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה .2

 .שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה .3

ושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תכניות סימון של הגבהים שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן לפני תחילת בצוע שכבה נ .4

 .ולפקוח לאישור

 .אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה לפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב .5

 מדידה ותשלום .6

 .שכבות נושאות ו/או מקשרות יימדדו במ"ר מסווג לפי סוג השכבה ועובייה .6.1

 .ריסוסים יימדדו במ"ר מסווג לפי סוג הריסוס .6.2

 .שכבת תשתית אספלטית תימדד במ"ר בציון עובי .6.3

 .עבור ביצוע מישק התחברות לא תשולם כל תוספת והוא כלול במחירי היחידה השונים .6.4

 



 

 

 שכבות מתערובות מבניות )תא"מ( 51.04.03

 

 תערובות אלו תשמשנה לסלילת שכבות בצירי תנועה ראשיים עם מיעוט חניה. .1

 ( בלבד.1מ"מ )" 25או )"¾( מ"מ  19ייעשה שימוש בתערובות עם אגרגט בגודל מכסימלי של  .2

 ו שכבות נושאות/עליונות.מ"מ תשמשנה בשכבות מקשרות/תחתונות א 19תערובות עם אגרגט בגודל מכסימלי של  .3

 מ"מ תשמשנה אך ורק לשכבות מקשרות/תחתונות. 25תערובות עם אגרגט בגודל מכסימלי של  .4

 הקשות מכל צד, כמפורט בפריטי התשלום. 75או  50אנרגיית ההידוק של מדגמים מעבדתיים תהיה  .5

 ס"מ. 6, או 5, או 4מ"מ תהיה בעובי של  19שכבה מתערובת  .6

 ס"מ. 7, או 6, או 5מ"מ תהיה בעובי של  25מתערובת שכבה  .7

 המזמינה באמצעות המפקח, רשאית להורות לקבלן לבצע גם שכבות מקשרות או שכבות בעובי משתנה עם תערובות מילוי.  .8

 

 SMAשכבות מתערובות  51.04.04

 

 ארוך ובהתנגדות גבוהה לחריצה.מצטיינות בהתנגדות גבוהה להחלקה, בהפחתת רעש התנועה, בקיים  SMAתערובות  .1

 .0/5ובדירוג  0/8שתיושמנה יהיו בדירוג  SMAתערובות      



 

 

של המפרט הכללי הבין משרדי לתאמ"א )תערובת אספלטית מסטיק אגרגט(, למעט השינויים  51.12התערובות תעמודנה בכל דרישות פרק  (א

 תוספות להלן.וה

 של המפרט הכללי הבין משרדי. 51.12המתוארת בפרק  9.5זהה לתאמ"א  SMA0/8תערובת  (ב

 תורכב מהחומרים הבאים: SMA0/5תערובת  (ג

 (.10#סימום עובר נפה קמ 10%מינימום ) 60% –אגרגט בזלתי  .1

 .מקסימום 40% –אגרגט גירי/דולומיטי  .2

 PG.70-10בסיווג  ביטומן טרי .3

  .סיבים מייצבים .4

 

 

 

 

 

 

 

 מציגה את מעטפת הדירוג של התערובות. 1טבלה מס' 

 SMA: מעטפת הדירוג לתערובות 1טבלה מס'       

 תערובת
 אחוז עובר נפה )מ"מ(

9.5 8.0 4.75 2.00 0.075 

SMA0/8 100 95-90 30-20 25-15 10-7 

SMA0/5  100 95-90 35-30 10-7 

 

 

 מערכת בדיקות מוקדמות תוכן בשיטת מרשל בדרישות הבאות: .2



 

 

 הקשות מכל צד. 50אנרגית ההידוק תהיה  2.1

 .Cº5±145טמפרטורת ההידוק תהיה   2.2

  ן בי 0.3%תכולות ביטומן לפחות, בהפרשים של  5המערכת תכלול  2.3

 תכולה לתכולה. 

 

 מציגה את התכונות הנדרשות של התערובות הנ"ל. 2טבלה מס'  - תכונות התערובת .3

 נדרשות SMA: תכונות 2טבלה מס' 

 תכונה
 תערובת

SMA0/8 SMA0/5 

VMA )%( 19< 20< 

 >1,800 >1,600 יציבות )ליבראות(

 >80 >80 חוזק משתייר )%(

 <0.10 <0.15 נקזות )%(הת

 9.0-7.0 7.5-7.0 אחוז חלל לתכנון )%(

 

 

 תכולת ביטומן אופטימלית .4

תכולת הביטומן האופטימלית תיקבע בלעדית על ידי המפקח בהתחשב בתכונות התערובת, בדרישות התכנוניות ובתחום  4.1

 לעיל. 5הערכים המפורטים בטבלה מספר 

 .SMA0/5לתערובת  6.3% -ו SMA0/8לתערובת  6.0%המשוערת הינה תכולת הביטומן האופטימלית  4.2

 מהתכולה המשוערת הנ"ל. 0.2%±תכולת הביטומן האופטימלית תהיה בתחום של  4.3

במידה והתערובת הנבדקת לא תעמוד בכל הדרישות הנ"ל, יבצע הקבלן מערכת או מערכות בדיקות נוספות בשינויים  4.4

 בת בדרישות אלו. המתבקשים, עד לעמידת התערו



 

 

תאושרנה לייצור ואספקה לאחר שהקבלן יצליח ליצרן ולפזרן בשלב "הוכחת היכולת", כמתואר בפרק  SMAתערובות  - הוכחת יכולת .5

של המפרט הכללי הבין משרדי. בכל מקרה, תבוצע הוכחת היכולת בשעות היום בלבד בכדי לאפשר למפקח ולקבלן לראות בבירור  51.12

התערובת ואת תהליכי הייצור והפיזור. הוכחת היכולת תשולם לפי טון, על פי מחיר התערובת האספלטית המתאימה בכתב  את אחידות

 הכמויות.

 ייצור האספלט .6

 האספלט ייוצר במפעל אצוותי בעל הסמכה של נת"י לייצור תערובות תאמ"א. 6.1

 לי הבין משרדי. של המפרט הכל 51.12התערובות תיוצרנה על פי דרישות פרק  6.2

 מעלות צלסיוס. 185-170התערובות תיוצרנה בטמפרטורה של  6.3

הוספת הסיבים המגורענים )שקילתם והזנתם לערבל( תעשה באמצעות הזנה אוטומטית בלבד. משקל הסיבים המוספים  6.4

גטים מהמשקל לערבל יתאים לגודל האצווה. הסיבים יוספו אל מרכז הערבל מעל כפות הערבול מיד לאחר ריקון האגר

 ולפני הוספת הביטומן. מערכת ההזנה תהיה על בסיס משקלי בלבד ותעמוד בתנאים הבאים:

 מהכמות הנדרשת. 2.5%±הסיבים יוזנו בדיוק של  .1

 לא תיוצר תערובת אם לא הוזנו כל הסיבים לערבל. .2

משך הזמן המדויק לערבול היבש ולערבול הרטוב ייקבע בלעדית על ידי המפקח בהתבסס על אחידות התערובת המתקבלת,  6.5

 ועל פי ממצאי הוכחת היכולת.

יבים וזמן הערבול יאפשרו פתיחה מלאה ומושלמת של הסיבים ופיזורם בצורה אחידה בתערובת הקבלן יוודא שסוג הס 6.6

 האספלטית.

 

 הטלאות 51.04.05

 

 הגדרות .1

תיקון מקומי של מיסעה קיימת על ידי הסרה של שכבה לקויה או ניסור )המאופיינת בבורות, שקיעות, התפוררות, סדקים  –הטלאה  .1.1

 ף, או ניסור ופירוק ידני והחלפתה בשכבה אספלטית חמה ומהודקת.וכו'(, באמצעות קרצו



 

 

 מ"ר. 5-20הטלאה ששיטחה  –הטלאה קטנה  .1.2

 מ"ר. 21-50הטלאה ששיטחה  –הטלאה בינונית  .1.3

 מ"ר ומעלה. 51הטלאה ששיטחה  –הטלאה גדולה  .1.4

משותף של ההטלאות הסמוכות כהטלאה אחת, לא כולל מ"א, יחושב השטח ה 10במידה והמרחק בין הטלאות סמוכות הינו עד  הערה:

 השטח ביניהם.

 שיטת הביצוע .2

 סימון גבולות שטח ההטלאה. .2.1

 הצבת אביזרי הבטיחות בהתאם להיתר העבודה. .2.2

 ניסור התחלת וסוף הקטע המקורצף ושבירת קצה האספלט ליצירת קירות אנכיים ופינוי החומר. .2.3

הלקוי בתחום שטח ההטלאה לעומק הנדרש ופינוי החומר המקורצף בהטלאה בינונית וגדולה. בהטלאה קטנה, ניתן  קרצוף האספלט .2.4

 לנסר את גבולות ההטלאה ולפרק את האספלט הישן בעבודת ידיים.

 טאטוא וניקוי השטח המקורצף. .2.5

 ר גרנולרי/שתית טבעית.הידוק תחתית ההטלאה באמצעות מכבש פניאומטי במידה והתחתית הינה מחומ .2.6

 ריסוס תחתית ההטלאה ודפנותיה בציפוי מאחה. .2.7

 פיזור שכבה או שכבות אספלט בעובי הנדרש באמצעות מגמר. .2.8

 הידוק השכבה או שכבות האספלט באמצעות מכבש פלדה ומכבש פניאומטי. .2.9

 תוב ופינוי הציוד ואביזרי הבטיחות.של מדבקות זמניות לסימון הני מידיתניקוי סביבת ההטלאה, הנחה  .2.10

 ביצוע בדיקת בקרת איכות וצביעה סופית.  2.11

 התערובת האספלטית .3

 דולומיטית או בזלתית, בהתאם לקביעת המפקח. 19התערובת האספלטית לביצוע הטלאות תהיה תא"צ  .3.1

 ס"מ עובי לכל מ"ר, ללא קשר לגודל ההטלאה.  1כל  בגין אספקת תערובת אספלטית עם אגרגט גס בזלתי תשולם תוספת בגין .3.2

 עובי .4

 עובי ההטלאה יהיה בהתאם להוראת המפקח ובהתאם למאפייני ההטלאה הספציפית. .4.1

 ס"מ. 5בכל מקרה עובי  מינימלי של ההטלאה יהיה  .4.2

 ס"מ. 6האספלט בתחום ההטלאה יפוזר וירובד בשכבות בעובי של עד  .4.3

 יכותבקרת א .5

 בנוסף לכל בדיקות בקרת האיכות לתערובת ולשכבה האספלטית, תיבדקנה ההטלאות באופן ספציפי כלהלן:



 

 

 מ"מ, הן בגבולות ההטלאה והן בתחומה. 10מ', לא תעלה על  1.0המישוריות, כפי שתימדד בסרגל באורך של  –מישוריות  .5.1

 3פות השדה של הטלאה בודדת, או קבוצת הטלאות שבוצעו באותה המשמרת, על פי במקרים בהם ידרוש המפקח, תיקבע צפי –צפיפות  .5.2

 ליבות לפחות, אשר יינטלו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם להתנהלות העבודה ומרקם פני המיסעה )סגרגציה, סימני הידוק וכו'(.

 

 ניקוז 51.05

 כללי –ן צינורות ניקוז מבטון מזוי  51.05.01

 

 העבודה כולה תבוצע ביבש.  .1

 לא תשולם כל תוספת ככל שהקבלן יידרש לשאיבה ו'או עבודה מתחת למפלס מי תהום. .2

הקבלן ימציא למפקח תעודת מכון התקנים המאשרת איכותם וכשרותם של הצינורות הנ"ל, למרות זאת משאיר המפקח לעצמו את  .3

 .הזכות לשלוח צינורות לבדיקה נוספת

 הקבלן לא יורשה להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו במקום העבודה. .4



 

 

 צנרת ניקוז 51.05.02

 

 סוג הצינור .1

 .החדש 27הצינורות יהיו מבטון מזוין, עם אטם מובנה בפעמון מתאים לת"י  .1.1

 :חיבורים בין הצינורות .1.2

 .תקע –החיבורים בין הצינורות יהיו בשקע  .1.2.1

 יכללו אטמי גומי מובנה )אינטגרלי( המורכב על השקע   המחברים .1.2.2

 (.)נקבה  

, DIN-4060האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים:  .החדש 27המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקנים  .1.2.3

EN-681            ,ASTM-C-443. 

 :חיבורי צינורות לשוחות .1.3

כל מקרה מצד התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות ניפלים חיבור צנרת לתאים יהיו ב .1.3.1

 מבטון )חיבור זכרי דו צדדי(.

 .צמנט –החיבורים לתאים יכללו אטם מובנה )אינטגרלי( או מולבש על הפתח שבשוחה ללא השלמה של מלט  .1.3.2

 .יםסוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התא .1.4

יש לקבל אישור המפקח לסוג הצנרת והדרג הנדרש, לפני הביצוע העבודה והזמנת צנרת מהמפעל, כמו הצגת התעודות  .1.5

 .הרלוונטיות שידרוש המפקח

 סימון .2

 :החדש ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים 27הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בת"י 

 .שם היצרן או הסימן המסחרי שלו .2.1

 .תאריך הייצור .2.2

 .החדש 27סימול דרגת העומס לפי ת"י  .2.3

 סימון באות "ת". .2.4

 .סימון סוג הזיון .2.5

 .תו התקן .2.6

 בדיקות איכות .3



 

 

ונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים הש .3.1

 .האטמים

 .הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים וללא חספוס של השטח .3.2

 .קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות הסטייה המותר .3.3

 .ופים לבדיקתו ואישורו של המהנדסאיכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפ .3.4

 :עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח .3.5

 .שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאינו עובר את עומק המחבר -

 .פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת דבש -

 .מונע עריכת חיבור בין צינורות המניח את הדעתקצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה  -

 .פגמים באטם )במקרים של אטם מובנה( -

לא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו, בין אם ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר  -

 .על חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות

במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה  ,יחס גם לאטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן הצינורותכל האמור לעיל מתי -

 .)אינטגרלי(
 

 חפירה והנחת צינורות בטון  51.05.03

 

 .57 -ו 51כללית, תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי פרקים  .1

 .נן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקעיונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכ -צינורות בחפירה .2

ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי )החפירה תבוצע בשיפועי  50החפירה תהיה ברוחב מינימאלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד  .3

 דפנות בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים(.

ס"מ מתחת לתחתית הצינור. או שאם הקרקע חרסיתית וסלעית תבוצע  15בי הצינורות יונחו על תושבת חול דיונות נקי ומהודק בעו .4

 ס"מ או כמסומן בתכניות מתחת לצינור ועד למחצית קוטר הצינור.  20התושבת בחול בעובי מינימלי של 

שים, ביתר , רק בחציית הכביCLSMס"מ מעל ראש הצינור בחומר  20הצינור ועד  צדילאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני  .5

 המקומות יבוצע מילוי ע"י חול דיונות נקי.

 המילוי החוזר עד פני שתית הכביש יעשה בחומר מילוי זהה לחומר המילוי  .6



 

 

 ס"מ. 20בכבישים, מהודק בבקרה מלאה בשכבות של  

 ום נזק לצינור.ס"מ מעל ראש הצינור יבוצע בציוד הידוק קל, כך שלא יגרם ש 100הידוק המילוי החוזר עד לגובה של  .7

ס"מ(, יבצע הקבלן תחילה מילוי מבוקר עד גובה הגבוה  50 -במקומות בהם נמצא הצינור באזורי מילוי או בחפירה רדודה )פחות מ .8

 מ' ורק אח״כ יתחיל בחפירה להנחת הצינורות. 0.50 -מראש הצינור ב 

 רטי היצרן ותכניות.חיבור בין צינורות, חיבור בין צינורות ובין שוחות בקרה, לפי פ .9

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור המתועד ע"י מומחה של קבלן המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין  .10

לכלוך, חול, פסולת בניה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה  היתר: 

 קומה ופגמים אחרים שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שידרשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.ע

 התיקונים בצנרת הניקוז יכללו: .11

 .ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות .1.1

 .פתיחת כבישים, חפירה לגילוי קווי הניקוז שהתגלו בהם מפגעים .1.2

 .פירוק הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים .1.3

 .פירוק והנחה מחדש של קווים שהונחו בצורה עקומה .1.4

 .פירוק והתקנה מחדש של מחברים שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות .1.5

 .מפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום .1.6

 .בת השטח למצבו הקודםמילוי חוזר של החפירה והש .1.7

 .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתקן על חשבונו את כל המפגעים שיתגלו .12

לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו חוזר של הקווים שינוקו ו/או שיתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים  .13

 .תוקנו

 מדידה ותשלום .14

 סיווג לפי הקוטר הפנימי של הצינור ועומק החפירה.המדידה לפי מ"א וב .14.1

 יבוצע רק בחציות כבישים CLSMישולם בנפרד כמפורט בכתב הכמויות, כפי שצוין לעיל  CLSM -עבור המילוי ב .14.2

 מחיר הצינור כולל אספקה, חפירה וסילוק החומר החפור לאתר שפיכה  .14.3

ל האמצעים, הנחת הצינורות, חיתוך פעמון או הזמנת חוליית צינור ללא פעמון, מורשה, דיפון החפירה ושמירה על יציבותה בכ

, וכל האמור לעיל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. הצילום CDצילום כל צינורות הניקוז במצלמת וידאו והפקת דו"ח + 

ות אלו אשר יאושר מראש על ידי שטיפת וניקוי הקווים ויבוצע על ידי בעל מקצוע מיומן ומומחה בביצוע עבוד אחריייעשה 



 

 

 המפקח.

הצילום ייעשה לאחר השלמת עבודות קווי הניקוז, המילוי החוזר ובניית השוחות. הצילום ייעשה לפני ביצוע עבודות המצע 

 והסלילה של הכבישים.

 הצילום ייעשה בנוכחות נציג "המזמין" והמפקח.

מעלות(, מספר קטעים לפי תכנית לאחר  360, קוטר קו צילום חיבורים )פועיםשיבצילום מראה: אורך רץ,  .CDתיק צילום כולל  .14.4

 ביצוע. )בנוסף לאמור בפרק מוקדמות(.

 עומק הצינור נמדד מפני המפלס המתוכנן ועד לגובה תחתית הצינור .14.5

(IL).לצורכי תשלום יחושב העומק הממוצע של הקטע שבין שתי שוחות סמוכות . 

 ישולם רק למילוי חוזר בהתאם להיקף  CLSM -חשוב להדגיש ש .14.6

 החפירה לפי התכניות, באזורים בהם הצנרת חוצה כביש לרוחבו.

 ללא תוספת מחיר. CLSM -במידה ותעשה חפירת יתר, הקבלן יידרש למלא את כל החפירה ב



 

 

 אלמנטים טרומיים לניקוז  51.05.04

  

 כללי .1

 , תאי קליטה )קולטנים(, יהיו מחלקים טרומיים כמפורט בכתב הכמויות.תאי הבקרה, תאים משולבים, תאי שטח .1.1

 .פתחי כניסת הצינורות לתאים חרושתיים יהיו מוכנים במפעל )חרושתיים( על פי המפורט בתוכניות .1.2

 .איטום חיבור התא לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות לפי סוג הקרקע .1.3

 .קות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור צינורותיבוצעו בדי .1.4

האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות. ביצוע התאים יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן אשר ימסרו  .1.5

 .למפקח על ידי הקבלן ויעברו לאישור המתכנן )הקבלן יעביר חישוב(

אשר יוחלפו  489/2 -ו 489/1ושבות, מסגרות, אבני יציקה, וכו'( יהיו בהתאם לתקנים קיימים כל האלמנטים )תאים, מכסים, ת .1.6

 HC לגישור לעומס נייד חריג 1227. כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל מס'   ENA24בהמשך בתקן אירופאי

 .בהתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התקנים הישראלי

 .יישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג דרגת העומסכל פריט  .1.7

 שיטת הביצוע .2

ס"מ לתאי בקרה, מצע  5חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה, הידוק השתית וביצוע שכבת בטון רזה בעובי  .2.1

 .שבתאו חול לתאי קליטה או כמפורט בתוכניות כולל התו

 .אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה .2.2

מילוי חוזר בהיקף התא בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו יהיה מחול תוך כדי הרטבה. שאר המילוי  .2.3

 .3יהיה מחומר מקומי עם גודל אבן מקסימאלי של "

שלבי ירידה רחבים עשויים ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל מדרגות, , D400 תקרות ומכסים ממין .2.4

 יציקה וכו'.

 קולטנים .3

הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות, לפי פרטים בתוכניות ו/או בקטלוג היצרן דוגמת "וולפמן" או "אקרשטיין" או שווה ערך,  .3.1

 .תכמפורט בתכניו D400 ממין

 .לקולטן הצמוד לאבן שפה יבוצע קולט צד מאבן שפה יצקת .3.2

 שוחות בקרה על קווים קיימים .4



 

 

 :העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות

 .גילוי מיקום הצינור .4.1

 .השוחה החדשה באם יידרש צדימשני  'מ 3-2חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד  .4.2

 .ביצוע השוחות לפי האמור לעיל כולל חיבור הצינורות שפורקו מחדש .4.3

 עטיפת בטון למתקנים שונים .5

 .וכו' בבטוןבמקומות שונים כמסומן בתכניות ו/או על פי הנחיות המהנדס תבוצע עטיפת מתקנים שונים כגון צנרת, שוחות יסודות  .5.1

 .תימוך זמני, ויציקת הבטון לעטיפה ,העבודה כוללת חפירה לחשיפת המתקן, במידת הצורך חפירה מתחתיו .5.2

 מדוד נטו בניקוי נפח המתקן. זיון ישולם בנפרד. –המדידה לפי מ"ק  .5.3

 תוספת עבור חיבור קו ניקוז מתוכנן לתא קיים או מובל בטון .6

 .ורה המהנדס יבצע הקבלן חיבור קו ניקוז מתוכנן לתא קיים או מובל בטוןבמקומות בהם י .6.1

 .דופן התא הקיים המיועד לחיבור ייחשף בזהירות בעבודת ידיים .6.2

הדופן ייחצב לקוטר ולרומים הדרושים. לאחר החדרת צינור הניקוז ינוסרו חלקי הצינור הבולטים מעבר לפני הדופן הפנימית של  .6.3

 .צע איטום דופן התא סביב הצינורהתא, ויבו

 המדידה לפי יח', לכל קוטר בהתאם לקוטר קו הניקוז. .6.4

 מדידה ותשלום .7

צינור יציאה מהשוחה. העבודה  ILעבור תאי בקרה תהיה לפי יחידה קומפלט לפי טיפוס התא ועומקו הנמדד מפני המכסה עד  .7.1

 ת והנחת התא על כל חלקיו כולל חוליות הגבהה,כוללת: חפירה וסילוק עודפי החפירה מהאתר, אספק

תקרה, מכסה, מדרגות, פודסטים ופתחים לצינורות, חיבור צינור לתא הבקרה באמצעות אטם עוצר מים, מלוי חוזר, עיבוד 

 רצפת התא וכל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של התא.

ת, מילוי חוזר, וכל הנדרש לחיבור בין הקולטנים ובין הקולטן עבור קולטנים תהיה ליחידה קומפלט לפי סוג הקולטן וכולל שבכו .7.2

 הראשי לתא הבקרה ולביצוע העבודה בשלמותה.

 מחיר תא שטח כולל מחיר סבכת רשת בהתאם לפרטים. .7.3

 בהיקף תאי בקרה וקולטנים במקומות שיידרש ישולם  CLSMמילוי בחומר  .7.4

י חוזר בהתאם להיקף החפירה הצפוי לפי התכניות והפרטים בלבד. במידה ישולם רק למילו CLSM -בנפרד. חשוב להדגיש ש

 ללא תוספת מחיר. CLSM -ותעשה חפירת יתר, הקבלן יידרש למלא את כל החפירה ב



 

 

 

 אבני שפה וריצופים  51.06

 אבני שפה מבטון  51.06.01

 

 מסוגים שונים ובמידות שונות. 19העבודה כוללת ביצוע אבני שפה מבטון לפי ת"י  .1

 העבודה תתבצע כאמור במפרט הכללי וכוללת גם ביצוע אבני שפה מונמכות ואבני שפה .2

 ברדיוסים בהתאם לתכניות.

 מדידה ותשלום .3

 המדידה לפי מטר אורך והמחיר כולל בין היתר גם תושבת וגב בטון. לא ישולם בנפרד

 ללי.עבור רדיוסים והם ימדדו במטר אורך הכ

 

 וצבע  סימון תמרור, שילוט   51.07

 הנחיות כלליות 51.07.01

 

 .2014עבודות סימון תמרור ושילוט יבוצעו ע"פ הנחיות משרד התחבורה, לוח התמרורים  .1

 עבודות סימון, תמרור ושילוט יבוצעו עפ"י מפרט הרשות המקומית לריהוט רחוב המעודכן ביותר. .2

עבודות סימון, תמרור ושילוט, יעשו בתיאום מלא עם מתכנן התנועה ועם הגורמים האחראים בעיריית חיפה, כולל מסירת העבודה  .3

 באופן מושלם למחלקות הרלוונטיות.

 קביעת גודל וכמות עמודים להצבת השלטים תעשה עפ"י מפרט נת"י להצבת שלטים. .4

 של עבודות הסדרי תנועה הסופיים,( As Made)על הקבלן להכין מדידה לאחר ביצוע  .5

 . )בנוסף לאמור בפרק מוקדמות(.CDכולל שילוט, תמרור סימוני צבע ואביזרי תנועה, ולהגישם בשלושה עותקים וקובץ בדיסק 

 זרי בטיחות לזמן ביצוע יהיו בהתאם לחוברת ההתקנים של ימעקות בטיחות זמניים ואב .6



 

 

 משרד התחבורה העדכנית ביותר.הוועדה הבין משרדית בהוצאת  

 

 הצבת תמרור 51.07.02

 

 :על הקבלן לבצע העמדה של עמודי תמרור ולהציב עליהם את סוג התמרור כמפורט בתכניות. העבודה כוללת בין היתר .1

 סימון מיקום התמרור וקבלת אישור המפקח. .1.1

 .חפירה ליסוד התמרור .1.2

 .קצהו העליון של העמוד ייסגר בפקק פלסטי .מ"מ ובאורך כמפורט 4בעובי דופן  4או " 3עמוד מצינור מגולוון בקוטר " .1.3

 ס"מ. 40X40X40במידות  20 -יציקת יסוד מבטון ב .1.4

 .הצבת השלט על העמוד בגובה הנדרש .1.5

 .התמרורים יתאימו לדרישות מע"צ ומשרד התחבורה .1.6

 מדידה ותשלום .2

 .בכתב הכמויות לעמודים ותמרורים בנפרד. כולל את כל האמור לעילהתמרורים יימדדו ביח' כמסווג 

 

 סימוני צבע על הכביש 51.07.03

 

 .כמסווג בכתבי הכמויות ,על הקבלן לבצע סימוני צבע בגון לבן, כולל כדורי זכוכית, על הכבישים החדשים .1

 תנועה, מעברי חציה וכו'. הסימונים יכללו כיתובים שונים, חיצי הדרכה, קווי הדרכה והפרדה, איי .2

 .העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה, המפורטת בחוברת הנחיות לאופן ביצוע תמרורים .3

 .מודגש כי לפני הצביעה יש לבצע ניקוי יסודי של פני השטח .4

 מדידה ותשלום .5

 :סימני צבע יימדדו כמסווג בכתב הכמויות

 .במ"א קו צביעה נטו )גוון לבן וצהוב( -קווי הדרכה ו/או הפרדה  .5.1



 

 

 במ"ר לפי צביעה מדודה נטו )גוון לבן(. -שטחים )כיתוב, אי תנועה ומעברי חציה(  .5.2

 .ביח' לפי הגודל הדרוש לפי הסטנדרטים מסווג לסוג החץ -חצי הדרכה  .5.3

 

 צביעת אבני שפה 51.07.04

 

 .ת שתורה התכנית ובמקומות שיורה המפקח יהיה על הקבלן לצבוע אבני שפהבמקומו .1

 .הצביעה תהיה בצבעים בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה המפורטים בחוברת ההנחיות האמורה לעיל .2

 .לפני הצביעה תנוקה האבן המיועדת לצביעה מלכלוך .3

 מדידה ותשלום .4

 ה יימדד במ"א. כולל את כל האמור לעיל.צביעת אבני שפ .4.1

 

 הצבת שלטים 51.07.05

  

 על הקבלן לבצע שלטים בגדלים שונים כמפורט בתוכניות.  .1

 :העבודה כוללת בין היתר .2

 הכנת הקובץ הגרפי וקבלת אישור המפקח. .2.1

 סימון מיקום השלטים וקבלת אישור המפקח. .2.2

מ"מ ובאורך כמפורט. קצהו העליון של העמוד  4בעובי דופן  4או " 3ם. עמודים מצינור מגולוון בקוטר "חפירה ליסודות השלטי .2.3

 .ייסגר בפקק פלסטי

 ס"מ. 40X40X40במידות  20-יציקת יסוד מבטון ב .2.4

 הצבת השלט על העמוד בגובה הנדרש. .2.5

 שלטים יתאימו לדרישות נתיבי ישראל ומשרד התחבורה. .2.6

 דה ותשלוםמדי  .3

 השלטים והעמודים הנושאים יימדדו כסעיף קומפלט, כולל את כל האמור לעיל.



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 קווי מים וביוב – 57פרק 

 

 כללי  57.01

 
 במפרט הכללי שבהוצאת הוועדה הבין משרדית. 57מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  .1

עיליים  -שקיימים בשטח בקרבה לאתר העבודה מיתקנים שונים  ,שימת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני .2

 מבנים וכו', וכי עליו למלא את כל הדרישות, כגון: צנרת מים, קווי ביוב, קווים וכבלים של טלפון וחשמל, טלוויזיה בכבלים, עצים, ותת קרקעיים

תמיכות, דיפון, גידור, שילוט  ,וההתחייבויות הנובעות מעבודה בשטח כזה, בהתאם לחוקי העבודה, למפרטים ולהוראות המפקח, לרבות חיזוקים

 וכו', וכן לתאם את עבודתו עם כל בעלי התשתיות שבסביבת העבודה.

 .תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהעבודה תתבצע בשטח עירוני בנוי .3

האחריות למניעת פגיעות במיתקנים השונים תחול על הקבלן בלבד ועל חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקומם. על כל  .4

נו הקבלן לוודא מראש ולפני תחילת הביצוע על קיום המיתקנים השונים. באם יתברר כי לא ננקטו כל האמצעים הדרושים על ידי הקבלן בין אם צוי

 .תשלומי פיצויים לנזיקין ולתיקונים גם אם ידרשו ע"י צד שלישי, יחול על הקבלן ועל חשבונו, די המפקח ובין אם לא צוינומראש על י

על הקבלן להביא בחשבון שהקווים הקיימים אליהם מתוכנן להתחבר והקווים הקיימים המיועדים להחלפה, חייבים להיות פעילים במשך כל זמן  .5

מודגש כי לא יאושרו הפסקות זרימה בקווי מים . בצע את כל העבודות ולנקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זוהעבודה. על הקבלן ל

ההכרחיות לביצוע החיבורים לקו "חי". עבור העבודות ונקיטת האמצעים הדרושים לצורך שמירה על המשכיות  ,וביוב, אלא לתקופות קצרות ביותר

ווים וחיבורים זמניים לא ישולם לקבלן בנפרד, ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים שברשימת הכמויות הזרימה כנ"ל, לרבות קטעי ק



 

 

 .והמחירים

בעבודות השונות יכלול הקבלן במחירי היחידה שבהצעתו את כל ההוצאות עבור אספקה, העמסה, הובלת הצינורות והאביזרים השונים אל אתר  .6

חת והשבר וכן את כל יתר העבודות להנחת קווי צינורות, בהתאם למפרטים, לתכניות, לרשימת הכמויות ולהוראות הנחתם, הפ, העבודה, פריקתם

 המפקח.

 של המפרט הכללי. 57לפרק  570302מעבר בכבישים, מדרכות ושבילים קיימים יבוצעו כאמור בסעיף  .7

 12לבצע את כל התיקונים שיידרשו עד תום תקופת אחריותו שהיא  ויחויבה בכביש, בשביל או מדרכ שייווצרוהקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות  .8

 חודשים מיום קבלת העבודה הגמורה על ידו.

, שוחת I.Lעם סיום העבודה יגיש הקבלן תכנית עדות למערכות שביצע עם אפשרות לזיהוי מוחלט )שם נקודה( כגון: קוטר צינור, דרג צינור, רום  .9

 צורה וסוג מכסה.  אביזרים, גודל, חומר,

 העלות הכוללת של הכנת תכניות העדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים, ולא ישולם עבורה בנפרד. .10

 

 

 עבודות עפר לקווי ביוב  57.02

 
קום בכל סוגי הקרקע, המונח "חפירה" במפרט הכללי, במפרט הטכני המיוחד וברשימת הכמויות ומחירים, מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המ .1

 .גם אם לא צוין כך במפורט בכל סעיף

אם יהיו מים בקרקע ובחפירות בעת ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת מפלסם ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה  .2

 .ם נוסףלמקום אחר בו הם לא יגרמו לנזק למבנים ולמתקנים קיימים, באישור המפקח וללא כל תשלו

 של המפרט הכללי. 5701עבודות החפירה ו/או חציבה של תעלות להנחת צינורות יבוצעו לפי דרישות תת פרק  .3

בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע התמוטטות התעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור  .4

 .ם או מסיבות אחרותהמונח בצד התעלה או ע"י מבני

בכל מקרה שתהיה סכנת התמוטטות או מפולות לפי החלטת המפקח, ישתמש הקבלן במערכת דיפונים הידראוליים ויעשה את כל הסידורים  .5

 .הנדרשים למניעת מפולות

 .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שימוש בדיפונים הידראוליים .6

 

 ביוב  57.02



 

 

 צנרת 57.02.01

 

תקע עם -,עם מחברי שקע 884לפי ת"י  N.S.8  קשיח מסוג PVC מסומנים בתכניות קווי הצינורות לביוב מרכזי יהיו עשויים מצינורות במקומות .1

 .אטם גומי

 

 רשת סימון לקווי ביוב 57.02.02

 

 50או שו"ע איכותי מאושר ברוחב  RACI ס"מ ולכל אורכו, תונח רשת סימון תוצרת 30מעל גבי הצינור בגובה  , P.E או  P.V.C  – בקווי ביוב מ .1

 .מ"מ 1.5, עובי הרשת פוליאתילןס"מ עשויה 

נירוסטה,  תילי( שני RACIעם כיתוב "זהירות קו ביוב" בעברית וערבית. בנוסף ימוקמו ע"י היצרן ) למינציהבמרכז הרשת ימוקם סרט סימון שעבר  .2

 .בצפיפות ובאורך גל מתאימים לקריאה ע"י גלאי מתכות

 הנירוסטה. הכל מתוצרת ותילינוספת לשם חיזוק נוסף בין הסרט  למינציההנירוסטה תוצמד שכבת  תילימ"מ. מעל  0.5הנירוסטה  תיליקוטר  .3

RACI איטליה דגם WT , או שו"ע איכותי מאושר. 

 .המחיר עבור הנ"ל, כלול במחיר היחידה למ"א צינור ולא ישולם על כך בנפרד .4

 

 ושטיפת קווים בדיקות 57.02.03

 

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל  .1

תם השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצא .המערכת צינורות והאביזרים

 מן הנקודות הנמוכות.

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים  1.0כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר  .2

 אך לא פחות מאשר מחצית השעה. פקחהיוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המ

ן למפקח לאישור את תכניות ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו להשתמש, נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבל .3

 .המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה



 

 

מאורך הקו, וזאת  80%ית לגילוי נזילות ודליפות, אשר יכללו לפחות המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה הידראול .4

 .לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל, ובתנאי שכל הקטעים הנבדקים ימצאו תקינים

 8.1ל הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד ש. של המפרט הכללי 57הבדיקה עצמה תבוצע כמפורט במפרט הכללי בפרק  .5

 .'מ 5.0לפחות אך לא יותר מאשר  מ'

 24מ' מתקרת השוחה. המים יוחזקו בקטע הנבדק במשך  0.25 -מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה יותר מ .6

 שעות ולא ירדו מתחת למותר לפי הנאמר במפרט הכללי.

 

 שוחות בקרה .0457.02

 

 בהתאם לתוכנית.  658תהיינה לפי תכנון, עשויות מחוליות בטון טרומיות, מתאימות לת"י  שוחות הבקרה לביוב .1

האטימה בין החוליות תבוצע באמצעות אטם אלסטי מסוג "איטופלסט" או ש"ע איכותי. המכסים יהיו עגולים מטיפוס ב.ב עם כיתוב "ביוב" ממין  .2

 .כמפורט בתוכניות

 .ס"מ 60בקרה קוטר המכסה יהיה בכל שוחות ה .3

 .ס"מ 100מ' תהיה קוטר השוחה  2.75בעומק של עד  .3.1

 ס"מ. 125קוטר השוחה יהיה  3.75מ' ועד  2.75בעומק של מעל  .3.2

 מ'. 150מ' קוטר השוחה יהיה  3.75בעומק של מעל  .3.3

 ס"מ. 60הכניסה לתא תהיה דרך המכסה בקוטר  .4

 

 ו'או שוחות קיימות חיבור קווי ביוב –אמצעי זהירות  57.02.05

 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו להימצאות גזים  .1

 רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין היתר גם את אלה:

שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים  ,נכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקהלפני ש .1.1

מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים 

 .מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי מסכות גזותובטח הספקת חמצן בכמות 



 

 

 :לפי הכללים הבאים ,שעות לפחות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .1.2

כלומר סך הכל לפחות שלושה  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשתי השוחות הסמוכות  -לעבודה בשוחת בקרה קיימת  .1.2.1

 .יםמכס

 את המכסים משני צדי נקודת החיבור. -לחיבור אל קו ביוב קיים  .1.2.2

 .לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך .1.3

מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  .1.4

 .אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה

 .מסכת גז מתאימה יישאמ'  00.3בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל  .1.5

 .בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא אמצעי בטיחות ויאומנו .2

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע  .3

 .כתוצאה מעבודתו של הקבלן

במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם  ,הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף זה .4

 .עבורן בנפרד

 

 צילום צנרת גרביטציונית 57.02.06

 

 לאחר הנחת הצנרת, ולפני קבלת העבודה, על הקבלן לבצע צילום של פנים הצינורות לכל אורכם באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ובנוכחות .1

לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה ופסולת, תבוצע שטיפה יסודית של הצנרת ושוחות  לפני הצילום על הקבלן .המפקח

 .הבקרה

 .כולל תיעוד קולי בצורת הערות הצלם לגבי מיקום מפגעים, ביחס למספור שוחות הבקרה שבתכנית CD הצילום על כל שלביו יתועד ע"ג .2

ס המפרט את הליקויים. הדו"ח יכלול טבלה ובה מסומן: קטע הקו, נקודת וידאו, תיאור המפגע, הערות עם דו"ח מודפ CD הקבלן יגיש למפקח .3

 .וציון מיקום המפגע במרחק "רץ", לאורך הקו, משוחה סמוכה

ידרש הקבלן במקומות בהם יימצאו ליקויים ומפגעים אותם י .הדו"ח יכלול סיכום הממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים .4

 .לתקן, יבוצע צילום חוזר על מנת לוודא שהליקויים תוקנו

 .המחיר עבור הנ"ל, ישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .5

 



 

 

 חיבור לשוחה קיימת 57.02.07

 

ביוב ויכלול את עבודות החפירה במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת. התשלום יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר קו ה .1

עיבוד מתעל חדש בקרקעית השוחה  ,שבירת קיר השוחה עיגון הצינור לקיר השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון ,לגילוי השוחה הקיימת

לקראת  .רימה מלאהותיקון קירות השוחה. תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי קו הביוב הקיים זורם בכל שעות היום והלילה באופן רציף ובז

 .החיבור לקו הקיים, על הקבלן יהיה להיערך עם הציוד המתאים להטיית השפכים ולשמירת השוחה אליה מתחברים ביבש

הקבלן יהיה רשאי לנקוט בכל שיטה לשמירת השוחה ביבש ובלבד שלא יגרום נזק לסביבה וגלישת שפכים. לפני ביצוע החיבור, על הקבלן להודיע  .2

 .ש' לפני החיבור את השיטה והשלבים בהם הוא עומד לנקוט ולקבל את אישור המפקח והתאגיד לביצוע ההתחברות 48למפקח 

 .לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב ושמירת שוחת החיבור ביבש תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל .3

 יות.המחיר עבור הנ"ל, ישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמו .4

 

 עבודות ביוב –מדידה ותשלום   57.03

 עבודות עפר להנחת צינורות 57.03.01

 

מחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור. עבודות החפירה כוללות: הכשרת שטח החפירה, סימון, חפירת/חציבת התעלה והידוקה, שימוש בדיפונים  .1

 ם, שמירה על המבנה ביבש, שאיבת מי תהום, מילוי חוזר בהתאם לכל המפורט בחתך.הידראוליים, הגנה על דפנות התעלה. חפירה במקומות מוגבלי

 .עבור מצע סוג א' ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות .2

 .ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות CLSM עבור מצע .3

 

 הנחת צנרת 57.03.02

 

 התשלום כולל:

 .צינורות, פיזורם, הנחתם, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות, מעטפת החול ומילוי חוזראספקת הצינורות פריקת ה .1

 .את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון .2



 

 

 .את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע עבודות העפר כמפורט לעיל .3

 .אות הכרוכות בשאיבת מי תהום או כל מי נגר עילי ו/או שפכים בכל עומק שהואאת כל ההוצ .4

 .את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים .5

 .הנדרשות לבדיקת טיב התיקון והבדיקות החוזרות, כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט .6

ת תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצאות הכורכות בתיקון הנזק שנגרם לקרקע, לעצים, למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או ת .7

 .קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק

 .עבור ניקוי ושטיפת הקווים ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות .8

 

 :מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן 57.03.03

 

 .יחידות המידה להנחת צינורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם לסוג, לקוטר ולעומק הנחת הצינור .1

 .ננת )הנמוך מבין השניים( ועד תחתית הצינור, לאורך ציר הצינורעומק הצינור יימדד מפני הקרקע הטבעית או מתוכ .2

בתוואי כביש  .בקווים גרביטציוניים העומק יקבע כעומק הממוצע מתחתית הצינור עד פני הקרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות .3

 .לשוחה ועד תחתית הצינור עתידי עומק יימדד מפני שתית מתוכננת או קרקע טבעית )הנמוך ביניהם( בסמוך

 

 שוחות טרומיות 57.03.04

 

 .השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לעומק השוחה ומידותיה .1

 מחירי היחידה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות. .2

", מחברי השוחה וכל B-125ה ומכסה השוחה לעומס בינוני "במחירי היחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת כל האלמנטים הטרומיים תקר .3

 האביזרים והעבודות הנלווים להם.

 .מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים לאטימותה המוחלטת של השוחה כנגד חדירת מי תהום, ודליפת מים החוצה .4

 .מחיר היחידה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה .5

 .אמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום המשטח העליון של מכסה השוחה ובין רום תחתית צינור היציאהבניגוד ל .6

 ", ישולם כתוספת למחירי השוחה.D-400עבור תקרה ומכסה לעומס כבד " .7



 

 

 

 צילום פנימי של צנרת גרביטציונית 57.03.05

 

 .57.02.06ל כל הנדרש בסעיף מדידה לצרכי תשלום תהיה לפי מ"א, ותכלו

 

 מפל חיצוני 57.03.06

 

 מדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יח'.

 

 חיבור לשוחה קיימת 57.03.07

 

 .'מדידה לצרכיי תשלום תהיה לפי קומפ

 

 קווי מים  57.04

 עבודות עפר לקווים 57.04.01

 

 כללי

 " של המפרט הכללי.57להנחת קווי מים וביוב, פרק  לפי התיאורים, הדרישות של "מפרט יבוצעוכל העבודות שבחוזה זה  .1

ע פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות של הקבלן יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים בתוכניות. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקב .2

גובה הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע  קוויו בהתאם לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים בתוכניות או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/א

 .מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית

חשמל, טלפון וכו'. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו  ,קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב -הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת .3



 

 

רבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(. כל ההוצאות אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים הנ"ל, ל

לו למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות 

 .נחוצות

חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים ביוב בתעלות או החפירות. אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על .4

 .המים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן

באופן בטוח.  תעשנהומלוי  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה .5

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות  .אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו

הפעולות הנ"ל ימצא את  וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל

 .ביטויו במחירי היחידה

 

 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות 57.04.02

 

אטמוספירות.  16אטמוספירות לפחות וללחץ בדיקה של  16כל הצינורות, האביזרים, הדרסרים, האגנים, השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה של  .1

 .ND-16, מסוג 60כל האוגנים יתאימו לתקן ת"י 

±  5ס"מ והדפנות ±  2החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של  .2

 .ס"מ

 .ס"מ. עפ"י החלטתו הבלעדית של המפקח 60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב שלא יעלה על  .3

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת ±  2%החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק וכיבשה בתחום של  בכל מקום בו יש להדק את .4

 .מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פורקטור 95%צפיפות העולה על 

המונחים בתעלת טרם  הקוויםר מדידת מפלסי וזאת לאח .כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח .5

ס"מ כ"א. שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור  20הכיסוי. הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה 

ס"מ, למקרה  20הודק בגובה של תהיינה מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה. מעל פני הקרקע הקיימת תוסף ערמת חומר מילוי עודף לא מ

 .לויישל שקיעת המ

 .בשל כך לצינוראין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם  .6

ושר ע"י המפקח. הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים ורגבים, שיא .7

בתכניות או בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות  כמצוין. עובי הריפוד הצינורותמצע חזק ויציב להנחת  שייווצרהנדרשים כך 



 

 

 .הצינורס"מ לצנרת מים . הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר  15מאשר 

 

 פיקוח שדה 357.04.0

 

נחות הנחת צנרת הפלדה תיעשה ע"י הקבלן, אך ורק לאחר ביקור אנשי שירות השדה של היצרן ומתן הנחייתם לביצוע ובייחוד לתיקון ראשי הצנרת, הה
 תינתן בנוכחות המפקח.

 ותיקון הראשים. עם סיום העבודה יוזמן שירות השדה על ידי המקפח לשטח על מנת לבדוק ולאשר את טיב ביצוע הנחת הצנרת

 שירות השדה ייתן אישור בכתב לכך שהעבודה בוצעה כהלכה. אישור זה, בתוספת תוצאות הבדיקות יהווה אישור לביצוע טיב העבודה.

 בנוסף, המזמין רשאי להזמין את שירות השדה על פי שיקולו פעמים נוספות במהלך העבודה על חשבון הקבלן.

 מדידה ותשלום

 ור ביצוע עבודות ריתוך. פיקוח השדה הנ"ל ייעשה על חשבון הקבלן על פי דרישות המפקח.לא ישולם בנפרד עב

 

 בדיקות 57.04.04

 

 בדיקות רדיוגרפיות .1

 מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 20%-ב

בדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח, ויהיו על חשבון הקבלן. הם יבוצעו במעבדה שתאושר על ידי המפקח. מחיר ה
 הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ולא ישולם עבורן בנפרד.

 בדיקות לחץ .2

 אטמוספירות. 16בדיקת הלחץ תיעשה בהתאם למפרט מ.י.א.מ לצינורות פלדה וכמפורט להלן לחץ הבדיקה יהיה  .2.1

 ותיעשה בנוכחות המפקח.שעות מראש  24בדיקת הלחץ תתואם לפחות  .2.2

שבמפרט הכללי ולפני כיסוי המחברים לצינורות. כמו כן, תיעשה  57לפרק  570485ובסעיף  57038בדיקת הלחץ תיעשה לפי המפורט בסעיף  .2.3

יעמדו בלחץ בדיקת לחץ לפני ביצוע החיבור לצרכנים. את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם בצורה ש

 הבדיקה מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. את פרטי העיגון יש להגיש לאישור המפקח.



 

 

 המים לבדיקות יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הבדיקה תיעשה עבור הקטע כולו כולל כל האביזרים. .2.4

חיבורים ובדיקת הלחץ, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות על הקבלן לספק על חשבונו את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע האיטום, ה .2.5

 הצינורות וכן משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו, המגופים והאביזרים להוצאת האוויר מהקו לפני הכנסת הלחץ.

 בשעת הניסוי של הקו, על המבצע לפנות את השטח מאנשים. .2.6

 מדידה ותשלום .3

 ישולם בנפרד ומחירן ייחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. עבור ביצוע בדיקות הלחץ לא

 

 חיטוי הקווים ושטיפתם 57.04.05

 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים וכל האביזרים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת  .1

 נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן. המים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל

 של המפרט. 57037פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות וכו' בהתאם לסעיף  .2

שעות. בתום התקופה ייבדק  24ותושאר בהם מיסת המים והכלור תוכנס לקווים תמ"ג לליטר.  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היוכלוריט בריכוז  .3

שעות  48או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 10-ל 1הריכוז במספר נקודות, אם יהיה הריכוז בין 

 מ"ג לליטר. 1-שעות יהיה גדול מ 24מ"ג לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז שנותר בתום  1-פחות מ

בתום החיטוי, לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד שארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא  .4

 מ"ג לליטר. 0.2תעלה על 

 מדידה ותשלום .5

 רד.מחיר חיטוי קווי המים ייכלל במחיר הנחת הצנרת ולא ישולם עבורו בנפ

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 הסדרי תנועה בזמן ביצוע וסופיים )בנוסף לאמור בפרק מוקדמות( – 70פרק 

 

 הסדרי התנועה בזמן הביצוע  70.01

 כללי 70.01.01

 

 תכנון הסדרי התנועה לכל השלבים ייעשה על ידי הקבלן באמצעות מהנדס תנועה. .1

 ומחלקת התנועה של הרשות המקומית, וכן אישור משטרת ישראל אגף התנועה.על תכנון התנועה לקבל אישורי מחלקת התנועה של חב' יפה נוף 

 כל ההוצאות בגין התכנון והביצוע להסדרי התנועה יהיו על ידי הקבלן וישולם לו בהתאם לאמור בכתב הכמויות והסעיפים המתאימים.  .2

וקבלת האישורים והרישיונות וביצוע ההסדרים יהיו באחריות הקבלן התכניות אותן יכין לא יאריכו את לוח הזמנים, כל הכרוך בהכנות תכניות  .3

 ובהתאם לכתב הכמויות, למעט שוטרים בשכר שישולמו על ידי המזמינה, אולם השמירה וכל התנאים האחרים יהיו באחריות הקבלן.

ואספלטים, כל העבודות הנדרשות וכיוצא בזה לצורך תשלום עבור הסדרי התנועה כולל את כל העבודות הפיזיות של המעקפים, כולל חפירה, הידוק  .4

 ביצוע הסדרי תנועה זמניים.

 באחריות הקבלן לשמור על תנועה סדירה במשך כל זמן העבודות. .5

 מודגש שעל הקבלן לכלול במחירי היחידה לכמויות המכרז את כל העבודה לכל הסדרי התנועה לשלבי הביצוע השונים.

ט והתמרור ואביזרי הבטיחות השונים כנדרש על פי תכניות הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של אספקת כל אביזרי השילו .6

ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו )למעט וככל שיהיו אביזרים  –ביצוע העבודות 

 התאם לאמור בכתב הכמויות(.נוספים אשר ישולמו בנפרד ב

הקבלן יהיה אחראי לתיאום עבודתו מול הרשויות וגורמיהם השונים בעיר. כל עבודות התיאום, השגת האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת  .7

ר עבודות אלה תוספת של הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולא תשולם עבו הבלעדיתייעשו ביוזמתו ובאחריותו  –רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות 

 מכל סוג שהוא.

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים וכן על כל הנחיות הבטיחות אותן קיבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל  .8

 ות הפיקוח ומנהל הפרויקט.דרישותיהן על פי רישיון העבודה וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין על ידי הרשויות, או שנמסרו לו באמצע

במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת בחציית כבישים בשלבים. במקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית,  .9

שנפח התנועה בשעות השפל ו/או בלילות. בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת התשתית, תיעשה באופן כזה שלא תופרע התנועה השוטפת ובזמן 

 קטן. על הקבלן, מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה ומחלקת התנועה של הרשות המקומית לביצוע העבודות.



 

 

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות עיכובים בביצוע העבודה כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר  .10

ולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא בין לתשלומים נוספים והן להארכת המועד יח –ייגרמו לו בגין אלה 

 לסיום העבודות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר  .11

 אש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.הקבלן לא תיאם מר

ייעשה הדבר בפיקוח של שוטרים בשכר ממשטרת ישראל. כמו  –באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  .12

ית. ככל שיידרש מודעות, אלה כן, יוצבו שלטים המודיעים בדבר הסטות תנועה לדרכים חלופיות ויפורסמו מודעות מקדימות בעיתונות המקומ

 יאושרו תחילה על ידי המזמינה ובתאום מלא עמה.

 

 ביצוע תוך קיום תנועה שוטפת 70.01.02

 

האמצעים אשר ישמשו לצורך ביצוע והפעלת הסדרי תנועה זמניים לתקופת ביצוע הפרויקט יהיו גדרות ומעקות בטיחות מאושרים על ידי הוועדה  .1

בהתאם  –העדכנית ביותר(, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, ביצוע מקפים זמניים, פנסים מהבהבים וכיוצ"ב  הבין משרדית )המהדורה

", 12/93לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף להנחיות בחוברת "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות, משרד התחבורה 

, משרד התחבורה והודעת תעבורה. התקנים מאושרים על ידי הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות 2012תקנות והנחיות להצבת תמרורים 

 )המהדורה העדכנית ביותר(.

י במידה ותידרש נוכחות שוטרים בשכר בשלבי העבודה השונים, תשלום עבור השוטרים בשכר יבוצע על ידי המזמינה על פי רישומים שייערכו על יד .2

 אישורו.המפקח ו

כאמור, אין האמור לעיל פוטר את הקבלן מהיוזמה והטרחה בכל הכרוך בקבלת אישורי הביצוע ורישיונות העבודה מהרשויות וזאת בכל שלב  .3

משלבי העבודה כולל תיאום עם רשויות וביצוע כל דרישותיהם. מודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון 

 עבודה הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם על כך בנפרד ועליו לקחת אותם במחירי היחידה שבכתב הכמויות.ה

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל  .4

ישיון העבודה וזאת בין אם נמסר לקבלן במישרין על ידי הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות המפקח על פי תאום מוקדם עם דרישותיהן על פי ר

 הרשויות.

 המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל. .5

פן שהפרעות לפעילויות הנזכרות לעיל תהיינה מינימליות. מועדם ופרק הזמן של השטחים אשר יסגרו לתנועה לצורך ביצוע על הקבלן להיערך באו .6



 

 

 עבודות נשוא מכרז זה, יתואמו מראש עם המפקח, ויקבלו את אישורו.

 

 עקרונות מנחים להסדרי תנועה לזמן הביצוע 70.01.03

 

רבות התחבורה הציבורית במשך ביצוע העבודות וכן גישה אל תחנות האוטובוס ואזורי ההמתנה להולכי יש לשמור על מהלך סדיר של התחבורה, ל .1

 רגל.

 באחריות הקבלן לשמור על תנועה סדירה במשך כל זמן העבודות בסלילת הכביש והחנייה. .2

במידה וחופרים תעלות באזור המדרכות יש להבטיח  יש להבטיח את תנועת הולכי הרגל בשטחי העבודה ולשמור על נגישות לבתי מגורים ועסקים. .3

 את מעבר הולכי הרגל בעזרת גישור מעל התעלות הפתוחות.

הנחת קווי תיעול, מים וביוב, הוחלט בתיאום על המזמינה, המפקח והמתכנן להסיט תנועה  –במידה ולצורך ביצוע עבודה מסוימת לדוגמא  .4

 ילוט המתאים על מנת להנחות את הנהגים בדבר ההסטה לדרכים חלופיות. לרחובות צדדיים, על הקבלן להתקין את הש

 סימון הסדרי התנועה הזמניים בצבע כתום/לבן, השילוט עם צבע כתום ברקע וכיתוב שחור. .5

 

 מדידה ותשלום 70.01.04

 

ון להסדרי התנועה )הקבלן יהיה אחראי לתכנון בהתאם לסעיפי כתב הכמויות שכולל את התכנ ןעבור עבודות הסדרי התנועה הזמניים ישולם לקבל .1

 הסדרי התנועה באמצעות יועצים ומתכננים שלו(.

רה, מילוי וכיוצ"ב( קבלת אישורים מהמשטרה ומהעירייה, אביזרי בטיחות זמניים, צבע יהתשלום כולל את העבודות הפיזיות )אספלטים/חפ .2

 וסימון, תמרור וכל הדרוש לשם ביצוע ההסדר.

 

 

 

 

 


