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 כ ל ל י . 0
 

 מטרת הפרויקט והיקף העבודה  0.1
 

עבור  סלילת כבישים, תשתיות , פיתוח ביצוע השלמת מטרת הפרויקט הינה 
 יח"ד. 48 -ם למתחם מגורי

 
 :העבודה כוללת 

 
 (.101÷  120מ' )בין החתכים  400 -הסדרת קטע רחוב חדש באורך כ .1

מערכות  , קירות תמך , ומדרכות  סלילת כבישים  השלמת דה העבו
 תאורה ופיתוח שטח. ת כמערחשמל וטל"כ, 

 
 
 

 מידע כללי על הקרקע .20
 

י קרקע למיון נערך סקר גיאולוגי ונלקחו מדגמבמסגרת תכנון שכונה החדשה 
 .קירות תומכים וניקוז ,במדרכות, לקביעת מבנה הכביש

 : הקבלן חייב לעיין בדו"ח
  1615495 דו"ח מס'

  13/6/16תאריך הדו"ח 
 לרישראל קיועץ 

 
 . 1, בנספח מס' הדו"ח מצורף כמסמך למפרט הנ"ל

 
 היקף המפרט .30
 

המפרט הטכני לביצוע הינו "המפרט הכללי לעבודות בנין" של הועדה 
הבינמשרדית על כל פרקיו, במהדורתם האחרונה וכן לפי הסעיפים 

 והמיוחד. המשלימים במפרט הטכני
כל האמור להלן בא כדי להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט 

הכללי ואינו מבטל אותו או חלק מהם, אלא אם צויין הדבר במפורש. אין זה 
מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף 

 במפרט זה.
במפרטים הסעיפים המובאים בכתב הכמויות מתייחסים לסעיף המתאים 

 הנ"ל, ללא התייחסות ישירה למספור המופיע במפרט.
 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .40
 

הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה 
אליו, מיקומם של מתקנים שכנים, תנאי וטיב הקרקע במקום. כן הכיר את 

וע עבודתו. הקבלן מצהיר כי תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי בצ
למד, הכיר והבין על בורים את המפרטים, השרטוטים ואת כתב הכמויות 

וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. הקבלן מצהיר כי 
בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה וכי לא תוכרנה כל 

רבות תנאי השטח הכרת התנאים באתר, ל-תביעות אשר תנומקנה באי
 המיוחדים אשר קיומם אינו מתבטא בתכניות, או פרטים אחרים.

 
לפני ביצוע העבודה, על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את התאמת התכניות 

למציאות באתר. מיקום המתקנים או חלקיהם בתכניות אלו עשוי להשתנות 
 בהתאם לצרכים ויבוצע באתר לפי הוראות המפקח.
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 ציוד מכני .50
 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא 
 במקום, בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה, לשביעות רצון המפקח.

 
 אספקת מים וחשמל .60
 

כל המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו על ידי הקבלן ועל 
קבלן ועל חשבונו כל הסידורים לצורך אספקת החשמל ייעשו על ידי ה

חשבונו. המזמין ידאג לחבר מד מים יחיד והקבלן ישלם עבור אגרת חיבור 
 מד מים ועבור צריכת מים שיראה מד מים.

 
 אישור שלבי העבודה .70
 

כל שלב משלבי העבודה, העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן 
הבאים  העין, טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים

אחריו. אשור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בכוחו לגרוע 
במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב 

 שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.
 

 ביצוע בשלבים .80
 

שיקבע על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשוייה להתבצע בשלבים כפי 
 המפקח, וכי המפקח רשאי לקבוע סדר עדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו.
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא 

 ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.
 

 מדידות .90
 

לקשירת הרומים ורשימת  B.Mלקבלן ימסרו בשטח נקודות  א. 
 .עזמי אבו חנאע"י גרשים )פרצלציה( קורדינטות של נק' פינות המ

 המתכנן ימסור רשימת קורדינטות של החתכים בכבישים.
 

על הקבלן להתוות את צירי הכבישים וגבולות המגרשים, ולקבל  ב. 
אישור המפקח לצירים ולגבולות המתווים ולאחר קבלת האישור 

 לאבטח נקודות אלו.
 שתו של המפקח.הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרי

 איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.
יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן 

נקודות קבע  2למדוד ולסמן אבטחות לנקודות וכן לבצע לפחות 
((B.M .וכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח 

מהלך העבודה ולכל קבלן שיעבוד  צירי הכבישים יאובטחו לכל
 בשטח, גבולות המגרשים יאובטחו וימסרו למזמין.

 
כל המדידות, הסימונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן  ג. 

העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן 
בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העבודה 

צעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת באמ
 וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח.

 
המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף,  ד. 

לצורך בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתדרש על ידו במסגרת 
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ם פרויקט זה. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתא
לתקנות אגף המדידות. הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או 

ציר, אשר גובהן צוין בתוכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י 
 המפקח.

 
באיזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים, על הקבלן יהיה לבצע  ה. 

מדידות בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג 
 .תוכניות מסודרות

 
הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש בכל עת לפי  ו. 

דרישת המפקח. לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר 
 בדיקה סופית של העבודה.

 
על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע העבודה. במידה  ז. 

יא את ורומי השטח שונים מהרומים המופיעים בתוכניות, עליו להב
הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח. במידה והקבלן לא יפנה 

למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, התוכניות הקיימות תיראנה 
 כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות.

 
מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון  ח. 

מדידות צריכות להיות כלולות במהלך הביצוע, לא ישולמו. כל עלות ה
 במחירי היחידה השונים.

 
הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י  ט. 

 הפקוח כגון ח"ח, בזק וכו'.
 

כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות  י. 
 העבודות כלולה במחיר היח' בחוזה.

 
 בדיקות .100
 

דיקות והמדגמים לעבודות עפר, צורת דרך, מצעים ותשתיות, כל הב
אספלטים ובטונים למערכות צפיפות, דרוג, מיון, אינדקס פלסטיות מרש"ל, 

% ביטומן, עובי שכבות וכו' יבוצעו לפי דרישות פרוגרמת הבדיקות של 
 משב"ש והמפרט הבינמשרדי.

ללו במחירי הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות אלה ומחיריהן יכ
 היחידה של הסעיפים השונים.

 
 ועתנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצ .110
 

הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחמרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת 
תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים  -שהיא 

יימים ו/או לשטחים שנכבשו פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ק
ע"י תנועת כלי רכב עליהם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח.
 

 מניעת הפרעות .120
 

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים
והתנועה הסדירה המתנהלים בדרך במשך כל העבודה ולעשות כמיטב 

 תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.יכולתו למנוע 
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים 
ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל 
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סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, הקבלן ידאג 
סים, הצבת עובדים וכו' לפי לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנ

 הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.
 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת 
ולתנועה רגלית בכל האתר. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים 

 כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה,
 וכו'.המשטרה 

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

 
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה 

 של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
קב נקיטת כל כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו ע

 האמצעים למניעת הפרעות.
 

כל נזק אשר יגרם הן לרכבים ו/או להולכי רגל בתקופת הביצוע יזקפו 
לחובת הקבלן. על הקבלן לדאוג לבטוחים המתאימים לאופיה המיוחד של 

העבודה וכן בזמן הביצוע עבודות בתחום הכביש להעמיד פועל ו/או סדרן 
 לכיוון התנועה.

 
 לניםתאום בין קב .130
 

על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובאתר העבודה ובגבולותיו תתבצענה 
עבודות שונות )כגון: מים וביוב, עבודות חשמל, טלפון וכו'( על ידי קבלנים 

 אחרים במסגרת חוזים נפרדים.
הקבלן יהיה אחראי לשיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים הנ"ל, ויתאם 

שונים, בהתאם להוראות המפקח, איתם מראש את עבודתו בשלבי הביצוע ה
באופן שימנע עיכובים בהתקדמות העבודה ויבטיח עמידה בלוח הזמנים. 

האמור לעיל לא ישמש עילה להארכת משך הביצוע ו/או לתשלום פיצויים 
 כלשהם.

 
 קרקעיים-מתקנים תת .140
 

על הקבלן לוודא ברשויות המוסמכות הנוגעות בדבר )חברת חשמל, בזק 
קרקעיים, בין אם סומנו בתכניות ובין -קיומם של מתקנים תתוכיו"ב( את 

אם לא. על הקבלן מוטלת החובה לוודא את מיקומם של כל המתקנים 
קרקעיים )מים, ביוב, טלפון, חשמל וכיו"ב( אשר בתחום עבודתו או -התת

העשויים להשפיע עליה. על הקבלן לוודא את מיקומם המדוייק ולתאם את 
קרקעיים -הנוגעות בדבר, העבודה בקרבת מתקנים תת עבודתו עם הרשויות

תבוצע במשנה זהירות, כולל עבודת ידיים, ובתשומת לב מירבית וכן תחת 
פיקוח שוטף של הרשויות הנוגעות בדבר. כל נזק שייגרם למתקנים אלה 
יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישא ישירות בנזק ובכל 

 ול ברשויות ובדרישותיהן.ההוצאות הכרוכות בטיפ
 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ותכניות .150
 

יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל עבודה 
המתוארת בתכנית תמצא את ביטויה הנוסף במפרט, או ההיפך בכל מקרה 

ורים משמעות ו/או פרוש שונה בין התא-התאמה דו-של סתירה ו/או אי
והדרישות אשר במסמכים השונים, ייחשב סדר העדיפויות לפי הרשום 

להלן: תכניות, מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות, מפרט כללי לעבודות בנין 
 של הועדה הבינמשרדית על כל פרקיו, תקנים )המוקדם עדיף על המאוחר(.
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התאמה -בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי
משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של -ו/או דו

המפקח על כך לפני בצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח 
 לגבי טיב, אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.

 
 אמצעי זהירות .160
 

ת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירו
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, 

 הנחת קווי צנורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם או בסביבתו 
בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד 

אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות  העבודה בענינים
ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם 

בשל המצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים ערמות חומרים ומכשולים 
אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן 

החפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל למלא את כל הבורות ו
 המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

 
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים 
עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג 

 זה אשר תופנינה אליו.
 

לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר  לעומת זאת שומר המזמין
יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל 

ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני 
 הצדדים או בוררות על ידי מוסד אחד בר סמכא.

 
לן או לאדם אחר, או כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקב

תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה על ידי 
הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין 

 נושא זה.
 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .170
 

נה הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המב
במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מכל נזק העלול להגרם על 

ידי מפולות אדמה שטפונות, רוח, שמש וכ', ובמיוחד ינקוט הקבלן, על 
חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 

להגנת האתר בפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות 
ות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים זמני

 וסתימתם לפני מסירת העבודה.
 

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

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

הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן על ידי 
 ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
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 סילוק עודפי חומרים ופסולת .180
 

 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:
 

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן ו/או קבלני המשנה. א. 
 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח. ב. 
 ו חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.כל עפר ו/א ג. 
 כל חומר זר או פסולת אחרת. ד. 

 
 כל פסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה.

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות 
להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו 

 נו. לענין זה, רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש ועל חשבו
המפקח במפורש כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין 

 באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין 

ובשום מקרה לא ישולם  אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא,
 עבורו בנפרד.

 
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית ומנהל מקרקעי 

ישראל בענין פנוי עודפי עפר מחוץ לאתר לפני תחילת העבודה ולפעול על 
 פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.

 
 סדור השטח בגמר העבודה .190
 

ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים עם גמר העבודה ולפני קבלתה על 
וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. הקבלן 

 ימסור את האתר למפקח, כשהוא נקי ומסודר.
 

 סמכויות המפקח .200
 

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

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

-התאמה ביניהם ו/או אי-המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי
בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי 

 בשטח בנושא זה.
 

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן  ג. 
 להתבצע.עבודות שבוצעו או צריכות 

 
הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה  ד. 

 או חלקה, לקבלני משנה.
אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של 

 הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
 

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

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו 
לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות 
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והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע 
 ע"י המפקח.

 
דעתו המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם ל ו. 

הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, 
 לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.

מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו 
 לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

 
חילת העבודה שני העתקים של תכניות המפקח ימסור לקבלן, טרם ת ז. 

מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק 
התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל 

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

 
 תכניות למכרז ולבצוע .210
 

ת המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת התכניו
"למכרז בלבד". לפני הבצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" 

אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות 
 כלשהן.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי 
קב עדכונים אלה. המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף היחידה ע

 תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.
 

 תכניות "לאחר ביצוע" .220
 

 ( ממוחשבות לפי AS MADEעל הקבלן להכין תכניות "לאחר ביצוע" ) 
 שכבות שידרשו ע"י המתכנן. תכניות אלו יוכנו לאחר השלמת הביצוע   
 קבלת העבודה על ידו.  הגשת תכניות אלה הינה תנאי ויסופקו למפקח לפני   
 לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראנה את המיקום והמפלסים   
 המדודים לאחר ביצוע של תכניות התכנון וכן במקומות נוספים כפי שידרוש   
 המפקח.  

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

 
 .ידי מודד מוסמך-תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על  
 המדידה, הכנת התכניות המחשוב וכו', יהיו על  –כל העבודה בסעיף זה   
 חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.  

 
 לוח זמנים .230
 

חלת העבודה לוח זמנים יום מיום מתן צו הת 15הקבלן יגיש למפקח תוך 
מחייב לבצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא 
יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, נצול 
ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות והשלבים השונים של הבצוע 

אחרים בהתאמה ללוח ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים 
הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, 

העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד, הלוח יוכן לפי שיטה 
 "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.

 לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן.
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 תקופת הביצוע .240
 

ב לסיים את העבודה ולמסרה למזמין במצב נקי ומסודר לא הקבלן מתחיי
 מיום צו התחלת העבודה. _____ חודשים קלנדריים יאוחר מאשר

 
 רשיונות ואשורים .250
 

לפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן, לפי הצורך, למזמין ולמפקח את 
ין כל הרשיונות והאשורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה המזמ

מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של תכניות והקבלן 
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם 

לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. 
 תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

ה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד כוונת המילה רשויות בסעיף ז
 התקשורת, חב' "בזק", הרשות המקומית, מע"צ, משטרה, מקורות, וכו'.

 
 משרד שדה .260
 

 מ' 4.00X3.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה למפקח, במידות כלליות 
מ', עם דלת אחת ושני חלונות שיצויידו במתקני סגירה נאותים  2.20ובגובה 

 מים ורוח.ואטומים בפני 
 הריהוט יכלול:

ס"מ עם מגירות המצויידות במנעולים  80X160שולחן משרדי בגודל  1  -
 ומפתחות.

 כסאות. 5  -
 מתלה לתכניות. 1  -
 ארון פלדה מצוייד במנעול ומפתח. 1  -
לשעה עם אפשרות פיזור דו  B.T.U 28000מזגן מפוצל בתפוקה של  1  -

. כולל סידור פתח ותריס לחדר כיווני למיזוג/חימום של חדר סמוך
 הסמוך עם נקודות כח.

 טלפון + פקס כולל קווי בזק. 1 -
 טלפון סלולרי. 1 -
 

 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.
יומי ולתאורתו בחשמל, -הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולנקיונו היום

 במנורות "לוקס" או בגז.
 על חשבון הקבלן. כולל תשלומי החשמל והטלפון. כל האמור בסעיף זה יהיה

המבנה ישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודה עם 
 השלמתה ובאישורו של המפקח.

 
 

 קבלת העבודה .270
 

 העבודה תמסר למפקח בשלימות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע
AS-MADE וידרשו  מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה

 והכנת תכניות "לאחר ביצוע".
חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של 

 העבודה.
 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.
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למען הסר כל ספק מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת 
: העבודה מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה

 עיריה, מועצה מקומית, בזק, חב' חשמל וכו'.
 

 קבלני משנה .280
 

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש 
ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר 
 הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

ש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל המפקח רשאי לדרו
פועל של הקבלן, אשר לפני ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן 
להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן.
 

 מויותכ .290
 

 כל הכמויות ניתנות באומדנא.
ה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות כל שינוי בכמות שתתקבל במדיד

 המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.
במידה והקבלן ידרש לבצע עבודה נוספת בסעיפים אשר אינם מופיעים 

במכרז שהגיש, יקבע המחיר במשא ומתן בין המזמין לקבלן לפני תחילת 
 העבודה, וכבורר למחיר, במקרה של אי הסכמה, יהיה המתכנן.

 
 ובלותה .300
 

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת להכרחית ומחירה כלול במחיר 
היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא 

בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום 
 עבור הובלה.

 
 שילוט לפרויקט .310
 

למשך תקופת בצוע העבודה שלט מתכת בגודל  -ו על חשבונ -הקבלן יציב 
 מ' אורך. כתוב כחול על רקע לבן. x 4.50מ' רוחב  1.25של 

 על גבי השלט יופיעו:
 שם החברה וה"לוגו" שלה כיזם. -
 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות. -
 פרטי הקבלן. -
 פרטי המתכננים. -
 קוח.פרטי הפי -
 פרטי הניהול. -
 

, יוקם מיד עם תחילת העבודה, יפורק -20השלט יבוסס על יסודות בטון ב
 ויסולק בסיום העבודה.

 
הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדוייק יקבעו 

 ידי המפקח.-על
 לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו כנכלל במחירי העבודות.
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  ילום מצב קייםצ .320

  
 על הקבלן לצלם לפני תחילת עבודתו במצלמה ובוידאו את המצב הקיים   
 והשטח שבין הכבישים וגבולות המגרשים כולל הגדרות, המעקות והקירות   
 התומכים לכל אורך ביצוע הכבישים, המדרכות והגנים.  
 פקח הצילומים יהיו הוכחה למצב קיים לפני התחלת העבודה ויוגשו למ  
 לאישור לפני התחלת העבודה.  
 מחיר ביצוע הצילומים, חומר ועבודה כלול במחיר העבודה כולה ולא ישולם   
 תשלום נפרד עבורם. כל    

 
 

 
 

 חתימת הקבלן: __________________
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 עבודות תאורה  -  08פרק 

 
 

 תנאים כלליים
 
 

כפיפות למפרט הכללי, כל העבודות המפורטות להלן ובכתב הכמויות, תבוצענה ב .1
(, 2001)מהדורה  ןהביטחובהוצאת משרד  - 08עבודות חשמל לתאורת חוץ פרק 

 , חוק החשמל, דרישות חברת בזק.דרישות חברת חשמל
 

העבודה  על הקבלן לתאם את זמני הביצוע של כל שלב משלבי העבודה עם המפקח. .2
 דרשים באזור פעיל. תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנ –תתבצע במעלות 

 

לאחר הנחת הכבלים, ריפודם והגנתם, יהיה על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו/או  .3
 המהנדס.

 

ברת לאחר השלמת העבודה, על הקבלן להעביר את המתקן בביקורת חברת החשמל, ח .4
המתכנן וכן לשאת בכל  הרשות המקומית,מהנדס המאור של  ,בזק, חברת טל"כ

 כך, כולל הכנת תוכניות ממוחשבות כפי שבוצע.ההוצאות הדרושות לשם 
 

כל המחירים כוללים הובלה אספקה, התקנה וחיבור של המתקן בשלמותו לפי כל  .5
 , באם לא מצוין אחרת בכתב כמויות זה.08הנחיות פרק 

 
באם לא מצוין  08מדידת הכמויות תהיה נטו לאחר גמר העבודה, לפי כל הנחיות פרק  .6

 אחרת בכתב כמויות זה.
 

 

 תאור העבודה
 
  -העבודה כוללת :  .1
 

 הקמת מתקן תאורה.      * 
 פרוק עמודי תאורה.      * 
 *      הקמת תשתית תת קרקעית.  

 
   הכל כמפורט בכתב הכמויות.  
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 פיתוח האתר - 40פרק 
 במפרט הכללי. 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 
 ריצופים, מדרגות ואבני שפה - 140.0תת פרק 

 
עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות הנחת כל 

שרוולים לצורך השקיה, אך לא את מחיר חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן 
 המשטח/המדרכה בצבע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים. 

 
פני עבודות הפיתוח תוך בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך 

תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו 
באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על 

 חשבון הקבלן. 
 

  משתלבתריצוף אבן 

ה בהתאם לפרטים אלא אם צוין אחרת האבן יהיסוג . ס"מ 6-8 ריצוף באבן משתלבת בעובי
על ידי המפקח. אספקת האבן תהיה מאתר ייצור אחד ותאריך ייצור אחד למניעת הבדלי 

והקבלן יידרש להביא דוגמאות  המפקחגוון האבן טעון אישור גוונים באבני הריצוף, 
 .ולאישור

 שטח.הריצוף יבוצע על גבי משטח מהודק ומיושר ואחר בדיקת צפיפות והידוק המ
ככל הניתן לא ייעשה שימוש בהשלמת ריצוף בבטון פיגמנטי. ההשלמה תבוצע באמצעות אבן 

 ס"מ יונחו על גבי טי צמנט.  5-מנוסרת במסור מוטורי. יחידות קטנות מ
בשטחים שבין האבן לסלעים ואבן לקט בגודל שכל  תותר השלמת משטחים ע"י יציקה

יעשה בצמנט עם פיגמנט תואם לגוון האבן אשר ס"מ. ההשלמה ת 5מידותיו אינן עולות על 
יסופק ע"י היצרן, עלות ההשלמה והפיגמנט נכללת בעלות האבן המשתלבת ולא ישולם 

 עבורה בנפרד.
ולקבל אישור  מכל פרט ריצוף מ"ר לפחות 2הקבלן יידרש לבצע דוגמאות ריצוף בשטח 

 להמשיך בעבודה. . רק לאחר קבלת אישור על הדוגמא יוכל הקבלןפקח והמתכננתהמ
 הריצוף כולל ביצוע ריצוף באבן לכבדי ראיה במקומות הדרושים בהתאם לפרטים ולתכניות

 חומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם.הוכן כל ס"מ  5בעובי  המחיר כולל: מצע חול
 

 : מדידה
 מ"ר  -ריצוף 

 
 מאבן לקט / שכבותאבן שפה 

ללא  בהתאמה לפרטים ולתכניות הפיתוח, ,מאבן לקט/שכבות גירניתתהיה אבן השפה 
מ'  2יש לקבל את אישור המפקח על האבן וכן על דוגמא באורך  סדקים או פגמים אחרים.

שתבוצע מעל  מינ' ס"מ 10ברוחב המתאים ובעובי  20 -בהאבן תונח על יסוד בטון לפחות. 
ישקים בין המ . לא יותר שימוש באבן שבורה.ס"מ 15שכבת מצעים בעובי מינימאלי של 

 האבנים יהיו מינימאליים ויכוחלו בטיט צמנט לבן. 
  התאמות כנדרש.ובעקומות כולל כולל יסוד בטון, הנחה האבן מחיר 

 
 :מדידה

 מ"א -אבן שפה 



14 

 
 
 

 2020דצמבר  –שלב ב – 2633-01 – ת.ל.מ.
 
 

 
 

 קירות תומכים סלעיות  .0240
 

  כובד –קירות תומכים קונבנציונאלים  .0040.0240
 

 אחת.סעיף זה מתייחס לקירות כובד וקירות גדר כ
 

 כללי .1
 
 . הקיר יהיה עם חזית אבן וגב בטוןקירות הכובד יהיו קירות    
 בגבו לפי  -20מורכב מאבן צפוי בחזית ומבטון בלתי מזויין ב  
 הפרט.  

 .אין להכניס אבן )דבש( לתוך הבטון    
 
 , מאבן פראיתהצפוי של הקירות מאבן עם גב בטון יהיה   
 לדרישות יועץ הנוף.מטיפוס גוויל ו/או בהתאם   

 ס"מ.  25ס"מ ועוביין  20-40מידות האבנים בחזיתן  -   
 ס"מ מפני האבן. 1-1.5הפוגות תהיינה שקועות לעומק  -    
 יש לנקות את הקיר משאריות בטון בגמר הבניה. -   
 מ' לפי פרט בגליון פרטים. 5בקיר יבוצעו תפרים כל  -  
 ראה  4בקוטר " P.V.Cבקיר יונחו נקזים מצנורות  -  
 פרטים.    

 מידות הקיר תומך לפי גובהו ראה בתוכנית  -    
 קונסטרוקציה.   
 ימים לאחר בניתו. 3הקיר ישמר במצב רטוב  -  
 היסודות יוצקו כנגד קרקע טבעית. -  

 
 מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים .2
 

לא המילוי יהיה גרנולרי, מתנקז בצורה חופשית, בלתי פלסטי ו
וגודל גרגיר מקסימלי  200חומר העובר נפה  10% -יכיל יותר מ

. המילוי יבוצע בשכבות מהודקות שעובין לפני ההידוק לא 3"
ס"מ הסמוכים לפני  30-40ס"מ. גמר המילוי ) 25יעלה על 

לפחות  1%השטח( יבוצע מחומר אטום עם הסדרת שיפוע של 
לצפיפות של  בכיוון מוצא הניקוז העילי. כל שכבה תהודק עד

אאשו". ההידוק שבסמוך לקיר ועד -לפי "מודיפייד 98%
 מ' ממנו, יבוצע באמצעות מכבש ידני. 2למרחק של 

 המילוי החוזר כלול במחיר הקיר.
 

 החלפת קרקע מתחת לקירות תומכים .3
 

במקומות בהם הסלע נמצא בעומק רב )ההחלטה על המקום בו 
ץ הקרקע(, תבוצע לפי הנחית יוע -נמצא "סלע בעומק רב" 

החלפת קרקע במקום ביסוס עמוק בסלע, או לחילופין הצעת 
 פתרון אחר של המתכנן )דוגמת כלונסאות(.

 
ס"מ  20הקרקע להחלפה תהיה גרנולרית מהודקת בשכבות של 

לפני הידוקן. ההידוק יבוצע באמצעות מכבש מכני כבד ורמת 
 "מודיפייד אאשו". 98% -ההידוק תגיע עד ל

ס"מ לכל צד. עומק  30ילוי יבוצע לרוחב היסוד + רוחב המ
 לפי הנחיות יועץ הקרקע. -המילוי 
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 התשלום עבור החלפת הקרקע ישולם בנפרד.
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 תשתית ועומק היציקה )היסוד( .4
 

 על מנת לאפשר הצמדה טובה של הקירות לסלע, יהיה  4.1
 צורך לנקות את השתית לפני היציקה. הניקוי יהיה מכל   
 , שברי בטון או סלע. יציקת היסוד תעשה על פסולת  
 קרקע/סלע טבעי ובלתי מעורער, לאחר אישור.  

 
 ס"מ לפחות לתוך סלע "בריא"  60עומק החציבה יהיה  4.2

 )מאסיבי(. החציבה לרגל הקיר תיעשה באמצעות כלים   
 מתאימים מבלי לערער את התשתית ליסוד.  

 
 שיפוע החפירה/חציבה בקיר כובד על הקבלן לשים דגש ל 4.3

 )שן היסוד( לפי תוכניות.  
 

 לאחר אישורו של המפקח, על הקבלן להרטיב את  4.4
 השתית )כאשר השתית הינה קרקע סלעית( לפני יציקת   
 הבטון.  

 
 נקזים בקירות .5
 

לשם ניקוז המים מאחורי הקיר, יהיה צורך להכין נקזים 
. הנקזים יוכנו בקירות ובמידת הצורך צינור מנקז בתחתית

מ' לכל כיוון כאשר  1.5במרחקים של  4מצינורות פלסטיים "
ס"מ מעל לפני  30הצינור הראשון יוכן במפלס של 

 הקרקע/כביש והאחרון במפלס המדרכה/מילוי.
ס"מ מפני הקיר  2הנקזים יהיו כמסומן בתוכניות ויסתיימו 

 הגלויים.
נו מחצץ מאחורי הנקזים יוכנו "פילטרים" מחצץ. אלו יוכ

"מ אשר יונח בתוך רשת ויהיה ס 2-5מדורג בגודל גרגרים של 
. גר'/מ"ר 200בלתי ארוג במשקל עטוף בבד גיאוטכני 

ה"חבילות" הללו תוצמדנה לנקז ותמנענה חדירת עפר ופסולת 
 אשר עלולים לסתום אותו.

אביזרי הניקוז )צינורות, "פילטרים" מחצץ, בד גאוטכני וכו'( 
 קיר.כלולים במחיר ה

 
 חורים למעקה ו/או "פלטקות" .6
 
 בזמן יציקת ראש הקיר על הקבלן ליצור חורים  )"נישות"(      
 בראש הקיר למעקה עתידי או גדר בעומק ובמרחק הדרוש לפי   
 התוכניות.  ההכנה תותאם לפרטי המעקה.  
 נישות אלה יבוצעו אך ורק בתבניות.  

 עגנם בראש הקיר.באם ידרשו "פלטקות" יש להכינם ול   
 
 קביעת אביזרים שונים בבטון, קיטומים, חריצים וכו' .7
 

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה כגון שרוולים, 
מעברים וכד', כמו כן הכנת חורים, חריצים, שקעים, קיטומי 

, בהתאם למסומן כלולים במחירי הבטונים השוניםפינות וכו' 
 בתוכניות ופרטיהן.
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 הקיר )"קופינג"( ראש .8
 

הקבלן מחוייב לבצע את יציקת ראש הקיר )"קופינג"( מבטון 
המחיר , אדריכלות נוף לפי מידות המפורטות בתוכניותאו אבן 

 . כלול במחיר הקיר
 

 גומחות ומעברי צנרת .9
 

במידת הצורך עפ"י התוכניות או הוראות המפקח יוכנו גומחות 
למעברי צנרת  לארונות טלפון/טל"כ/חשמל וכן הכנות

 למגרשים.
ולא ישולם עליהם  כלול במחירי היחידהמחיר העבודות הנ"ל 

 בנפרד.
 

 הפסקות יציקה .10
 

בקיר כובד, במקום ההפסקה תבוצע שן תחתונה. יוכנסו 
מ"מ לפחות )לפי דרישת המפקח(.  10"קוצים" מברזל בקוטר 

 כלולים במחירביצוע הפסקות היציקה והוצאת ה"קוצים" 
 הבטונים.עבודת 

 
 דוגמאות אבן .11
 

הקבלן יגיש לאישור המפקח דוגמאות של אבנים שבדעתו 
לספק במועד כזה שיספיק למפקח לבחון ולאשר, או לפסול את 

הדוגמאות. בנוסף לאישור דוגמאות האבן יש להכין באתר 
מ' ובגובה מלא  3דוגמא של בניית קיר וציפוי באורך מזערי של 

ניה מחדש עד לאישור סופי של של הקיר כולל פירוק וב
 המפקח.

 
 מדידה ותשלום

 
 .כולל היסודותהמדידה לפי מ"ק ו/או מ"ר קיר מושלם 

המחיר כולל עבודות הכנה עבודות חפירה ו/או חציבה בעומק וברוחב 
הנדרש לבנית הקיר, לרבות היסודות, הכל בהתאם לתכניות, כולל 

 המקום. מלוי שמוש בקומפרסורים או בעבודת ידיים לפני תנאי
מאחורי הקיר בחומר גרנולרי מנקז מאושר ע"י המפקח כולל הידוקו 

 5לכל הנפח הממולא, כולל שכבת איטום עליונה, סדור מישקים כל 
מ', סדור, אספקת והתקנת: נקזים, מסננות, קיטומים, גומחות, 
חורים למעקה בראש הקיר, "פלטקות" ועיגונם, הרחקת עודפי 

דוגמאות, ראש קיר )"קופינג"( מבטון, עיבודו,  החומר החפור, הכנת
 ועיבוד "פוגות" כלול במחיר הקיר ולא ישולם בנפרד.

של הקיר באבן  מחיר קירות האבן שבסעיף זה כולל ציפוי דו פנים
בכל מקום בו דרוש עבוד דו פנים לפי התוכניות או לפי דרישות 

ף בגין עבוד לקבלן כל תשלום נוס כי לא ישולםהמזמין. מודגש בזאת 
 הקיר דו פנים.

 "החלפת קרקע" תשולם בנפרד.
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  ומסלעות קירות - 40.02תת פרק   

 

בכל עבודות בניית קירות ועמודים שיש בהם אבן טבעית, על הקבלן לספק דוגמא לחומר 
 להתחיל בעבודה. המתכננת באפשרותו שבכוונתו להשתמש ורק לאחר שאושרה הדוגמא ע"י 

צריכה להתאים לדוגמא, להיות תמימה, נקייה מחורים, גידי עפר כל אבן אשר תסופק 
וסדקים, ובעלת צליל וגוון כזה של הדוגמא. אבנים פסולות שנקלעו לדוגמא אינן משחררות 
את הקבלן מהתחייבותו לספק אך ורק אבנים כנדרש, ולא תשמשנה  הוכחה לקבלן שאפשר 

 לספק אבנים בניגוד לנדרש. 
 

הכמויות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל סוג שצוין אלא אם צוין בכתב 
 העבודות הבאות, ללא מדידה ותשלום נפרד: 

 חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח בגב הקיר.  א. 
 יציקת היסוד כמפורט.  ב. 
 כל ברזל הזיון כמפורט.  ג. 
 תבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית. על הקבלן להשתמש ב -בגב הקיר  ד. 
 -התקנת חורי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובצפיפות שלא תפחת מ ה. 

 . בגב חורי הניקוז 4"-מ' בין חור לחור, קוטר הצינורות כמפורט, אך לא פחות מ 2.00  
 י מילוי גב הקיר ליטר לכל חור ניקוז תוך כד 20יש להניח צרורות חצץ גס בשיעור   

 ס"מ )כולל הפרדת ברזל הזיון( והכנסת פרופיל  2התקנת תפרים אנכיים ברוחב  ו. 
 ס"מ, על פי דוגמא מאושרת ע"י המפקח.  20פי.וי.סי. שחור לתפרי התפשטות ברוחב   
 מ"א.  7התפרים יבוצעו במקומות שסומנו ו/או במרווחים מירבים של   

 מ"מ, אלא אם צוין אחרת, כולל  90וז בקוטר מינימאלי של הנחת צינור שרשורי לניק ז. 
 כיסוי הצינור בחצץ גס.   

 מילוי בגב הקיר של חומר גראנולרי או מילוי מקומי, ובתנאי שחומר המילוי אושר  ח. 
 ס"מ  50מראש ע"י המפקח לשימוש כמילוי בגב הקיר, גובה המילוי בגב הקיר עד   
 ת. כולל מילוי בתחתית החפירה בגב הקיר של חומר מראש הקיר אלא אם צוין אחר  
 חרסית. -בלתי מנקז   

 חיפוי אבן דו פני בכל מקום שהקיר הוא מעל גובה הקרקע. ט. 
 חיפוי הקיר בצידיו הגלויים באבן בעיבוד ובמידות בהתאם לפרטי הביצוע. י. 
 פוגות בין האבנים בטיט צמנט לבן .יא
 

 :מדידה
 "אמ – גדר /קירות ישיבה
 מ"ק –קירות תמך 

 
מ' כ"א  3.00על הקבלן לבצע קטעי קירות לדוגמא לפי פרט הקיר, באורך מינימאלי של 

ולקבל אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה והקיר אינו תואם את כל הוראות 
 המכרז/חוזה על הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח. 

 
 :מדידה

 ק"מ
 

 ות, שורות סלעים וסלעי ישיבהמסלע

הקיימים בשטח האתר יישמרו לשימוש כסלעי מסלעה, שורות סלעים וכסלעי ישיבה,  סלעים 
בהתאמה לגודל ולמצב האבן. כל אבן שאינה ראויה לשימוש בהתאמה לפרטי הפיתוח הנופי, 

 תפונה מהאתר.
 

האבן, צורתה וצפיפותה טעונים  אופן הבנייה, סוג. טבעייםגיר מסלעות ייבנו מגושי סלע 
אישור מוקדם של המפקח. האישור יינתן לדוגמת סלע לפני בנייה ולדוגמת מסלעה שתיבנה 

 מ"ר לפחות.  10באתר או בסמוך לו על 
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 0.5 -העבודה כוללת: חפירה לצורך הכנת תושבת למסלעה, הנחת הסלעים בשורות שגובהן כ
 מ'.

מ"ק לפי הפרט. המסלעה תבוצע כך שבין שורות  1השורה הראשונה תכלול סלעים בנפח 
 ס"מ. 10-100שתילה ברוחב שבין י מרווחו הסלעים יהי

 .האבןאדמת גן עד לגובה ימולאו המרווחים בין שורות הסלעים והשטח שמעל המסלעה 
 

 :מדידה
 מ"ר -מסלעות  

 מ"א -שורות סלעים לתימוך 
 יח' -שורות סלעים לתיחום 

 יח' -סלעי ישיבה 
 
 
 40.06ת פרק ת

 

 אדמה גננית

על ידי מעבדה המקובלת על המזמין והמפקח  על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר
 ס"מ.  30לפחות  יהיהבשטחי הגינון , עומק אדמת הגן באתר

מ',  1.0האדמה שתסופק תהיה משכבות עליונות ופוריות של הקרקע ומעומק שלא יעלה על 
קלה עד בינונית ולא חרסיתית, נקייה מכל חומר זר,  האדמה תהיה אדמת טרה רוסה

 מעשבים רב שנתיים, מחלות ומזיקים.
 
 רכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן(:ע

 רמות נדרשות יחידת מדידה היסוד
 ס"מ 0-40לעומק  

 כמות דשן מוספת
 להשגת רמה נדרשת

 
(N) חנקן

  
 ק"ג חנקן צרוף  1 10 ק"ג לדונם

 לכל ק"ג חנקן חסר
 -ק"ג/דונם סופר 10 15  חלקי מליון (P) זרחן

 פוספט, לכל חלק
 מליון זרחן חסר.

 ק"ג/ד' אשלגן 80 12  חלקי מליון (K) אשלגן
נמוכה  כלורי,כשהרמה

 בהרבה מהנדרשת.
 F"דלתא"  

 )"דלתא"=האות
 היוונית דלתא(  

-3,100  
 

 
סימון  נושא הבדיקה

 הבדיקה
ערכים  יחידות פרוש הסימן

 נדרשים 
 

מוליכות  EC מליחות
 חשמלית

 מילימוס/ ס"מ
 

2 -קטן מ   

(תאלקאליון)ונתר  SAR יחס ספיחת 
 הנתרון

10 -קטן מ חסר מימדים    
 

 
תוצאות הבדיקה יועברו הבדיקה תיעשה ע"י מעבדות שירות שדה של משרד החקלאות. 

 לאישור המתכננת ורשות ניקוז כנרת
 

 :מדידה
 מ"ק
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 השקיהעבודות גינון ו – 41פרק 

 במפרט הכללי. 41המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 כללי

ולפי  לפי המפרט המיוחד,  2009במפרט הכללי משנת  41כל העבודות תבוצענה על פי פרק 
 .בוראות המפקח באתר

על פי הגדרת משרד  - 3גנן סוג  -עבודות השקיה וגינון יבוצעו על ידי קבלן בעל סווג מקצועי 
לרישום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף ובעל ניסיון מוכח  בעל אישור תקף העבודה.

 בפרויקטים בהיקף דומה לפרויקט הנדון.
 

 אחריות לנטיעה שתילה והשקיה
במפרט הכללי, הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות  41.05בהתאם למפורט בפרק משנה 

עבודה, אשר יקבע על יום מגמר ביצוע ה 180ולמערכת השתילים ולמערכת ההשקיה למשך 
ידי המפקח, למעט עצים בכל צורות השתילה שהאחריות עליהם תמשך גם שנה ממסירת הגן 

 הראשונה.
עד למסירה האחריות כוללת גם מקרים של גניבה, גרימת נזק מכל סוג שהוא לעבודות 
השתילה וההשקיה, ותכלול במידת הצורך אספקה ושתילת צמחים חדשים, ותיקונים 

 השקיה על חשבון הקבלן לכל אורך תקופת האחריות.במערכת ה
 

 מסירת הגן
יום מגמר ביצוע לפי סעיף  180מסירת הגן תבוצע לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של 

 במפרט הכללי. 41.05.03
 

 הכשרת הקרקע - 41.01תת פרק 

 
 כללי

בודות לאחר גמר ע -עבודת הכשרת הקרקע תבוצע בכל השטחים המיועדים לנטיעה ולשתילה 
 הפיתוח, העבודה כוללת:

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה )למעט הצמחייה המיועדת לשימור ומסומנת בתוכניות(.
 פיזור האדמה הגננית

ס"מ. העיבוד יבוצע בכל השטחים המיועדים לנטיעה  20לעומק וחריש עיבוד הקרקע 
 ולשתילה.

יות, בכל מקרה טעונים כמפורט וכמסווג בכתב הכמוודישון זיבול חומרי פיזור והצנעת 
גבעת עדה או ש"ע  שחם קומפוסט יהיה תוצרתה המפקח.חומרי הזיבול אישור מוקדם של 

 מאושר.
שעות ממועד  48ס"מ, תוך  25 -הצנעת חומרי הזיבול והדישון באופן אחיד לעומק של כ

 הפיזור.
ישר או יישור עדין יבוצע לאחר פריסת ההשקיה ולפני הנטיעה והשתילה בעזרת ארגז מי

 מגרפות.
( פרק 1993כל העבודות יבוצעו בהתאם לנדרש במפרט בכללי לעבודות גינון והשקיה )משנת 

41.02. 
 

 :מדידה
 רמ" -הכשרת קרקע, דישון 

 נכלל במחיר האדמה הגננית -מ"ק לדונם  20 -זיבול 
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 פיזור האדמה הגננית

לשיפועים ולגבהים  יהיה הקרקע פילוס הפיזור יבוצע בכלי מכאני או בעבודת ידיים,
תכלול גם סיקול אבנים שקוטרן  פילוסס"מ. עבודת ה 5-הנדרשים בתוכניות. בדיוק של +/

במידה והמפקח סבור כי הקרקע מהודקת יתר על המידה לאחר הנחתה,  ס"מ. 5עולה על 
 ס"מ.  40יהיה על הקבלן לבצע חריש לעומק 

ת השקיה זמנית את כל שטחי הגינון לאחר פיזור האדמה על הקבלן להשקות באמצעות מערכ
להנבטת עשביה והשמדתה במידת הצורך בחומרי הדברה, כל זאת ללא תמורה נוספת 

 ובאישור רשות ניקוז כנרת בכל הנוגע לשימוש בחומרי הדברה.
 

 חריש

ס"מ לפני תחילת טיוב הקרקע  20לאחר פיזור האדמה והיישור על הקבלן לבצע חריש לעומק 
 מצעים מכאניים ובערוגות קטנות באופן ידני. החריש ייעשה בא

 
 עבודות מערכת השקיה  - 41.02תת פרק 

 
 כללי

העוסק בנושא גינון  41מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 
והשקיה. הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר 

 ודה תבוצע לפי המפרט הכללי.אחרת במפרט המיוחד, העב
העבודה כוללת את כל התיאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, 

האביזרים, עבודות הקרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בטון, בניה, מסגרות, צביעה 
 וכו . לפי פרטים ומפרטים

ה ערך לציוד המופיע בכתב בתוכנית ההשקיה. במפרט זה ישנה אפשרות לבחור בציוד שוו
יות אך יש לקבל בכתב את  אישור המפקח והמתכנן,  כמו כן האחריות להתאמה תחול והכמ

יש לקבל את האישור לשינוי בכתב ולרשום  על הקבלן בלבד, לכן  חובה להתייעץ עם המתכנן.
 ביומן העבודה

 
מיתקנים העלולים  על הקבלן לבצע תיאומים מקדימים עם כל הגורמים שלהם יש קווים או

להיות נחצים בזמן החפירה או העבודה לשם פריסת מערכת ההשקיה.  כמו מהנדס הרשות, 
מחלקת מים וביוב, בזק, חברת חשמל, כבלים, רשות העתיקות  ואחרים ע"פ הצורך. לקבל 

מהם ומהמפקח אישור בכתב . העלות לכל האישורים והעסקת מפקחים של הגופים שידרשו 
 במחיר העבודה.זאת ,כלולה 

לפני תחילת העבודות על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת"ק לרבות 
 גלויים הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו.

אין לפרק או להעביר מערכות תת"ק או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשות 
 הרלוונטית בכתב.

 
 לחץ וספיקה

 דינאמי וסטאטי מס' פעמים במהלך היום ן לבדוק נתוני לחץעל הקבללפני תחילת העבודה 
מהנתונים על פיהם ולדווח למתכנן על חריגה וספיקה ההשקיה מערכת בכניסה לראש 

 תוכננה מערכת ההשקיה.
 בדיקת הלחץ והספיקה לא תימדד בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה. 

 
 חיבור למקור מים

ר המים. יש לבצע בדיקת מים דינמית על מנת לוודא עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקו
ליים הדרושים להשקיה. הבדיקה תבוצע באופן הבא: אכי קיים לחץ מים וספיקה מינימ

הרכבת מגוף, מד מים, ומד לחץ ]זמניים[, פתיחת המים בלחץ הנדרש להשקיה לפי התוכנית 
 ומדידת הספיקה. המדידה תעשה בזמני ההשקיה המקובלים בסביבה.
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 .חיבור למקור מיםהלאחר הבדיקה יפורק הציוד הזמני ויורכב חיבור למקור מים לפי פרט 

 דרוש להתחברות לקו קיים.הכולל חפירה, ריתוך וכל 
 התשלום יהיה קומפלט עבור אספקת ציוד, עבודה ובדיקה.

 
 הזנה בין מקור מים וראש מערכת השקיה

ס"מ  5-שבה יש אבנים הגדולות בקוטרן מס"מ.  בקרקע  50יש להקפיד על עומק חפירה של 
 ס"מ מעל הצינור.  10תרופד התעלה בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים עד 

יותר מהלחץ הנדרש  50%כיסוי התעלות יהיה רק לאחר בדיקת תקינות הצנרת בלחץ של 
 שעות, באישור המפקח . 12במשך 

ביזרי החיבור והמרכיבים התשלום לפי מטר אורך צינור מונח בקרקע וכולל את כל א
 המצוינים בסעיף זה.

 
 ושלוחות טפטוף צנרת

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תוכנית 
 ובהתאם להנחיות כדלהלן:

כל החומרים, צינורות, אביזרים, וחומרי העזר אשר יותקנו במערכת יהיו חדשים, תקינים 
 ובעלי תו תקן.

לא יהיו  ס"מ. ההנחה תתבצע ביום החפירה. 30רות פ.א יונחו בקרקע בעומק של צינו
 בתוך שרוולים.במעבר מחברים 

במקומות שבתעלה מונח יותר מצינור בודד, על הקבלן להרחיב את התעלה, להניח את 
 .השונים הצינורות זה לצד זה ולסמן את קווי ההשקיה
אין ס"מ. בכל מקרה  5מעל ה בנים לא יהיהתעלות יכוסו בחול או באדמה שבה גודל הא

 הצינורות במצעים.  לכסות את 
והמפקח מחברים לצנרת ולקווי הטפטוף והקשר ביניהם יהיו מהסוג המאושר על ידי המתכנן 

 .באתר
 כיסוי התעלות יהיה רק באישור המפקח. 

 2.2ה של מ"מ, ספיק 16רב עונתי, בקוטר  שלוחות הטפטוף יהיו מסוג אינטגראלי, מווסת,
. המרחק בין הטפטפות יקבע לפי תוכנית צמחייה או מ"מ 4.5ליטר לשעה ועובי הדופן לפחות 

ס"מ יעגנו  40מ"מ לפחות ובאורך כולל של  6נטיעות, יתדות ברזל מכופפים בצורת ח בעובי 
מטר. יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון.  3את השלוחות כל 

 את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחת הטפטוף. העבודה כוללת
שלוחת הטפטוף מסומנות סכמתית, יש לפרוש אותם במרווחים ע"פ תוכנית, ובהתאם 

למרווחים המתוכננים לנטיעת הצמחייה. שלוחות קיצוניות  בחלקה יפרשו בחצי המרחק 
 המתוכנן בתוכנית הנטיעות מגבול חלקה.

 
 המפקח לסוג המחברים והטפטוףן ומהמתכנעל הקבלן לקבל אישור 

 
 לשיחים מעוצבים או גדולים. \טבעות טפטוף לעצים 

ועובי ליטר שעה  2.2מ"מ,  16עצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף אינטגראלי, מווסת, 
, טפטפות לעץ 4 לפחות את העץ ומחובר לצינור מחלק. בטבעתהמקיף "מ מ 4.5לפחות  דופן

 די העץ.ימטר כך שהטפטפות יהיו מכל צ  1.0יהיה לפחות המרווח בין הטפטפות 
 בתוכנית. Dהעבודה כוללת אספקת והתקנת כל החומרים ואביזרים ע"פ הפרט 

מ"מ מכופפים בצורת ח  6יתדות ברזל בקוטר , טבעות ההשקיה לעצים יונחו ע"ג הקרקע
 וחה.ס"מ יעגנו את הטבעות כל  מטר. יש להקפיד לא לשנוק את השל 40ובאורך 

 העבודה כוללת את היתדות כחלק בלתי נפרד מטבעות ההשקיה.
על הקבלן לקבל אישור מראש לסוג המחברים/אביזרי החיבור מצינור מחלק לטבעת 

 הטפטוף. 
 להשתמש במחברי שן. אין
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 ארגז הגנה לראש מערכת

 ע. ארגז ההגנה יהיה עילי מפוליאסטר משוריין מדגם ענבר, אורליט, פלס גן או ש" א. 
 מידות הארגז יהיו בגודל שיהיה קל ונוח לטפל ולתפעל את מערכת ההשקיה.    

 חצי צילינדר, מסגרת ליציקת בטון, סוקל ופסי מתכת פנימיים  -הארגז כולל: מנעול ב. 
 לייצוב אביזרי ההשקיה.  

 מיקום מדויק של ראש המערכת וכיוון פתיחת הדלתות ייקבע בתאום עם המפקח   ג. 
 ו/או המתכנן.  

 ארגז ההגנה יחובר למסגרת הברזל בברגים לאפשרות פירוק  הארגז במידת הצורך. ד. 
 כך שהארגז יהיה  - מסגרת הברזל תעוגן לקרקע בבטון לפי הוראות יצרן ארגז ההגנה ה. 

 יציב ומפולס.  
 

 ראש מערכת

ד. במחיר כלולים אביזרי חיבור ]ניפלים, מופות, שלות וכו'[ לא פורטו ולא נמדדו בנפר
 אביזרים אלו.

 אטמ' 10כל הציוד ההידראולי בראש ההשקיה יהיה מותאם ללחץ מינימאלי של 
מחיר הקבלן לראש ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות ע"פ המפרט יהיו 

 קומפלט.
 

 השקיית דשא בהמטרה

 שטחי הדשא מתוכננים להשקיה ע"י ממטירי גיחה.
פקה והתקנת ממטיר הגיחה/מתז, כולל אביזרי החיבור  מהממטיר/מתז העבודה כוללת אס

 לצנרת.
עפ"י  25/6אין לחבר ממטיר/מתז ישירות על גב הצינור המחלק, נדרש להתקין צינור פ.א 

 ס"מ. 50של  יהתוכנית באורך מינימאל
אביזרי החיבור יהיו בהתאם לדרישות של המתכנן ו/או מחלקת הגנים של מזמין העבודה 

 אותו פרויקט. ב
סוג הממטיר/ מתז וגודל הפיה שלו יהיו כפי שנקבע בתוכניות ההשקיה לפרויקט, כל שינוי 

 יהיה רק באישור בכתב מהמתכנן או מנהל העבודה.

 
על הקבלן לקבל אישור מראש  מהנ"ל לסוג המחברים/אביזרי החיבור המחברים את 

 הממטירים/מתזים  לצינור המוביל.
 

 .השתמש במחברי שן להמטרהבשום מקרה אין ל

 
 תוכנית לאחר ביצוע

על הקבלן הגינון חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע שיפורט בה כל העבודות ]שרוולים, 
צנרת, ראשי השקיה, ממטירים וכו'[ שביצע הקבלן ומסירת התוכניות בשני עותקים למזמין 

 .העבודה 
 

 עבודות נטיעה ושתילה - 41.03תת פרק 

 
 כללי

בלת התכנית לביצוע יבצע הקבלן הזמנה של השתילים והדשא על מנת להבטיח אספקה עם ק
מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה סדירה של כל כמויות השתילים. 

 ופעם בשטח. 
 השתילים יסופקו לאתר כשעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של הצמח.

ת, טיב וגודל עפ"י פרסום משרד החקלאות: "הגדרת השתילים יעמדו בקריטריונים של איכו
המחלקה להגנת הצומח, שירות ההדרכה   -סטנדרטים )תקנים( לשתילי גננות ונוי" 

 והמקצוע.
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גודל המיכלים והשתילים, היחס של נוף השתיל לגודל המיכל, דרישות לגבי מערכת 
 יוגדרו בהתאם לאמור בפרסום הנ"ל. -השורשים, עיצוב נוף השתיל 

כל השתילים המיועדים לשתילה/נטיעה יאוחסנו במקום מוצל ובהשקיה עד מועד 
 השתילים בשטח לא יעלה על שבוע ימים מיום הבאתם.  אחסוןהשתילה/נטיעה. 

 תמיכת עצים כלולה בעבודת הנטיעה ולא תשולם בנפרד. 
רד עד הטיפול בשטח השתילה/נטיעה באופן מקצועי מלא ע"י הקבלן ייערך ללא תשלום בנפ
 מועד המסירה הסופית של העבודה למזמין ומאותו מועד מתחילה תקופת האחריות. 

 השתילה תבוצע בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים. 
 

 מעלות. 40לא תבוצע שתילה בימים בהם טמפ' השיא עולה על 
 

 איכות השתילים ומידותיהם 

 ם כל עבודות הכשרת הקרקע והטמנת הקבלן יתחיל בעבודות השתילה רק לאחר סיו . 1
 .הקווים המוליכים של מערכת ההשקיה  

 שבמסגרת מכרז/ עבודה זו יהיה לפי התקן הישראלי  ההצמחייכל השתילים לכל סוגי    
 המעודכן לצמחי נוי.   

 ולא ישתול כל צמח אשר שורשיו מפותלים ו/או מסובבים במיכל  עייטהקבלן לא   . 2
 שאי לפסול שתילים, בין לפני שתילתם/נטיעתם ובין לאחריה הצמח. המפקח ר  
 במידה ונמצאו בהם שורשים מפותלים בגוש המיכל.   

 -בר או צמחי תרבות ובמיוחד כל צמחים רב-מיכלי השתילים לא יכילו כל צמחי . 3
 . שצייןשנתיים מכל סוג שהוא למעט המין/הזן   

 מ' מעל פני הקרקע.  1.00טר בגובה הקו דיימדקוטר העץ  שמצויןבכל מקום  . 4
 

 עבודות נטיעה

, בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר שיידרהבורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. עם 
החפור למקומות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח 

 על גודל הבור. 
 מימדי הבור: 

 מ' 1.0*  1.0* 1.0  ומעלה  7לעץ בגודל 
 מ' 0.3*  0.3* 0.3       אחר 

 
 בורות הנטיעה יזובלו בקומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח.

 כמויות הזיבול: 
 ליטר לעץ 80  עצים מכל הגדלים 

 ליטר לשיח 5      4שיחים מגודל 
 ליטר לשיח 3   3שיחים מגודל 

 בור.מנפח ה 1/3ובכל מקרה בשיעור של לפחות 
 

העצים יסופקו כשהם נושאים תווי זיהוי, יש להשאיר את תווי הזיהוי על העצים לאחר 
 הנטיעה.

במפרט הכללי  41.04.09תמיכת העצים תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי סעיף 
 (.41לעבודות גינון והשקיה )

זיבול כנדרש, מחירי הנטיעה כוללים עיבוד הקרקע, חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, 
, אחריות מ' לפחות 3סמוכות באורך כולל  2-3ב  הנטיעה וההשקיה שלאחריה, סמיכת עצים

 יום. 180לקליטה וטיפול במשך 
 

 סדרי ביצוע השתילה/נטיעה 

 כל העבודות בסעיף זה כוללות את העבודות המפורטות להלן ללא מדידה ותשלום בנפרד. 
 

דיווח על סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י  סדר שלבים זה יהיה מתואם עם המפקח.
 המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא. 
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 הכנת שטחי השתילה והנטיעה ע"י גירוף וסילוק תלוליות ושקעים בגובה מירבי של  א. 
 בכלים ידניים בלבד.  -ס"מ  10  

 פירת ושטחי השתילה וקבלת אישור המפקח לפני ח בורות העציםמיקום סימון   ב. 
 . הבורות ותחילת עבודות השתילה  

 חפירת כל הבורות לשתילה/נטיעה והכנת אדמת גן למילוי הבורות כפי שיפורט להלן.  ג. 
 ס"מ, שתוצא מן הבור, יש להניח בצד הבור והיא תעורבב  40את הקרקע עד לעומק    
 חלקים  2-חלק קומפוסט ל 1היטב בקומפוסט מעובד )לא בזבל טרי( בשיעור של   
 ס"מ ומטה, אלא להשלים אדמת גן  40אדמה )לפי נפח(. אין להשתמש בקרקע מעומק   
 ממקום שיאושר ע"י המפקח.  

 פיזור השתילים המיועדים לשתילה/נטיעה בשטח המיועד, על פי התכנית וקבלת   ד. 
 אישור המפקח להתאמת פיזור השתילים לתכניות ולהוראות המתכנן ו/או המפקח.   

 הכנסת תערובת אדמה ודשנים לבור השתילה לפי המפרט.   ה. 
 השתילה/נטיעה תבוצע בשלבים, באופן שבכל שלב יישתל חלק מן הגן שאפשר    ו.
 להשלימו תוך שעה אחת. יתרת השתילים יהיו במקום האחסנה.   

 
על הקבלן להשקות מיד כל שלב בשתילה במערכת השקיה שתוכננה ונבדקה מראש או בצינור 

זו תבוצע לכל שלב  השקיהבאופן ידני, באופן שכל בור השתילה יתמלא מים לפחות פעמיים. 
 בשתילה/נטיעה לא יאוחר משעה אחת לאחר השלמת אותו שלב. 

 
 אחריות

 חודשים.  6 –אחריות לקליטה לשיחים 
 חודשים.  12 -אחריות עצים 

 הקבלן.  תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו, על חשבון
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 ריהוט רחוב - 42פרק 

 

 עבודות עץ

כל העץ יהיה מסוג משובח, חדש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא 
בקיעים מפולשים, ללא כתמי שומן ולכלוך וללא שום פגמים אחרים. מכל הבחינות יתאים 

 .206, 205, סעיפים 35העץ לנגרות אומן לדרישות המפורטות בת"י 
, ותהליך אימפרגנציה לפי דרישות התקן 14%-10%העץ יעבור תהליך יבוש לדרגת לחות 

 .262הישראלי המוגדר במפמ"כ 
טעון אישור מוקדם של האדריכל, לגבי מראהו, כיוון הסיבים שלו וכד'. הקבלן יגיש  עץה

העץ.  ועמודיללו, דוגמא מייצגת מלוחות הלאישור המפקח לפני שיתחילו בייצור החלקים 
' של הלוחות הסמוכים, בהתאם דבעת ייצור החלקים, יותאמו הגוון, כיוון הסיבים וכ

להוראות האדריכל.  בהעדר דרישות מיוחדות יהיו הסיקוסים בריאים, בקוטר ובמספר כפי 
 35. סיקוסים שאינם בריאים למרות היותם בגודל ובמספר המותר לפי ת"י 35שמרשה ת"י 

ו בפקקי עץ בריא מאותו סוג, ועם סיבוב מותאם לכיוון סיבי העץ. יוצאו מתוך העץ ויסתמ
האדריכל יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבויי סיקוסים או איזה סיקוסים 

 יוצאו ויסתמו בפקקים הנ"ל.
 

 הרכבת מוצרים מעץ 

טי בהתאם לפריעשה תהרכבה וחיבור של לוחות עץ לקונסטרוקציה מברזל או עץ בכל רוחב 
בורים י. הברגים לחיבור יהיו בלתי חלידים. כל הברגים, ווי החיזוק, עוגנים, חקונסטרוקטור

לבטון או מתכת יהיו ממין, גודל וסוג שיבטיח יציבות מוחלטת. כל הזיזים, הבליטות והפינות 
 החדות יקטמו או יעוגלו. 

 
 דוגמאות 

המוצרים. חלקי נגרות לא ת אעץ בטרם יספק  רכיביהקבלן יגיש דוגמאות של לוחות או 
צבעו בחומרים שקופים כגון לכה שקופה, יהמראה הטבעי אלא יאת צבעו בצבע המכסה יי

שיבדוק את המראה הכללי, הגוון, כיוון  חאישור המפקבכל מקרה את  הטעונהצביעה 
 הסיבים וכו' בטרם יוחל בחיתוך ובייצור. 

 
 צביעת נגרות 

הבחירה לפי  שכבות צבע "ורנית" של טמבור או ש"ע. 3-או ב יצבעו בשמן פשתן כל הלוחות
 נת.החלטת המתכנ

 
 מערכות הצללה

מערכות ההצללה יבוצעו בהתאם לפרטים ולמפרט המיוחד של היצרן וע"י קבלן בעל ניסיון 
מוכח בהקמת מערכות הצללה מהסוג הנדרש. העבודה כוללת הכנת תוכניות עבודה כולל 

רות במידת הצורך, לאישור המזמין, המתכננת תוכניות קונסטרוקטיביות ואח
 והקונסטרוקטור.

כמו כן כוללת העבודה אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה, חפירה לביסוס, 
יציקת חלקי הביסוס, ביסוס והצבת העמודים, כולל הזיון על פי תוכניות הקונסטרוקציה 

מודים מצינורות, התקנת מערכת המאושרות, לרבות הכנת הפרזול הדרוש, עיגון הארכת הע
כבלי דריכה ואביזרי תליה ומתיחה, התקנת הסיכוך ממפרשי הצל הדרושים על פי הוראות 

 היצרן וכן כל עבודות הגימור והצביעה הנדרשות.
 כל חלקי המתכת יהיו מוצרים מתועשים, בעלי חוזק המתאים למתיחה הנדרשת.

 .44אם למפרט המסגרות בפרק כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בהת
על הקבלן לבצע הדגמה לפרישת הרשתות ומתיחתן, ולקיפולן, וקשירתן לקראת אחסון 

 בחורף, בפני האחראי על כך מטעם המזמין.
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 קומפ' – אופן המדידה
 

 מתקני משחקים וספורט

 

 כללי

 יצרןה ימפרטהוראות ומוצרים כולל אספקה, הובלה והתקנה לפי מתקנים וההמחיר של כל ה
לפי בחירת יהיו . גוונים ואפשרויות שונות של אלמנטים במסגרת אותו מוצר ובהתאמה לתקן

 המתכננת.
 

 משטח גומי / דשא סינתטי למתקני משחק מונגשים

משטח הגומי / הדשא הסינתטי יותקן באזור הצבת מתקני המשחקים המונגשים. המשטח 
טח מצעים מהודקים. המשטח יהיה בעל יותקן בהתאם להוראות ולמפרטי היצרן על גבי מש

, מוגן קרינה ומנקז. דגם המשטח יהיה בהתאמה  51142אישור מכון התקנים לפי היתר מס' 
 (ס"מ 3בעובי משתנה )מינ'  SBRלתכניות לביצוע. המשטח יונח בהדבקה על גבי שכבת פתיתי 

 בהתאם למיקום המתקנים וגבהי נפילה, המשטח עם מילוי חול סיליקט
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 גידור – 44רק פ
 

 כללי -מסגרות 

בהעדר פרטים, יהיו החומרים,  .ולמפרטים ,לפרטיםכל מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות
החיבורים והגימור נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות ולתקנים ויוגשו לפני 

 הביצוע לאישור המפקח.
ולבדוק המסגרות השונים עליהם יוצבו מוצרי דא התאמת מיקום האלמנטים ועל הקבלן לו

 .התאמתו של כל רכיב בשטח לאלמנטים ולמיקומם
דוגמא מוגמרת יש לקבל  המתכת תהיה חסרת פגמים, חופשייה מקליפה וחלודה.לפני הגשת

 אישור על שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתכנית. 
, ללא המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם

 שינוי במחיר הפריט. 
הקבלן יציג את פרטי בית המלאכה בו הוא מתכוון לבצע את מוצרי המסגרות, לאישור 

המפקח בבית המלאכה המתכננת ואישור  –כל עבודות המסגרות טעונות אישורים  המפקח.
המפקח באתר הבנייה, לאחר הרכבת דוגמא. לפני תחילת המתכננת ולפני ההרכבה ואישור 

ע יבדוק המבצע את המידות הנדרשות ויוודא כי מצויים בידיו כל הנתונים הדרושים הביצו
 לביצוע מדויק של העבודה.

 .והמתכננת כל המידות בתכנית מחייבות. סטייה או שינוי ייעשו רק באישור המפקח
 

 עבודות מסגרות  

. יו מפלדהכל חלקי המתכת, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות, כבלים ומחברים יה
. אין לרתך לאחר הגילוון. ריתוכים שיבוצעו הפלדה תהיה אחידה ומסוג מתאים לגילוון

התאם בבשטח ייעשו אך ורק באישור ממפקח באתר, הריתוכים יהיו ריתוכים מלאים 
לתקנים הבינלאומיים המקובלים. הריתוכים ישויפו לאחר מכן וייצבעו בצבע עשיר באבץ. כל 

 ראש מעוגל ושקועים. הברגים יהיו בעלי 
 

 גילוון 

  ISO 9002הגילוון יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן כל אלמנטי המתכת יהיו מגולוונים, 
ויכיל  .G.O.Bהאבץ לציפוי יהיה באיכות  918בהתאם לת"י בטבילה גילוון יהיה גילוון חם ה

ילה בפלקס אבץ. הרכיבים לגילוון יעברו הסרת שומנים, ניקוי בחומצה טב 98.5%לפחות 
. לפני 2005תיקון  918הציפוי לא יפחת מהנדרש בת"י  עובי. 450°וטבילה באבץ בטמפ' 

 . ללא פגיעה בגילוון ף בליטותייהצביעה יש לש
 

 צביעה

בתנור פוליאסטר טהור  על בסיס בצביעה אלקטרוסטאטית באבקהכל האלמנטים ייצבעו 
בהתזת חול להסרת  ינוקו רכיבי המתכתהצביעה  לפני מיקרון.  80-100לעובי מינימאלי של 

מהניקוי. לאחר  תיעשה בתוך שעתיים  חמצון ושומנים וכן בלחץ אוויר להסרת אבק. הצביעה
יהיה בהתאם גוון הצבע . 785לעובי הצבע על פי ת"י  הצביעה תבוצע בבית המלאכה בדיקה 

 ית. בגוון ייעשה רק באישור המפקח והאדריכל שינוי, למצוין בפרטי הביצוע
 והמתכננת. המפקח רדוגמא צבועה תובא לאישו

 
 ריתוך 

. 127הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י 
 שטחי הריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך. 
עת הגשת הצעתו. באם אם לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך ב

לא יודיע על כך, יתפרש הדבר כאילו יש בידו את כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי 
 המסומן בתכניות. 
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 חיבורים 

את כל  החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים.  מקומות השיוף  והפיצור  
ים, הפינות והעיגולים יהיו בעלי צורה יכוסו   לאחר  מכן  חזרה  במיניום  אפוקסי. כל הכיפופ

 45-גיאומטרית מדויקת ורציפים עם המשכם. כל החיבורים הניצבים של הפרופילים יהיו ב
 מעלות )"גרונג"(.

 
 מעקות

. יבוצעו בהתאם לתכנית הפיתוח ולפרטיםוהגדרות  , מעקות ההולכה, מאחזי הידהמעקות
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים  .2142ולת"י  1142כל המעקות יבוצעו בהתאם לת"י 

המחיר כולל את כל עבודות ההכנה הנדרשות, יסוד בטון או עיגון לראש קיר  וצבועים.
בהתאם לנדרש בשטח ולהנחיות המפקח, אספקת המוצרים וכל חומרי העזר, הובלה והתקנה 

 באתר וכל התיקונים אשר יידרשו על ידי המפקח.
 

 :מדידה
 מ"א -ולכה, מאחזי יד, גידור מעקות בטיחות, מעקות ה

 מ"ר -פרגולות 
 קומפ' -רכיבי מצללות 
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 עבודות כבישים וניקוז -  51.0

 
 
 עבודות הכנה ופרוק  51.01

 
 כללי

כל פרוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מירבית 
והחומרים המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח, ויתר המפקח 

 חשב החומר כפסולת.על החומר, יי
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה 

 מהשטח על חשבונו ועל אחריותו כמפורט לעיל.
 

חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן )מכסים של שוחות, 
אבני שפה, תמרורים, )כגון גדרות וכיו"ב( ייחשבו כאילו נמצאו במצב 

בלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו תקין לפני פירוקם. על הק
 ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו.

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל 
חשבונו, בין אם היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו 

 כתוצאה מעבודת הקבלן.
 

 והוצאת צמחיה הורדת ,פסולת ניקויפר, הכנת השטח לעבודות ע, חישוף    .100051.01
 שורשים              

 
 , פינוי והוצאת שורשים צמחיה הורדת ,פסולת קויינ, חישוף       
 בולדרים כולל אחסון באתר לשימוש חוזר       

 גם חיה גדר או/ו" צבר משוכות" כולל צמחיה הורדת לבצע הקבלן על
הוצאת שורשים  כולל, ליהכל במפרט כמפורט חישוף יבוצע לא אם

 .המפקח דרישות לפי עשבים קוטל בחומר ריסוסשל עצים וצמחיה, 
 20 בעובי תהיה החישוף שכבת. ובמגרשים בכבישים יבוצע החישוף

 .והמפקח המתכנן דרישות לפי יותר או מ"ס
 המפקח י"ע מראש שיאושרו מקומות באותם ורק אך יבוצע החישוף

 .בכתב
 ראויה ותמצא הסלע מרבצי בין הנמצאת (שתחושף) החרסית אדמת

, מילויים מדרונות לחיפוי ותשמש נופי לפיתוח תאוחסן, לשימוש
 הוראות ולפי וטרסות מסלעות לחיפוי, וחציבה חפירה מדרגות
 .והמפקח הנוף אדריכל
 את וכן החישוף לביצוע גדולים וסלעים בולדרים פינוי כוללת העבודה
 ואת הנוף שיקום תמך, בעבודות חוזר לשימוש ואיחסונם איסופם

 .העבודה לאתר מחוץ אל שיפסל החומר כל סילוק
 

 ותשלום מדידה
 צמחיה הורדתפינוי בולדרים,  ,פסולת ניקוי, לחישוף המדידה

 העבודה של קומפלט או/ו ר"מ לפי תיעשהוהוצאת שורשים של עצים, 
 .המפקח הנחיות לפי או/ו התכניות לפי שבוצעה
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 גדמיהם ועקירת שונים מסוגים עצים יתתכר  .300051.01
 עצים גיזום  51.01.0040

 
 כריתה .1    

  גזעיהם על שונים עצים של ופינוי לעקירה מתייחסת זו עבודה  
     יוגדרו כעצים .העבודה אתר תחום בכל וגדמיהם רשיהםוש ועל  

  1, בגובה מדוד  מ"ס -15מ גדול גזעם בהיקף אשר הצמחים כל    
 .הטבעית הקרקע על מ"מ   

  מדוד מ"ס -15מ גדול גזעם היקף אשר גדם כל גם נכלל כן כמו 
 .הגדם מראש  

 .אחד כעץ יחשבו שורש מאותו יוצאים גזעים' ומס במידה 
  הגדמים או העצים יספרו שהוא קטע בכל העבודה תחילת לפני 

 .העבודה ביומני זאת יאשר אשר המפקח בנוכחות הקבלן י"ע  
 

 הביצוע דרישות 
 . שהוא עומק לכל שורשיו על הגדם או העץ את כוללת העקירה  
 .ויהודקו בעפר ימולאו העקירה פעולת עקב שיתהוו בורות  
  הזהירות אמצעי כל נקיטת תוך תבוצע והגדמים העצים כריתת  
  אחר רכוש כל או מתקנים וכן בקירבם וצמחים עצים יפגעו לבל  
 .במקומם להשאר החייבים  

 
 עצים גיזום .2

 את גם זה סעיף יכלול המפרט של 51 בפרק לאמור בנוסף
 שהוא סוג מכל ושיחים עצים ענפי של והדילול הגיזום

 בשדה או והשוליים המסעה תחום לתוך מתפשטים שענפיהם
 ממפלס' מ 10 עד של בגובה והנמצאים הכביש של הראיה
 .הכביש
 .בשטח המפקח הוראות לפי יהיו הגיזום גבולות
 עצים בצבע ימרחו הענפים מניסור כתוצאה שיתהוו צלקות
 . מאושר

, העירום, החיתוך ואת המנוף, הרכב, הציוד את תכלול העבודה
 הקבלן על. המפקח דרישת לפי הענפים של והסילוק, המיון
 את שקיבל לאחר וזאת לעקירה בכתב המפקח אישור את לקבל

 '(.וכו ל"קק, עיריות) והרשויות מהגורמים האישורים
 

 ותשלום מדידה
 תמורה יהווה והתשלום' יח לפי תהיה ועקירה לכריתה המדידה

 '.וכו הבורות מלוי העקירה, הכריתה עבור מלאה
 

 .קומפלט לפי תהיה לגיזום המדידה
 

 בטון ומבני משטחי פירוק .0090.0151        
 

 מים מעבירי, שבילים, מבנים, משטחים האתר בשטח וקיימים במידה
 שהוא סוג מכל אלה בטונים לפרוק מתייחסת זו עבודה. מבטון' וכו

 .אלו למשטחים הקשור כולל
 .והניקוי הישור, הפסולת סילוק, החפירה, הפירוק את תכלול העבודה

 
 ותשלום מדידה

 
 .לעיל האמור כל את ויכלול בהתאם' יח או ר"מ לפי תהיה המדידה
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 הקרקע ועיקור ריסוס .100051.01

 
  הייבר" מסוג הדברה בחומר הקרקע ועיקור ריסוס לבצע הקבלן על
X "של בכמות" ארסנל" מסוג הדברה בחומר או/ו דונם/ג"ק 2 בכמות  
 .לדונם ליטר 1

  ולאחר חפירה או/ו צמחיה עקירת או/ו חישוף אחרי יבוצע העיקור
 

 .הראשונה וההידוק המילוי שכבת ביצוע
  בכמות השטח את יםבמ להשקות יש והעיקור הריסוס ביצוע לאחר

 .דונם/ק"מ 30 של
  לפי והעיקור הריסוס עבודות את היטב לבצע הקבלן שעל בזה מודגש

 . להדברה הממשלתית החברה הנחיות
 .הממשלתית החברה י"ע סופית יקבע ועיקור לריסוס החומר סוג

 
 ותשלום מדידה

 
 ר"מ לפי

 
 מאספלט ומדרכות כבישים פירוק .110051.01

 
 עליהם אחרים ובמקומות בתכניות מסומנים במקומות יבוצע הפירוק

 פני לעומק עד והמצע האספלט פירוק כוללת העבודה. המפקח יורה
 .שפיכה למקום הפסולת וסילוק הכביש/המדרכה

 
 ותשלום מדידה

 אבני פירוק את כולל לא והמחיר ר"במ תהיה לתשלום המדידה
 .בנפרד שימדדו השפה

 
 מחדש הנחתה או/ו ופינויה קיימת התעל/שפה אבן פרוק .130051.1

 הבטון תושבת פרוק, תעלה/השפה אבני פרוק את כוללת העבודה
 תעלה/השפה אבני. התנועה ובאיי במדרכות סוג מכל בטון וחגורות

 שימוש לצורך, המזמין במחסני או באתר ויאחוסנו פסולת מכל ינוקו
 וקבלת הפרוק גבולות של מדוייק סימון לאחר יבוצע הפרוק. חוזר

 השפה אבני שליד האספלט ינוסר מכן לאחר. המפקח אישור
 באמצעות עומקה ולכל האספלט שכבת לעובי בניצב לפרוק המיועדות

 .מכני משור
 .40.01.045 לסעיף בהתאם תבוצע שפה אבני הנחת

 
 ותשלום מדידה

 .א"מ לפי
 

  או/ו פינויים, והכוונה סימון עמודי שלטים  תמרורים פירוק 51.1.0170
 מחדש התקנתם 

 
 וכדומה תחנות עמודי, והכוונה סימון עמודי שלטים, תנועה תמרורי
 שבמהלך ידאג הקבלן. חוזר שימוש שיאפשר באופן בזהירות יפורקו

 העבודה. והצביעה הכיתוב כולל שלט/התמרור יפגע לא העבודה
 ואיחסונם הובלתם, מהבטון ניקויים, העמודים פרוק את גם תכלול
 .המזמין למחסני או ההעבוד באתר
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 2502' מס ברשומות כמופיע יעשו הצבתם ואופן התמרורים - התקנה
 בהוצאת האחרונה במהדורתם" תמרורים הצבת לאופן ובהנחיות"

 .התחבורה משרד
 

 ותשלום מדידה
 .יחידה לפי

 
 

 גובה והתאמת ובזק ביוב, תעול,מים שוחות הגבהת או/ו הנמכת .019051.01
 המכסה                    

 
 וביוב מים שוחות הגבהת או/ו הנמכה

 או התא בקרבת המתוכננים למפלסים עד תבוצע הגובה התאמת
 י"ע הקיימת השוחה הגבהת או הנמכת, המכסה פירוק י"ע השוחה
, מ"ס 30 מינימום של לאורך הזיון לגילוי הקיים הבטון סיתות

 י"עפ רקו, הצורך במידת תקרה ויציקת, זיון ברזל והנחת אספקה
 אספקה - תקרה ליציקת כאלטרנטיבה) המפקח של בכתב דרישה

 שטוחה תקרה של והתקנה
 .הקו ובעל הרשות אישור לאחר תבוצע העבודה(. טרומית

 
 בזק תאי הגבהת או/ו הנמכת
 הנוסף ואת לעיל האמור את יכלול בזק תאי הגבהת או/ו הנמכת

 :כדלקמן
 
 תא לסוג בהתאם עשהתי הזיון כולל ותקרות קירות יציקת . א

 בזק בחוברת המופיעים והזיון המידות ולפי. הקיים התקשורת
 במהדורתה ק"תת תקשורת ולמתקני, לכבלים לתאים

 .האחרונה
 
 .ל"הנ בחוברת' ו בפרק בזק פרט לפי יעשה התא צוארון הגבהת .  ב
 
 י"ע ויאשרו יתואמו התקשורת לתאי הקשורות העבודות כל .   ג

 .בזק
 

 שלוםות מדידה
 כולל. קומפלט העבודה כל את ותכלול יחידה לפי תהיה המדידה

 40t לכבישים. )שידרש לעומס מתאים הצורך במידת חדש מכסה
 .8t) למדרכות

 
 ניסור )חיתוך( אספלט קיים  0331-51.01.0330

במקומות בהם יבוצעו מדרכות, איי תנועה ופירוקים בשטח האספלט 
וכן בגבולות שטחי פירוק ובקווי הקיים, בקו אבן השפה המתוכננת 

 התחברות לאספלט קיים, יבצע הקבלן ניסור בניצב לעובי שכבת
האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים. שיאושר ע"י 

 המפקח.
לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בקווים 

ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המסעה כך שיתאימו 
 דויק למיקום המיועד לאבני השפה המתוכננת ולהתחברויות.במ

 
 מדידה ותשלום

הניסור ישולם לפי מ"א והמחיר כולל גם את סילוק שאריות האספלט 
 לאתר פסולת מאושר.
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 )תעלות, תאים וכו'( CLSMמילוי כלשהוא מבטון  .040051.01
 

  CLSM - (Controlled Low Strength Material) -השימוש ב א. 
 יעשה על פי הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט. 

 
 תיוצר במפעל בטון מאושר ותובל לאתר  CLSMתערובת  ב.

 באמצעות ערבל.  
 
 התערובת תיושם מיד עם הגעתה לאתר ישירות אל הבור, הסדק  ג.
 וכד' הנדרשים למילוי.  

 
  28ס"מ( לאחר  10 X 10 X 10) CLSMחוזק הלחיצה של קובית  ד.

 מגה פסקל. 0.9-1.2שפרה יהיה ימי א  
    

 מדידה ותשלום
 לפי מ"ק.
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 עבודות עפר 51.02
 

 כ ל ל י
 

בכל מקום להלן, בו מוזכר המונח "חפירה" או "חפירה ו/או חציבה" הכוונה היא 
 במפרט הכללי. 51.00.33לחפירה ו/או חציבה, כשמשמעותו בסעיף 

 
עת הצגת המחירים את תנאי רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון ב א. 

-הקרקע והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להמצאותם של קווים תת
קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור 
החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. 

ם, יחולו כל במקרה של פגיעות בקוים, אפילו במקרה של עבודות ידיי
ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של 

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות. 51.02הקבלן מופנית לפרק 
 

לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי הקרקע  ב. 
של המפרט המיוחד. כמויות  00.10הקיימת בתחום עבודתו, כאמור בסעיף 

עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין המצב 
הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת 

עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה. במידה והקבלן לא יבצע 
 מדידה ילקחו תכניות הביצוע כמייצגות את המצב הקיים בשטח.

 
במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות  51.02רה תבוצע כמפורט בפרק החפי ג. 

מתייחס לביצוע החפירה בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת, 
קרקעיים וכו'(. לא תשולם -לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תת

 תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.
 
 יבה בשטחחפירה או חצ  .010051.02
 

 בדיקות א. 
 

 לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר
מייצגים במספר ובמקומות שיסמן המפקח, כגון אזורי השתית 

 עליהם יבוא המילוי, אזורים המשמשים כבורות השאלה ועוד.
לגבי מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות שיפורטו להלן בכדי לוודא 

שיימצאו באתר והמיועדים  התאמת כל אחד מסוגי העפר,
 לשימוש לדרישות המפרט המיוחד.

 
רשימת הבדיקות: גבולות אטרברג, דירוג, אחוז חומר אורגני, 

 מערכת צפיפות/רטיבות ומיון לפי שיטת א.א.ש.ו.
 

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות אלה ומחיריהן יכללו 
 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 
 והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי חפירה בשטח ב. 

 
העבודה כוללת חפירה בשטח הכבישים והמגרשים, הובלת 

ס"מ. עפר  20החומר החפור בתחום האתר, ופיזורו בשכבות של 
חפור שלא מתאים לעבודות מילוי לפי ראות עיניו של המפקח 

 יסולק למקום פיזור מאושר מחוץ לאתר העבודה.
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תחת למדרכות יהיה כעובי מבנה מודגש בזאת שעובי החפירה מ

הכביש המתוכנן + הפרש המפלס ביניהם כלומר ביצוע 
 "אמבטיה" במפלס אחד לכל רוחב הכביש.

 
כמו כן באם קיימים בשטח סלעים מקובצים ו"בולדרים". על 

הקבלן לאסוף את הסלעים ו"בולדרים" לצורך אפשרות 
לשמוש בהם כמסלעות או כפי שיורה אדריכל הנוף ו/או 

המפקח. במידה ויוחלט שאין להשתמש בהם על הקבלן לסלקם 
 מהאתר.

"בולדרים", -חומרי עפר ו לא תשולם כל תוספת בגין איסוף
 אחסנתם וכו' והיא כלולה במחיר החפירה.

מחיר החפירה והחציבה כולל פינוי עודפי חפירה ו/או אבנים 
 לאתר שפיכה מאושר במרחק כלשהו. 

 המחיר כולל אגרת שפיכה.
 

 אחסנה זמנית של חומר חפור ג. 
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור 
אחסנה זמנית של חומר החפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים 

 שונים של העבודה.
 

 חפירת מצע ותשתית קיימים ושמוש חוזר בהם ד. 
 

סעיף זה מתייחס לחפירת מצע קיים ומיחזורו כשכבת מצע סוג 
 חלק ממיסעת הכביש ו/או למלוי לקירות תומכים.ב', כ

 
 העבודה תכלול את חפירת המצע הקיים, הובלתו, פיזורו

 והידוקו כשכבת מצע סוג ב'.
כמו כן תכלול העבודה את עירום ואחסון החומר החפור באתר 

 והובלתו לפיזור.
טיב המצע הנחפר והתאמתו למיסעת הכביש תהיה בהתאם 

 מצע סוג ב'. ואישורו של המפקח.לדרישות המפרט הכללי ל
 מצע שנמצא פסול יסולק מהאתר או יועבר כחומר מילוי.

)סעיף  חפירת מצע לשמוש חוזר תשולם כסעיף נפרד.
51.02.0150.) 

 
 חפירה "להחלפת קרקע" ה. 

 
 החפירה להחלפת קרקע תבוצע במקומות בהם במפלס השתית

 המתוכנן אין "קרקע מתאימה".
ויקט זה תהיה בהתאם לדו"ח הקרקע. "קרקע מתאימה" בפר

 ההחלפה תהיה ב"חומר נברר" ו/או "שברי אבן" לפי הדו"ח. 
 החפירה להחלפת הקרקע תבוצע לכל עובי שכבת החרסית.

בכל מקרה עובי החפירה להחלפת הקרקע תבוצע לאחר תאום 
 והנחיות יועץ הקרקע.

בסעיף חפירה כללית )סעיף חפירה "להחלפת קרקע" תשולם 
51.02.0060.) 

 
 מדידה ותשלום

 
  בתחום למילוי חציבה/החפירה החומר במיטב שימוש כולל  חפירה המחיר     
  כל גם כולל כן וכמו פים"השצ בתחום או, המגרשים בתחום או, הכבישים    



37 

 
 
 

 2020דצמבר  –שלב ב – 2633-01 – ת.ל.מ.
 
 

  למילוי חציבה/ החפירה בחומר חוזר לשימוש הנדרשות הנלוות העבודות   
  הנדרשת הפעולה וכל,גריסה,מיון, אחסון, רהאת בשטח הובלה, איסוף כולל   
  העדוק כולל אינו המחרי. קייסר ישראל הקרקע יועץ להנחיות בהתאם   
  חפירה/ החציבה העדפי כל וסילוק פינוי כולל גם המחיר. בנפרד שמשולם   
  לשימוש או כלשהו במרחק מורשה המטנה לאתר, למילוי משומשים שאינם   
  עצמי שימוש של במקרה אך הטמנה אגרת כולל מחירה  הקבלן של עצמי   
  העבודה כולל המחיר.  למנהל כרייה דמי תשלום נדרש לא הקבלן של   

  בתכניות רשום לפי בעובי בשכבות ופיזור המילוי לאזור גרוס/חפיר החומר    
 .וכמויות   

 
המדידה לתשלום לפי מ"ק )נפח תיאורטי( כולל הידוק רגיל הידוק 

 בבקרה מלאה ימדד וישולם בנפרד.המלוי 
 

 בבקרה מלאה הידוק שטחים .160051.02
 

עבודה זו הינה הידוק השתית בחפירה או הידוק פני קרקע קיימים, או 
 מ'. 2.0קרקע לאחר חישוף, ו/או אזורי מילוי בגובה עד 

ס"מ וכבישתה  20ההידוק יבוצע לאחר חרישה ותיחוח שכבה בעובי 
 נדרשים. לדרגת צפיפות ורטיבות

העבודה תכלול הנחת שכבה מיישרת מסוג שייקבע ע"י יועץ הקרקע 
 בקטעי חציבה לקבלת שטח אחיד.

 
 מדידה ותשלום

לפי מ"ר ותכלול את החפירה, החרישה, התיחוח, המילוי, השכבה 
 המיישרת וההידוק לדרגת צפיפות ורטיבות נדרשים.

 
 הידוק מילוי מבוקר .020051.02
 

ר יבוצע בכל שטחי הכבישים והמדרכות, במקומות הידוק מילוי מבוק
בהם יבנה קיר מעל סוללת מילוי, ובכל מקום אחר לפי הוראת 

 המפקח.
 )במגרשים יבוצע הידוק לפי הוראה בכתב של המפקח(.

 ס"מ לאחר ההידוק. 20המילוי ייעשה בשכבות שעובין אינו עולה על 
 51.027לסעיף  הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט להלן ובכפוף

במפרט הכללי. כוון השכבות יהיה במקביל לפני השתית. באזורי 
 מילוי גבוה רשאי הקבלן, במידה וברשותו הציוד המתאים, להציע

 
 ס"מ(. 40ס"מ )אך לא עולות על  20בצוע ההידוק בשכבות העולות על 

הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר 
י ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לכל גובה שהקבלן הוכיח כ

 השכבה.
 יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק.

 
ס"מ העליונים מתחת לשכבות המצע  -60בכל מקרה ייעשה ההידוק ב

 ס"מ בלבד. 20בשכבות של 
טיב וצפיפות חומר המילוי המבוקר, יאושר ע"י המפקח ויענה על 

מפרט הכללי וטבלת הצפיפות שלהלן ו/או לפי דרישות יועץ דרישות ה
 הקרקע.

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב 
קודם, יש לחפור מדרגות שרוחבן מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 

 מ'. 1.5
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 יח' טבלת צפיפות

 
 תחום הצפיפות הנדרש באתר יהיה כמצויין להלן.

ות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות תכולת הרטיב
 האופטימלית אשר תקבע במעבדה עבור הצפיפות הנדרשת.

 .-2%-ו 2%+.הסטיה המותרת בתכולת הרטיבות לא תעלה על 
דרגת הצפיפות המינימלית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימלית 
לפי מודיפייד א.א.ש.ו. בהתאם לסוגי הקרקעות להלן המוגדרים לפי 

 ון של א.א.ש.ו.שטח המי
 

סוג החומר לפי מיון  תאור החומר
 א.א.ש.ו.

 %
 צפיפות

 A 100 - 1 כורכר
 A 98 - 3 חול

 A ;2-5 - A ;2-6 -A  95 - 2-4 חול חרסית
חרסית 

 חולית
2-7 - A ;4 - A ;5 - A 94 

 A( ;5 )6 - 7 - A 93 - 6 חרסית רזה
 A( ;20 )7-6 - A 90 - 7-6( 6) חרסית שמנה

 
 ותשלום מדידה

 
 המדידה לתשלום תהיה במ"ק.
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 עבודות מצעים ותשתיות 51.03
 
 

 כ ל ל י
 

 טיב החומרים והביצוע יתאימו לדרישות המפורטות במפרט הכללי.
 

 בדיקות מעבדתיות לאישור החומר
 

רג, בנוסף לאמור במפרט הכללי, תבוצענה הבדיקות הבאות: דרוג, גבולות אטרב
שווה ערך חול, גריסות )בתשתית( הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני 

 אספקת החומר וכאשר מקום החומר וטיבו משתנים.
 

 מילוי מובא מחומר נברר 51.03.0040
 

חומר מילוי מובא, שיתאים לדרישות הבאות )דו"ח ישראל קלר מס' 
1615495:) 

 
 3גודל האבן המקס': "  -
 35%: עד 200#בר נפח אחוז עו  -
 טון/מ"ק. 2.1( מינ': -3/4משקל מרחבי מעבדתי מקס' יבש )"  -
  98% -ס"מ נטו, לאחר ההידוק ל 20הידוק בשכבות של עד   -
  .ASTM1556/7לפחות מהמקס', לפי   

 
 מדידה ותשלום

 
 לפי מטר קיים, המחיר כולל הידוק בבקרה מלאה.

 
 מצעים .120051.03

51.03.0130 
ל המצעים לעבודות סלילה ומדרכות יהיו סוג א' ו/או ב' כפי כ א. 

 במפרט הכללי. 51032שמוגדר בסעיף 
 

מעל למתקנים שונים ומאחורי קירות תומכים תונח בהתאם  ב. 
לתכניות שכבת או שכבות מצע מסוג ב' כמפורט במפרט הכללי 

 ס"מ כל שכבה בהתאם 20או  15בעובי של 
 -ויהודקו לצפיפות שלא תפחת מ לתכניות. פני השכבה ייושרו

מצפיפות החומר המכס' לכל הנפח הממולא ו/או לפי  96%
 דרישות יועץ הקרקע.

 
 מדידה ותשלום

 
המדידה והתשלום עבור המצעים יהיו לפי הנפח התיאורטי במ"ק לפי 

הכל כמצויין  -התכניות ללא נכוי קווי הניקוז, שוחות, תאים וכו' 
 ה(.במפרט הכללי )אופני המדיד

יש לשים לב שבמדידה לתשלום של מתקנים שונים כמו שוחות ניקוז 
 כלול מחיר המצע בתוך מחיר המתקן והוא לא ימדד בנפרד לתשלום.
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 עבודות אספלט 51.04
 

 כ ל ל י
 

 במפרט הכללי. 5104תשומת לב הקבלן מופנית לפרק 
 
 

 בטון אספלט שכבה מקשרת  51.04.0240-51.04.0090
 

 ס"מ ו/או לפי התוכניות.  4 6יהיה עובי השכבה 
לעובי שכבה  1תערובת האספלטית תהיה מסוג א' עם גרגר מכסימלי "

במפרט  9ס"מ כמוגדר בטבלה  4-5לעובי שכבה  3/4ס"מ, או " 5-7
 הכללי.

 
 מדידה ותשלום

 השכבה תמדד לתשלום במ"ר לפי שטח השכבה שיבוצע.
 
 

 ריסוס ביטומן .038051.04
51.04.0400 

 וי יסודציפ
ליטר/מ"ר יבוצע לפי  1.0בכמות  M.S.10ריסוס ביטומן מסוג 

 המפורט במפרט הכללי.
 

 ציפוי מאחה
 S.S.1בין שתי שכבות אספלט חדשות יבוצע ריסוס ביטומן מסוג 

ליטר/מ"ר. ריסוס זה יבוצע לפי המפורט במפרט הכללי  0.25בכמות 
 אך רק לפי הוראה מפורשת בכתב מהמפקח.

  S.S.1ימת לשכבת אספלט חדשה יבוצע ריסוס ביטומן בין מסעה קי
 ק"ג/מ"ר. 0.5בכמות 

 
 פני האספלט ינוקו מכל לכלוך אבק ופסולת לפני ביצוע הריסוס.

 
 מדידה ותשלום

הריסוס ימדד לתשלום במ"ר לפי השטח שירוסס, והמחיר יכלול גם 
 את ניקוי פני האספלט הקיים במקומות שבהם יבוצע ציפוי.

 
 מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש .850251.04
 

בהתחברות למסעות קיימות יהא על הקבלן לבצע נסור אנכי במשור 
 מכני לכל עומק האספלט, העבודה תכלול:

 
חפירה בשכבות השוליים/מדרכה הקיימים לפי המבנה  . 1

 המתוכנן.
 20חתוך האספלט באופן מאונך ופרוק שכבת אספלט ברוחב  . 2

 ס"מ.
 ור והידוק התשתית כנדרש במפרט הכללי.יש . 3
 .100/80מריחת שטח חתך האספלט בביטומן חם  . 4
פזור והידוק שכבת מצע, אגו"ם ואספלט בהתאם לתוכניות  . 5

 ולסעיפים.
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 מדידה ותשלום

 המדידה תהיה לפי מ"א.
 התשלום יכלול את כל האמור לעיל וסילוק הפסולת מחוץ לשטח.
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 ז ותיעולעבודות ניקו 51.05
 

 כללי
 
 במפרט הכללי. 5106וסעיף  57העבודה תבוצע בהתאם לפרק  .1

 
 הקבלן רשאי להזמין את מתקני הניקוז המתוכננים )צנורות תאים קולטנים  .2
 וכו'( רק לאחר שבדק באופן מוחלט את מיקום ורום המטרדים התת"ק   
 המתוכנן אכן ניתן הקיימים בתוואי הניקוז )כולל חציות( ווידא שקו הניקוז   
 לביצוע לפי התוכניות.  

 
 יעוגנו לקרקע הטבעית באמצעות גושי  10%קווי ניקוז בשיפוע העולה על  .3
 בטון למניעת גלישת הצינורות.  

 
 הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה. .4

 
 בסיום עבודות קו הניקוז ידאג הקבלן לניקוי ושטיפה של הצנרת והתאים  .5
 .עבודה זו כלולה במחירי היחידה -אמצעות מכונת שטיפה בלחץ גבוה ב  

 
 .וישולם בנפרדצילום קו הניקוז יבוצע רק לפי דרישה  .6

 
 עבודה זו  -לאחר ניקוי קו הניקוז יבצע הקבלן בדיקת אטימות המערכת  .7
 כלולה במחירי היחידה.  

 
 לל כל השכבות פרוק מסעת כביש )בחציות( והחזרת הכביש לקדמותו כו .8
 ישולמו בנפרד.  

 
 
 

 קוזיצינורות נ    .0416-002051.05
 

 נורותיטיב וסוג הצ . 1
 

בהתאם  נורות בטון, ו/או בטון מזוייןיצנורות יהיו יהצ
 לתוכניות ובדרישות התקן המתאים.

נורות יהיו מהדרג המצויין בתוכניות או באחד משאר יהצ
 מסמכי החוזה.

 
 מדידה ותשלום

 .לפי מ"א
 

 שוחות תפיסה ובקרה יצוקות במקום ו/או טרומיות    .0620-051251.05
 

 כ ל ל י:
מיקום התאים ומידותיהם יהיו כמצוין בתכניות או לפי הוראות 
 המהנדס. המידות הנקובות ברשימת הכמויות מתייחסת למידות

 הפנימיות של התאים לאחר הטיח.
ם באתר לפי דרישות הקבלן יבצע עבודתו בתאים טרומיים ו/או יצוקי

 המפקח.
 טון. 25תקרות תאי הבקרה והמכסים יהיו לעומס 
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 תאים טרומיים

התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש לפי מיקום 
וקוטר הצנרת המתחברת. התאים יכללו מדרגות, סולמות ירידה 

 שכבות לכה ביטומנית. 2 -צבועים בצבע יסוד ו
 

 מדידה ותשלום
 לפי יח'.

 
 ריצוף תעלות באבן )ריפ ראפ על בטון( .082051.05

 
העבודה מתייחסת לריצוף אבן משוקעת בטיט צמנט בכניסות ויציאות 

של מעבירי מים, מתקני ניקוז ותעלות בהתאם לקווים, שיפועים 
ולעיבודים המצויינים בתוכניות. הריפ ראפ יונח על גבי שכבת מצע 

 -שכבת המצע תוצק שכבת בטון בעל ס"מ של חצץ או צרורות,  10בעובי 
ס"מ ועליה  20מ"מ כל  6קוטר  20ס"מ עם רשת ברזל  12בעובי   20

ס"מ שכבת הבטון תוצק  6 -תונחנה האבנים שתושקענה לתוך הבטון כ
בשלבים לפי יכולת ההתקדמות בהנחת האבן על מנת למנוע יבושו לפני 

 גמר החדרת האבן.
 

ס"מ מעבר לגבול  30יבלטו לפחות  יש להקפיד כי מוטות הזיון של הרשת
השכבה שתוצק כדי לאפשר חפיה. במדרונות ובקטעים משופעים יש 

להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. החללים בין האבנים 
 .1:3ימולאו במלט צמנט 

 
ראפ יש -בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה. את הריפ

אחרי מילוי החללים. האבנים תהיינה ימים  4לשמור במצב רטוב למשך 
טון/מ"ק. עובי האבן  2.1קשות, חזקות ועמידות ומשקלן הסגולי לפחות 

 ס"מ. 50ס"מ אורך, ורוחב האבן לא יעלה על  12-15יהיה 
 

 מדידה ותשלום
 המחיר יהיה למ"ר ריצוף וכולל את כל האמור לעיל. 

 לא תשולם תוספת עבור משטחים מעוגלים. 
 תשולם בנפרד.חגורת הקצה 

 
 מתקני כניסה ויציאה למעביר מים .082851.05

 
, ויכלול מעקה, "כנפיים" ורצפה -30המתקן יבוצע מבטון מזויין ב

שכבות של תמיסת  3 -ומידות עפ"י התכניות וכן עבודות איטום ב
 אספלט בכל השטחים הבאים במגע עם הקרקע.

 
 מדידה ותשלום

 מזויין. המחיר יכלול אתהעבודה תמדד לתשלום לפי מ"ק בטון 
, פלדת הזיון, -30עבודות העפר הדרושות. יציקת המתקן מבטון ב

האיטום, הבטון הרזה וכן את כל החומרים, הציוד והעבודה 
הדרושים לביצוע מושלם של המתקן עפ"י המפרט והתכניות 

 ולשביעות רצון המפקח.
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 עבודות צביעה ותמרור 51.09

 
 קבועסימון תמרור ושילוט   .1
 

 תמרור ושילוט    .003051.09
51.09.0040 

התמרורים יוצבו במדרכות בשולי הכבישים כמסומן בתכניות,  . 1
התמרורים ואופן ההצבה יענו לדרישות המופיעות ברשימות 

ועפ"י "ההנחיות לאופן הצבת  1970ינואר  1מתאריך,  2502מס. 
 בהוצאת משרד התחבורה. 1970תמרורים" מספטמבר 

 
עם  4ל התמרורים יוצבו על עמוד אחד מצנור מגולוון בקוטר "כ .2

 . 0.22עובי דופן מינימלי "
 
במידות המסומנות  20 -העמוד יבוסס בתוך יסוד בטון מסוג ב .3

 בתכניות.
 
 כל התמרורים יהיו מחזירי אור. .4

 
 מדידה ותשלום

התשלום לפי יח' כמסווג בכתב הכמויות וכולל את כל האמור 
 תכניות.ובהתאם ל

 
 צביעת כבישים וחניות    .005051.09

51.09.0070 
על פני הכבישים והחניות במקומות המסומנים בתכניות ו/או  . 1

לפי הוראות המפקח תבוצע צביעה של קוי סימון, בצבעים 
צורות ומידות כנדרש בתכנית, בהתבסס על הדרישות 

ועל  1970ינואר  1מתאריך  2502המופיעות ברשומות מס' 
בהוצאת  1970ההנחיות לאופן הצבת תמרורים מספטמבר 

 משרד התחבורה.
 
לפני תחילת ביצוע הצביעה על הקבלן לבצע בדיקות מעבדה  .2

 .935מאושרות של איכות טיב הצבע כמוגדר בת"י 
 

 כל הסימנים על האספלט יהיו מחזירי אור. .3
 

 אבן ומלכלוך.לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את הכביש מ  .4        
 
 גרם למ"ר לפחות. 700כמות הצבע  .5        

 
 כדוריות הזכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לתקן. .6        

 
 הצביעה תעשה בשתי פעמים ביד או במכונה, בצבע מיוחד, לבן  .  7        

 או צהוב, מאושר ע"י המפקח.      
 
 והמתנה יסומנו בעזרת  חיצים, מעברי חציה, פסי עצירה . 8        
 שבלונות מוכנות מראש.    

 
 יום לפחות תפריד בין סלילת האספלט ובין  15תקופה של  .9        
 הצביעה.    
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 מסמך ד'
 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעת מחיר מס'..............
 

 כתב הכמויות והמחירים
 

 תנאים כלליים א. 
 

לום וכתב הכמויות לגבי המפרט בכל עדיפויות,אופני המדידה והתש . 1
משמעות ו/או פרוש שונה -מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו

בין התאורים והדרישות שבמסמכים השונים רואים כאילו נקבעו 
המחירים בהתאם לסדר עדיפויות של המסמכים כדלקמן: תכניות 

כתב הכמויות, התכניות המפרט הטכני המיוחד, המפרט הכללי 
 נים )המוקדם עדיף על המאוחר(.והתק

 
 כתב כמויות . 2
 

כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות ולמפרט ועל כן כל פריט 
המתואר בתכניות ו/או במפרט אינו חייב למצוא את ביטויו המלא 

והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תאור כלשהוא לפריט או 
תאורים דומים למספר פריטים בכתב הכמויות אין הדבר מחייב מתן 

 ליתרם. כלל הוא:
מתן תאורים כלשהם, חלקיים או נרחבים, לאחד או מספר פריטים 
מפרט מסויים אינו גורע מכלליות ההערות הכלליות הניתנות בראש 

 פרטים אלה.
 

 מדידת נפחים . 3
 

 אם לא צויין אחרת, ימדדו הנפחים במ"ק לפי שיטת  
 הנפחים הממוצעים. 

 
 מדידת שטחים . 4
 

העדר הוראות אחרות ימדדו השטחים לפי השלכתם האופקית ב
 במ"ר.

 
 סילוק או העברת חמרים . 5
 

 
לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה שממדיה עולים על הדרוש  . א

 לפי התכניות ו/או המפרט.
 

 שקיעה מצטברת . 6
 

לא יובאו בחשבון שקיעות של הקרקע, של כביש ו/או דרך קיימים 
 , לרבות שכבות בהידוק מלא.ו/או שכבה שמעליהן

 
 עבודות שלא תמדדנה . 7
 

כל העבודות המפורטות מטה לא תמדדנה לתשלום והן נחשבות 
 ככלולות במחירי היחידה:
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 סידור דרכים ארעיות וניקוז ארעי. א. 
 המים המסופקים לצורך העבודה והעובדים. ב. 
 התחברות אל מקור המים בכל שיטה שהיא והעברת המים אל ג. 

אתר העבודה לא תלקחנה בחשבון כל הפרעות עקב אי אספקת 
 מים או הפסקות בהספקת מים.

אמצעי הזהירות למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב  ד. 
 ועוברים ושבים.

 מבני עזר, כולל מבני עזר לשמוש המפקח. ה. 
 תאום עם גורמים אחרים, כולל השגת רשיונות לעבודה. ו. 
 הם וכן איחסון אגרגטים ומחיצות הפרדה.מחסנים למיני ז. 
מדידת השטח בשלב כלשהוא, הסמון, פרוק וחדוש הסמון בכל  ח. 

שלביו ע"י יתדות, לרבות ציוד המדידה הדרוש, היתדות וסרגלי 
האלומיניום לבדיקת מישוריות השטח, כמו כן תקון בסמונים 

כתוצאה משינוי תכניות או מאי התאמה ביניהן טעויות מדידה 
 וכן תקון טעות בבצוע המלאכה כתוצאה מטעויות מדידה.

הפרעות ועיכובים אפשריים עקב פיצול העבודה כתוצאה  ט. 
 מפעילות הבניה והפתוח בשטח.

 כל ההוצאות הנובעות מתנאים אקלימיים. י. 
הספקתם של חמרים וציוד שנפסלו, וסילוקם אל מחוץ לשטח  יא. 

 העבודה של הפסולים.
 הריסתם של חלקי מלאכה שנפסלו.עשייתם ו יב. 
תיקון חלקי מלאכה או מבנה שנזוקו בתקופת הבצוע או שלא  יג. 

 התאימו לדרישות.
עבודות ניקוי. ניקוי כללי ויסודי של אתר העבודה לפני מסירת  יד. 

 העבודה.
 ניהול העבודה. טו. 
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 התחשבות עם תנאי החוזה . 1
 

גת המחירים, בכל התנאים רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצ
והדרישות המפורטים והמתוארים בחוזה, בתכניות, במפרט ובאופני 

 המדידה והתשלום.
המחירים המוצעים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 
במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי 

בה מספקת לשינוי מחיר הנקוב כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר כסי
 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 
 מחירי היחידה . 2
 

 מחירי היחידה המוצגים בפריטי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:
 

כל החמרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחמרי עזר הנכללים  א. 
 בעבודות ושאינם נכללים בהן( והפחת שלהם.

 
כל העבודה הדרושה באתר לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות  ב. 

עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה 
 ואין עבודות אלה נמדדות בפרטים נפרדים.

 
השימוש בציוד הכללי, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פגומים, דרכים  ג. 

 זמניות וכו', הרכבתם ופרוקם.
 

 בלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו.הו ד. 
 

 הוצאותיו הכלליות של הקבלן, וביטוחים הדרושים. ה. 
 

החזקת מודד במשך כל העבודה וכן מכשירי המדידה הדרושים,  ו. 
 הנהלת העבודה והחזקת מנהל עבודה.

 
 רווחי הקבלן. ז. 
 

 יחידות המדידה . 3
 

מוצרים  תאור פרטי המלאכה מבוטא ביחידות מידה מטריות, מלבד
מסויימים )כגון צנורות וכד'( אשר רגילים לכנותם ביחידות אנגלוסכסיות. 

 המקרא של יחידות המידה בכתב הכמויות הוא כדלקמן:
 

 מטרים, מטר אורך, מטר עומק. -מ', מ"א 
 מטרים מרובעים. -מ"ר 
 מטרים מעוקבים. -מ"ק 
 טונות. -טון 
 יחידות, חתיכות. -יח' 

 ר כולל מוצר מושלם.קומפלט, מחי -קומפ' 
 שעות עבודה. -ש"ע 
 ימי עבודה -י"ע 

 חודשי עבודה. -ח"ע 
 קילומטרים. -ק"מ 
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 שכונת כזיו –מעלות 
 יח"ד 48 -ל תשתיות ופיתוח עבור מתחם מגוריםהסדרת 

 עבודות סלילת כבישים, פיתוח ותשתיות 
  

 
 רשימת תוכניות -מסמך ה' 

 
 עבודות כבישים וניקוז

 
 עדכון   קנ"מ      תאור  מס'

 
 
 תנוחות רומים.  2
 

 למכרז   1:250            תנוחת רומים על רקע מצב הקיים    2633-20
     

 .  חתכים טיפוסיים, קירות תומכים ופרטי ביצוע3
 

 למכרז כמסומן   חתכים טיפוסיים ופרטים 2633-31
 
 .  חתכים לאורך4
 

 למכרז 1:100/1000     חתך לאורך 2633-41
 
 .  חתכים לרוחב5
 

 למכרז   1:100  101-119תכים לרוחב, חתכים ח  2633-51
   
 .  קירות תומכים6
 

 למכרז כמסומן   תוכנית פרטי קירות תומכים 2633-61
 
 תאום מערכות  . 8
 

 לעיון    1:50   חתך טיפוסי לתאום מערכות  2633-80
 לעיון  1:250    תוכנית תאום מערכות  2633-81

 
 וכניות הסדרי תנועה.  ת9
 

 למכרז  1:250  תוכנית הסדרי תנועה, צביעה ותמרור 2633-91
 
 

 פיתוח נופי

 

מס' 
 תכנית

 סטאטוס     קנ"מ שם התכנית

      

 למכרז   1:250 תכנית פיתוח מפורטת 01



49 

 
 
 

 2020דצמבר  –שלב ב – 2633-01 – ת.ל.מ.
 
 

 למכרז   1:250 תכנית עבודות עפר 02

 למכרז    1:100 פרישת קירות  03
 

 למכרז   1:250 תכנית נטיעות 04
 

 למכרז   1:100 חוברת פרטים 
 

 
 

 חשמל

 

 מהדורה   קנ"מ שם התכנית מס' תכנית

     

 2   ללא קנ"מ תוכנית חשמל 2938-1

 
  

 
 
 

 * תוכניות שלא צורפו בשלב זה.
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 :1נספח מס' 
 

 דו"ח קרקע


