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 01/2022 מכרז פומבי  

י"ם סלילה פיתוח ותשתיות ברחוב הנרקיס ושצפ עבודות  מפרט טכני לביצוע

 בתל מונד 89שונים בתב"ע  

 

 

 תנאים כללים מיוחדים  -)א(   5מסמך ג' 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  -)ב(   5מסמך ג' 

 כתב כמויות  -      6מסמך ג' 

 רשימת תכניות ותיק תכניות  -       7מסמך ג' 

 

 

 

 

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  

 המכרז/הסכם זה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022   לייו
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 רשימת מתכננים  - 38תל מונד , תב"ע 
 
 

 טלפון  כתובת שם מקצוע
 

 דוא"ל
 

 מזמין

 חברה כלכלית תל מונד 
תל   1958, ת.ד. 51הדקל 

 מונד 

  
 tehila@tel-mond.muni.il 09-7774103 ית "ל מנכ –תהילה מימון 

 effy@tel-mond.muni.il 09-7774104 מנהל פרויקטים  –אפי קלטי 
 yehudit@tel-mond.muni.il 09-7774103 מנהל לשכת מנכ"ל  –יהודית חן 

 ניהול הפרויקט
 ע. יפה ניהול פרוייקטים 

 , ר"ג  7ן בגי חםמנ
03-6969889 office@a-yaffe.co.il 

 hezi@a-yaffe.co.il 054-9216533 חזי סאיג 
 roman@a-yaffe.co.il 054-7110801 רומן טוצ'ינסקי 

 09-7429810 , הוד השרון 5מנחם  אילן אברהם  אדריכל נוף 
054-2144001 ilan@ilanarc.com  

 עמוס אביניר  יועצת תנועה 
א.ת. נווה   29רחוב החרש 

נאמן הוד השרון, ת.ד.  
7360   

09-7706000 
050-5256051 amos@imaa-eng.co.il  

יועץ חשמל, תאורה  
 ותקשורת

 טופז הנדסה
  Rian@topazengs.net 04-8124620 , חיפה 5בונה אליעזר  ריאן חיראלדין 

 סלע-פרץ יועץ פיזי
  shimon@ps-eng.com 08-9212608 , לוד 19רח' עקיבא סער   שמעון פרץ 

יועץ קרקע ותכן 
  office@engyuger.com 09-8911401 , קדימה צורן 2האופה  מוטי יוגר מבנה

 09-8650971 , נתניה 13סמילנסקי  אביחי יעקובי קונסטרוקטור 
050-5343335 rada2@netvision.net.il  

 יועץ נגישות
 פורמהסולימאן  

 
 

052-
4344811  ,

04-
6112882 

office@forma-

archs.com 

     

  laz@inter.net.il 09-7411593  לייזר  חברת העתקות 
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 01/2022מכרז פומבי  

 י"ם שונים  ושצפ יות ברחוב הנרקיסתוח ותשתסלילה פיעבודות  לביצוע

 בתל מונד  89בתב"ע 

 

 נים       הענייוכן ת

 

 עמוד                                                

  2      .............................................................רשימת המתכננים . 1

 4   .................... .....................רשימת המסמכים למכרז/חוזה .2

 5   ............................תנאים כלליים מיוחדים -)א(   5מסמך ג'  . 3

 6  כללי ומוקדמות - 00פרק 

 6   תאור העבודה    00.01

 6 מוקדמות   – 00תחולת פרק    0.020

 7   מפרט ף ההיק   00.03

 7 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות    00.04

 7 ות וי כמ 00.05

 7     לוח זמנים  00.06

 8    משך הביצוע  00.07

 8    עדיפות בביצוע  00.08

 8 לבים ובהפסקות ה בשעבוד  00.09

 8  קבלת השטח ע"י הקבלן    00.10

 9 ודות קבלנים נוספים עם עב תאום  00.11

 9  דה תחום עבו התארגנות ו 00.12

 9      מעבדה    00.13

 10  תכניות מכרז/ביצוע    00.14

 10 קרקעיים קיימים באתר -תמתקנים עיליים ות 00.15

 11 שיונות ואישורים יר 00.16

 11 מים ורשויות עם גורתיאום    1700.
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 12   מבנה למפקח   00.18

 13 ות עות חריג עבודה בש   00.19

 13   'ימחירי עבודות רג  .2000

 13 ידות דמ .2100

 15 תכניות "לאחר בצוע"  200.2

 51 ות , בטיחות וגה אמצעי זהירות 300.2

 71 ניעת הפרעות והבטחת תנועה מ 400.2

 81 הכוונת התנועה    500.2

 81 כבישים קיימים  על פני תנועה   60.20

 19 העבודה   אחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע   700.2

 19 ניקיון השטח בגמר העבודה    800.2

 20 פינוי פסולת לאתר שפיכה   900.2

 02 סמכויות מנהל הפרויקט  .3000

 12 לאתרל אספקת מים וחשמ    100.3

 12 השגחה מטעם הקבלן     200.3

 22 קבלני משנה  300.3

 22 ודה, ציוד וחומרים בע 400.3

 22 קבלת העבודה  500.3

 32 ננים תאום עם מתכ    600.3

 23  התמורה    700.3

 32 התייקרויות  800.3

 32 הגשת חשבונות  900.3

 42 ותמרורים   שלטיםשלטי אתר,  00.40

 24 מחיר יסוד  100.4

 52 וטיב העבודה  וק די 200.4

   62 ומי תהום   הגנה בפני נזקי אקלים           00.43

 27                                                                                גידור             00.44

 29                                                     סעיפים אלטרנטיביים  .5400
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 30                                                          תגבור קצב העבודה .4600

 30               וכו'  הוראות הפעלה, ספרי מתקן, רשימת ציוד .4700

 31    רודת גמוס ותעלאכל 4מערכות, טופס  לחבור  2ופס או ט 4ס טופ        00.48

 

 
 

 27 ...........מדידה מיוחדיםמיוחד ואופני מפרט   -)ב(   5מסמך ג'  .4

                     

 82 .........................................כתב הכמויות  -         6 מך ג' מס . 5

 83 .......................יק תכניותכניות ותרשימת הת -    7מסמך ג'  . 6



 - 6 - 

       זה מס'ז/חולמכררשימת המסמכים  
 

 ד עמו מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך 
   מכרז מסמכי ה א'  מסמך

   הצעת הקבלן  מסמך ב' 
   ותנאים כללים  החוזה  מסמך ג' 

בהוצאת    9ג'  מסמך בנין  לעבודות  הכללי  המפרט 
השי ומע"צ  משרד  הביטחון  משרד  כון, 

 :  ובפרט פרקים במהדורתו האחרונה
   1996מוקדמות   - 00
   1993עבודות עפר  - 01
   1989עבודות בטון יצוק באתר  - 02
 1997 מתקני חשמל - 08
 עבודות אבן  – 14
 מתקני תקשורת   - 18
   1993פיתוח האתר וסלילה   - 40
   1993גינון והשקיה  - 41
   1982ת חוץ תאור - 43
   1998סלילת כבישים ורחבות   - 51
   1990 יעולב ותקווי מים ביו - 57

 102לא כולל פרק  
גננות   לשתילי  סטנדרטים  הגדרת  כן  וכמו 

 ות.ד החקלאצאת משרונוי בהו
 הוראות המחלקה לייעול השקיה בגן ונוי. 

קשורת  המפרטים העדכניים של משרד הת
פר כל  וכן  "בזק"  בהתאם וחברת  נוסף    ק 

ו או  לצורך  דלעיל,  שבפרקים  הפניות  עפ"י 
 במפרט המיוחד.  

 

 

   ים תנאים כללים מיוחד  )א(  5ג'  מסמך
ואופני   )ב(    5  מסמך ג' מיוחד  מפרט 

 יוחדים מדידה מ 
  

   כתב כמויות  6מסמך ג' 
   מערכת התכניות   7מסמך ג' 

 

 

 :  הערה

בו מקום  ההג   בכל  היאמופיעה  הכוונה  הכללי"  "המפרט  שבהוצאת    הכלליים   למפרטים  דרה 

ו, מע"צ ומשרד הרד העבודהיטחון, משהועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הב או    ,השיכוןבינוי 

 ו העדכנית. תצה"ל במהדורד הביטחון ולבהוצאת ועדות משותפות למשר

בין  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ,  ונספחיו  כל המסמכים לעיל, מהווים יחד עם מסמכי החוזה

 . ן שאינם מצורפים בזהרפים ובי שהם מצו

ל המצוינים  הכלליים  צהמפרטים  שלא  למכרעיל  ואינם  ורפו  לרכישה      הקבלן,ברשות  ז  ניתנים 

ה  משרד  של  לאור  הקריה16הארבעה    בורח בביטחון,  בהוצאה  התקנים  אביב-תל   ,,  במכון  או   ,

 . אביב-ל, ת42חיים לבנון    ובהישראלי, רח

 

  ים יראדחודשים קלנ  (  שמונה    8  הינוז / הסכם זה  נשוא מכרכל העבודות  הזמן המוקצב לביצוע  

 . "צו התחלת העבודה"מיום קבלת 
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 :  הקבלן הצהרת

  יםהנזכר   ,ט הטכני המיוחדוהמפר  הטכני הכללי צאים המפרט  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמ

והבין תוכנומסגרת  ב זה. קרא  לדעמכרז/חוזה  ומת, קיבל את כל הסברים שביקש  לבצת  ע  חייב 

בכ  את העבודתו  בהם.  המוגדרות  לדרישות  למכרז/חוזהפיפות  נספח  מהווה  זו  והינה    צהרה  זה 

 י נפרד ממנו. חלק בלת 

 

 

 

 

 

 ותמת וחתימת הקבלן: ______________ ח                   תאריך: ___________ 
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 מיוחדים  תנאים כללים -( א ) 5מסמך ג' 

 ות וקדמכללי ומ - 00פרק 

 עבודה תאור ה 00.01

סלילה פיתוח ותשתיות בתחום    צוע עבודותילב  :בין היתר ,זה, מתייחס החוז/מכרז                     
 ל מונד. בת 89בתב"ע פי"ם שונים רחוב הנרקיס ושצ

מכרז זה גם רחוב  השצ"פ לביצוע במכרז זה הינו שצ"פ הטופז, בנוסף קיים בתכולת  
 הנרקיס. 

'ל תלוי  הנ תכולה זו גם שלצ"פ ההדס ושצ"פ הבוצר, יל קיימת למזמין אפשרות להגד 
 חלטה בלעדית של המזמין. תקציב ובה 

, (נספח ג')  גרת ההסכםתנה להם במסלמונחים במפרט טכני זה תינתן המשמעות שני 
 פרט זה.בע אחרת במאם נק זולת

 ה אתר העבוד                   

 רז. המכהביצוע כפי שמופיעים בתכנית  אתר העבודה הוא בהתאם לגבולות  

הו  של  רבה  תנועה  ורווי  מאוכלס  הינו  העבודות  רגאזור  הקבלן לכי  על  רכב,  וכלי  ל 
 ו. לדעת זאת ולקחת בחשבון בעת הצעת

ה   הסביבת  ודורשת  סטרילית  אינה  העבודה  בצרכי  ה"ר    מעבירתושבים,  תחשבות 
והכבטוחים,גידו נצנציםוונה  ר  בטיחות אחר  ,שילוט, מעקות,  וכל אמצעי  קונוסים   ,

 או נוסף שידרש ע"י הרשות, המשטרה,המפקח. 

 : םאת המרכיבים הבאי בין היתר,, העבודה כוללת 

 ; עבודות עפר .א

 עבודות ניקוז  .ב

 מל רה וחשת תאועבודו .ג

 ת קשורות תעבוד .ד

 ה עבדות פיתוח גינון והשקיי  .ה

 ומשחק כושר מתקני  .ו

 עבודות בטון  .ז

 ; סלילה וכבישים  דותעבו .ח

 ;עבודות שונות .ט

)להסרת המזמין    של  הבלעדי   ודעת   לפי שיקול  דרושה  אתה   אשר  ,אחרת  עבודה  וכל
המשמ תהא  "החברה"  ולמונח  "המזמין"  למונח  שניתנה  ספק  "חברה"  לעות  מונח 

 . חוזה(במסגרת המכרז / 

 מוקדמות  -  00תחולת פרק    00.02

מחייבים מכרז/חוזה    -מפרט הכללי  ת של המוקדמו ה  -זה    00מתוך פרק    סעיפיםה  כל
 . מפרט זה אם נאמר במפורש אחרת במסגרת זה, למעט 

 היקף המפרט    00.03

ולכתב הכמויות,     , לתוכניות  מה למפרט הכללייש לראות את המפרט המיוחד כהשל 
ויות תמצא את  בכתב הכמ המתוארת בתכניות וח שכל עבודה  ההכר   זה מן כן אין  -ועל

  במפרט המיוחד. ביטויה הנוסף
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 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות   00.04

מהוראות    לגרוע  ומסמכי ,  ההסכםמבלי  התכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  על 
 .האינפורמציה המובאים בהםו ת, הנתונים את כל המידו המכרז

איש  רהמק  בכל  בתכני /והתאמה  -תמצא  סתירה  בשרטאו  הטכני ות,  במפרט  וטים, 
בכתו/ הכמו או  על ב  מיד  הקבלן    יות,  כך  על  יחליט להודיע  אשר  הפרויקט,  למנהל 

 איזו תכנית תבוצע העבודה.  בהתאם ל

ס   תהיה  בנדון  הפרויקט  מנהל  כהחלטת  תתקבל  לא  מצדופית,  תביעה  על  הקב  ל  לן 
 בהתאם הנ"ל. ההתאמות -ואי סטיותהרגיש בסמך טענה שלא 

 
 כמויות 00.05

 כל הכמויות ניתנות באומדן. 

  או לצמצם את כמות העבודות במכרז זהו/ את הזכות להרחיב    ושומר לעצמ המזמין   
העבודה( לכלל  וביחס  בנפרד  סעיף  לכל  ל,  )ביחס  דעבהתאם    הבלעדי,  ות שיקול 

הכמות  הכמויו המדויות  בכתב  וערכן  בלבד  מקורבות  יקהן  עיק  תכנל  בע  יות פי 
 של הקבלן בגין זה.   כל תביעההביצוע. לא תוכר 

 ח זמנים ול 00.06

הזמנים,   ללוח  ביחס  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מנהל  מבלי  עם  בתאום  יכין  הקבלן 
יפורטו  גנט או פרט, שבו   הפרויקט, לפני תחילת הביצוע, לוח זמנים ממוחשב, בשיטת

 ים. השונ תאם לסוגיהן בקטעי העבודה דות בההעבו

ש להמזמין  הזכות  לעצמו את  לקומר  את סדרי הביצוע,  הורות  לשנות  לבצע    אובלן 
 חלק מהם, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים. 

צו התחלת  "בכל מקרה ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת  
לוח"עבודה להתזמני  ,  ממוחשב  העבודם  מפורטת  הכולל    ה קדמות   כל    את בצורה 

סוגי העבודות,  לרבות , גמר לת תעודת תה הסופית למזמין וקבעד מסיר דה בוהעבי של
אדם כח  האמור,    משאבים,  הזמנים  ללוח  בהתאם  עבודה  כל  לביצוע  שילוב  הנדרש 

קבלני קבלנים  עבודות  וכן  הקבלן  של  הזמנים  משנה  בלוח  הנאחרים  הקריטי  תיב  , 
 קט. הפרויזה חייב באישורו של מנהל   זמניםלוח  באלה. וכיוצא

ה עם  חלקי  גשת יחד  חשבון  זמנים    הקבלןיש  יג   כל  הגשת  עד  למונכון  מעודכן  לוח 
. לוח זמנים  י מנהל הפרוייקטל יד, על רקע לוח הזמנים הראשוני המאושר עהחשבון

ובא כיצד  הקבלן  יראה  ובו  עריכתו  למועד  יעודכן  מתזה  הוא  אמצעים  כוון ילו 
פי  להתגבר אם  על  שנוצרו,  שגורים  הוכן    ,צרוונוככל  ישנה  השפעת  באם  פיגורים, 

 . טיקהנתיב הקריטי של ביצוע הפרו פעה, על הש

כל   תוכר  ולא  מראש  לעיל  הכתוב  לכל  הסכים  כאילו  הקבלן  את  ו/או  רואים  טענה 
 תביעה של הקבלן בגין זה. דרישה ו/או 

זכאי יהיה  לא  ה  הקבלן  עבור  תמורה  שפורעלכל  ותבודות  לעיל  כלולה  טו  מורתן 
 השונים.של הסעיפים  חידהי הבמחירי  

 יצוע משך הב 00.07

  ( שמונה  ) 8 רק זמן של  דות הכלולות בחוזה זה בפמתחייב לסיים את כל העבולן  הקב
 .   החברה יל ידע  "צו התחלת עבודה"מיום מתן  קלנדאריים חודשים

 עדיפות בביצוע 00.08

ר שא  ,לקבוע את העדיפות בין העבודות השונותהל הפרויקט  נמלאה של מ הבסמכותו  
לבצע מהעבו  יש  קטעים  שיש  וכן  שוניםדות  בשלבים  יבצעלבצע  הקבלן  בהתאם    . 

וכאמור  ות  להורא  נבחרים  קטעים  אותם  לוח ר  שא  ,עדיפיםאו  /את  לפי  יסומנו 
רה  דרישה לתמו  י הקבלן ללא כל ל ידמפעם לפעם. כל זאת יעשה ע   , יקבעי ות שעדיפוי
 . נוספת
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 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.09

בשלבים עם אפשרויות להפסקה    דה תבוצע הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן שהעבו  על 
לשלב  בי שלב  עצמם  ן  השלבים  בגלל    היתכנתוכי  ובתוך  העבודה  ברצף  הפסקות 

  ב , שיקולי תקציאו בגלל עבודות אחרותו/  באתרולים להתגלות  מטרדים שונים העל
י גורמים אחרים. בנוסף, על הקבלן ידל  ו בעתיד ע יתבצעו באותו זמן אר  שא  ,ועוד..

בחשב  נולקחת  את  שהון  כך  במתחם,  העבודות  פיזור  לסייםשא  להידרש  עשוי    וא 
מסוימת בשלמותה(  מלאכה  או  מלאכה   )בחלקה  אותה  ביצוע  ולדחות  אחד    במקום 
ע אחר.  ההפסקבמקום  כל  הו ות  בור  וחוסר  המתואריר העיכובים  לעיל  צף  הקבלן  ם 

ידרוש ז  לא  יהיה  לולא  המחכאי  את  ורואים  שבהצעתו  למחירים  תוספת  ירים כל 
, והקבלן מוותר על כל טענה  חירי היחידה שלון כאילו נלקח דבר זה בחשבון במ שנת

יכוב משך ביצוע  ווה עילה לע הדבר לא יה   ,כמו כן.  ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה
 העבודה. 

תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה    או בהןו/"ל  טרדים הנם הממצאים בהם נבאזורי 
כש  רק  בעבודות  הטלהמשיך  תסתיימנהיושלם  כאשר  או  במטרדים  העבודות    יפול 

 הנדרשות. 

 

 י הקבלן ל ידקבלת השטח ע    00.10

וההסכם,    המכרז  מהוראות  לגרוע  יסיימבלי  ויוהקבלן  בשטח  השטח ר  שתנאי  ודא 
 לו.   םתו ברוריהצעשת ושים להגונים הדר וכל הנת

ביעות ת רנה כללא תוכאת הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח והקרקע. רואים  
השטח  הנובעות   אי  אימ  אוו/מתנאי  של  בחשבון  כלשהו  -לקיחה  תנאי  של  ודאות 

 הקשור בביצוע העבודה. 

יש    ןת, שאותבשטח קיימות מערכות תשתית שונו  מופנית לכך, כי  תשומת לב הקבלן 
י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו  ל ידבר. חתימת החוזה ע חת אליהן יש להלחצות ו

 ברורים לו. 

 אום עם עבודות קבלנים נוספים ית 00.11

, מודגש בזאת בפני הקבלן וביתר הוראות מפרט זה לעיל ולהלןבהסכם  בנוסף לאמור   
במסגרת  שבמ  יתכןיש ולא  לעבודתו  נשוא  קביל  ביבוצזה    מכרזהעבודות  שטח  עו 

נוסעבו ידע פות  דות  אחריםל  קבלנים  ו  ,י  בניינים  בינוי    ו/או   מתקנים או  /הכוללות 
עמוהעתק תת  ו/או   חשמלדי  ת  כבלים  שונות  ו/או   ים קרקעי-הנחת  תשתיות    הנחת 
 . הבאלצא וי בזק וכ ו/או  יזיה בכבליםו טלוו/או ל  ביובל ו/או למים

הנ"ל    הנוספות  יד ע  נה בוצעת העבודות  קב ל  הממטע  לנים י  מטעם  ו/זמין  ם  או 
המתאימותי והרש פרטייםמטעם  או  ו/  ות  הזמנים גורמים  ולוח  הביצוע  כאשר   ,

 שבמסגרת הסכם זה. י הקבלן וישתלבו עם העבודות יד  לתואמו עי

באמ  האחרים  הקבלנים  עבודות  עם  עבודותיו  את  לתאם  חייב  יהיה  צעות  הקבלן 
ל להורות  רשאי  הפרויקט  מנהל  הפרויקט.  תהיכ היתר,  ן  ביקבלן,  מנהל  בוצענה  ן 

בהתחשבובע ו  דותיו  וצורכיהם  האחרים  הקבלנים  כי  בעבודות  ו  הוראותי מוסכם 
ומחייבו  התהיינ ות.  סופיות  מובהר  כי  עוד  עבור מוסכם,  תוספת  כל  תשולם  לא 

 אום עם הקבלנים האחרים.יהת

 
   התארגנות ותחום עבודה 00.12

חר בי. הקבלן  יקטפרו י מנהל הל יד טח עהקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בש
יותרילעצמו, בת יוקר  שא  ,אום עם מנהל הפרויקט, שטח התארגנות אחד או  ם,  בו 

הפרו  בין למנהל  מיוחד  השאר, המבנה  במפרט  כמפורט  עלויות    .להלן  זהיקט  מלוא 
מ מכל  כאמור,  בההתארגנות  ועליו  הקבלן  על  יחולו  שהם,  וסוג  וכלולים   לבדין 

 . תותב הכמוי בכ ניםיפים השוה של הסע במחירי היחיד

תחילה   יובא  ההתארגנות  שטחי  מיקום  כי  לקבלן  בזאת  מובהר  זאת,  לאישור  עם 
הפרו מ מנהל  אין  וכי  הפרויקט  שנהל  כל  את  לקבלן  לאשר  מתחייב  טחי  יקט 

 ידו. -נות שיוצעו עלההתארג 
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איש הלאחר  שטח  עור  ידהתארגנות  בקבלת  ל  הקבלן  יטפל  הפרוייקט,  מנהל  י 
 ההתארגנות. שטח  להקמתם( רשינד ם )אםרשיהנדים תר היה

התיועם התקדמות העבודה    היה  )למרות  אהמוקדםם  אוי יאלץ הקבלן  ת  ( להעתיק 
 שה הדבר על חשבונו הוא. עי ישטח ההתארגנות, 

 מעבדה   00.13

עם    יתקשר  מוסמכת  הקבלן  בשדה  מעבדה  הנדרשות  טיב  בדיקות  ביצוע  לשם 
 רויקט. אום עם מנהל הפיבת ובמעבדה 

 יהיו: דה מעבתפקידי ה 

 בדיקות מוקדמות של טיב  החומרים.   (א 

 ים.בדיקות שוטפות לטיב החומר ב(  

 קות לטיב המלאכה. בדי ג(  

 ת באתר, לפי דרישת מנהל הפרויקט.קות שונו בדי ד(  

 יקות. סיכום וריכוז יומן הבד  ה(  

  

 . המעבדה תופעל לפי הוראות מנהל הפרויקט 

הוצאו  המעבדה, כל  וביצפעה  ת  בדיקות  ,  הבדיקות  ע ולתה  כל  כולל  במשך  חוזרות 
האחריות,   ובתקופת  החוזה  ה  ורקאך  חלים  תקופת  במחירי    קבלןעל  וכלולים 

 יות. הסעיפים השונים בכתב הכמו   היחידה של

ה  העיכובים  כל  בדיקות על הקבלן לקחת בחשבון את  עקב  לעבודה  להיגרם  עלולים 
לתוצ  המעבדה המתנה  תביועקב  לאותיהן.  הנ  םי פיצוי עות  תובאנה    "לבגלל  לא 

הקבלן  ב בי חשבון.  הבדיקותמלוא  ישא  כל  שיס  הוצאות  אלה  שבבדגם  יקה  תבר 
 . תקינותחוזרת יצאו 

 תכניות מכרז/ביצוע    00.14

                    כרז בלבד". התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למ 

הביצוע    א  נהוצא תלפני  תשאנה  תכניות  "לבחותמה  אתשר  יים עשו  הןוב,  יצוע"ת 
 לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז בלבד".  

לגרועלעשומר    המזמין  זכות  תוו/  צמו  להוסיף  שונות  או  הוצגו  כניות  אשר  מאלה 
 י הצורך. במכרז, גם במהלך העבודה, לפ

פיצוי    שום  לקבל  או  לדרוש  זכות  תהיה  לא  במחירו/ לקבלן  שינוי  יחידאו  או י  ה 
 כונים אלה.עדקב יצוע עזמן ב  הארכת

כי    מודגש,  זה  המצורפות  התכניות  עוד  בלבד"   כרז"למות  ני תכ הינן  למכרז/חוזה 
מספק   , מידעהמכרזיתר מסמכי  כל   אך נותנות יחד עם    , הןלפרטיינן מושלמות  שא

ההצע ס   לקביעת,  הכמויות  בכתב יחידות  הי  להצגת מחיר זמנים  כום  לוח  ולהכנת  ה 
 צוע. ילב

ב בלהק  מאשר,  בשום    עצםן  יבוא  ולא  מספיק  אמנם  הנ"ל  שהמידע  הצעתו,  הגשת 
או להארכת זמן  ו/או ההצעה  ו/חירי היחידות  י מנושייעה לב תדרישה ו/או    ו/אוטענה  

 . כמתואר מותבגין התכניות הלא מושלביצוע ה

  תכניות   לותמסרנה,צוע העבודהיה בבוכ ראה להתחלת העבודה לקבלן הזן ההועם מת 
קבלת    העבודה קידום  לת ו יקה להתחלבמידה מספ עלביצו עם  עיכוב.  צו  "ללא 

והפ  14עד    תוךה רשימ  יגיש הקבלן "העבודה  התחלת   התוכניות  של  רטים  יום 
פרטים,   קב חוסרתביעה עדרישה ו/או  טענה ו/או  לקבלן כל   תאושר  לא  .החסרים

 לפי המפרט ברשימה הנ"ל. החסר,   מרהחוהספקת לאחר 

את   בצוע כל העבודות המבוצעות באתר,  ר את שלביכילההקבלן  על  בחשבון  ולקחת 
 ו הוא. ו יבצע את עבודותיבמועד ב  ן עבודות,אותשל מצבן הקיים 
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  צועיהבל עליו כל האחריות לעבודות, פרטי  הקבלן במועד הנ"ל, תחו ודיעלא ה 
יות  שרו לאפהפתחים, למידות   ב אי התאמה למבנה, זרים עקביאו באו/ בציוד שינויים 

 . ומהכדה וגישה

שהבהעבודו  צועילב  הדרושים לווהמידע הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות      ין ת, 
ל ,  םוריוהתיא, המפרטים את כל התכניות לבצע  מושלם  ושביכולתו  מתקן  פיהם 

 . והמזמין  הפרויקט  מנהל ות רצון  ופועל כהלכה לשביע

לבצע    לע  העבודות  הקבלן  בתכניות,  את  המידות  כללפי  את  המידות   לבדוק 
הפרויקט  ש למנהל  ולהודיע  בעבודתו  יתחיל  בטרם  אי בתכניות  שבין-על    התאמות 

לבין המידות  המידות   והסברים בכתב. בכל  ולבקש הור  , שבמציאותשבתכניות  אות 
לבדוק   הקבלן  אחראי  שתעשה  את  מקרה  עבודה  וכל  המידות  במקומה  שלדיוק  א 

י הקבלן,  ל ידותיבנה מחדש ע  סתיהראמה(  מאי התאו כתוצאה  /)כתוצאה מאי דיוק ו
 . בצורה נכונה ועל חשבונו

וכמו  ות,  בהתאם לרשימת התכני להסכם, פות ות המצורה"תכניות" משמען כל התכני 
 הסבר, השלמה ושינוי.רך לצוההסכם  לקבלן לאחר חתימת   השתימסרנ ן תכניות כ

כל תכנית קודמת באותוויים שתימינתכנית ש  יהא  ן  נושא. הקבל  סר לקבלן, תבטל 
 נית העדכנית.צוע, שבידיו התכילוודא לפני הב בלעדי  אחראי 

בתכנון  שיניתכנו  יהביצוע למציאות שתתגלה בזמן   ך שבהתאםהקבלן מודע לכ   ויים 
לכך בהתאם  התחומים.  התכ  ,בכל  שינויייעודכן  יהונון.  לא  אלו  אפשריים  עילה ו  ם 

 חירים ו/או להארכת משך הביצוע. מלשינוי 

תמיד  כנים  העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוחזיק במקום  על הקבלן לה 
אם    ריאה.קלצריכים להיות נקיים וניתנים  המסמכים שימוש מנהל הפרויקט. 

להחליפ  הקבלן  על  יזדהמו,  המסמכים  ו/או  הוא.  ם,  התוכניות  חשבונו  המזמין על 
תהיינה  ת  יות נוספוכנתוואילו  של תוכניות ללא תשלום,  לן ארבע מערכות  קביספק ל

 על חשבון הקבלן. 
 

 קרקעיים קיימים באתר -ים עיליים ותתקנמת 00.15

לכת בנוס  הכללי  002בסעיף  וב  ף  ל תשומ  במפרט  הת  להנחיות ב  מופנית  קבלן 
ט לגבי  המוסמכות  הרשויות  בשירותים  ולהוראות  והעיל-התתיפול    ,םייקרקעיים 

 ויקט. י מנהל הפריד  לעבפעם, עם מדי פ  ,כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו

טח,  יימים בשקרקעיים הק-קרקעיים והתת -מקום המתקנים העלאת  הקבלן יבדוק   
רק,  גון כ לא  מים,    אך  חשמל, צנרת  טלפון   ביוב,  כבליםתיעול,  שהם  מהודוכ  ,  בין   ,

שאי  מסומנים ובין  מסומנים,  בתכניות  עם  יבת  את זל  וכ נם  הרשויות כל  אום 
 . מתאימים שושיג רי וחפירות ובעזרת מכשי המתאימות

רם ק שייגנזשל פגיעה בשירותים כלשהם, יהיה הקבלן האחראי הישיר לכל    מקרהב 
ישירו  וכל התיקונים,  חשבוהוצאות  על  יהיו  ועקיפות,  הנ"ל  ת  התיקונים  יעשו  י נו. 

 לעיכוב העבודה.לא יהוו עילה מיידית ו

התת  לגילויוהגישושים  ת  ירופחה  והכבלים  באמצעות  ו  יבוצע קעיים  קר-הצינורות 
מיוחדים   ידיים  ו/מכשירים  בעבודת  הקבלןיהיו  ואו  חשבונו,  באחריות  א  ל  ועל 

 תוספת כספית.  עבורם םתשול

להתחלת   והמתקנים הנ"ל לא יועתקו ממקומם עדהיה  בחשבון כי    לן לקחתעל הקב 
כ את  הקבלן  יבצע  סביבםל  העבודה,  המתוכננות  כל    ,העבודות  נקיטת  כדי  תוך 

במשך כל תקופת ביצוע העבודה.  וזאת  כדי למנוע פגיעה בהם,  ם  צעים הדרושיהאמ
בח יביא  הקבלן  עבושב לפיכך  ידיון  קווי  דת  חשמל,  קווי  ליד  קווי ים  וביוב,  מים 

ה  כבליםתשתיות    טלפון, לפי  אחר  מקום  כולל   הפרויקטמנהל  וראת  ובכל  באתר, 
זמודעב והגנה  במ  . נית למתקניםות תמוך  ייכלל  הנ"ל  ולא  ה  חירי היחידה כל  שונים 

 .תשולם עבורם תוספת

 שיונות ואישורים יר 00.16

ב  תחילת  העילפני  ימצבוצוע  הקב דה  הפרויא  למנהל  הצורך  לפי  כל  ילן  את  קט, 
לביהר והאישורים  התכניוי שיונות  לפי  העבודה  זהצוע  לצורך  המזמין    , ת.  מתחייב 

התכניות    3קבלן  ל  לספק של  בהעתקים  לטפל  מתחייב  להוהקבלן  הדרוש  ת  שגכל 
ליהר לשלם  מתחייב  הקבלן  הנ"ל.  השיונות  מלוא את  הרלוונטיות  רשויות  כל 
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קבל  תהאגרו  ,תההוצאו  לצורך  הדרושות  הרוהערבויות  אלה  ית  תשלומים  שיונות. 
 לו עבורם. שולם ולא י של הקבלן יהיו על חשבונו 

המ   רשויכוונת  בסעיף  יולה  הינהת  היתרזה  בין  עיריי,  הרצלי:  כלל    על    הת 
חשמל, משרד התקשורת,  המשרדי ממשלה, חברת  תאגיד המים והביוב,  ,  המחלקותי

והתקשורתהכבל  רותחב  "בזק",  רתחב ומ,ים  אזוריות  כל רשויות  על  קומיות 
מאושר  אתר שפיכת פסולת    , קק"ל  רשות העתיקות, ,  ת ישראלמשטר   ותיהם,מחלק

 . ומהבה וכדלהגנת הסבישרד המי ל יד ע

 ים ורשויותתיאום עם גורמ   00.17

ביצוע עבודות ליד מערכות ושירותים יש לתאם לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני   
החזרה גם  ו  ן לקחת בחשבון גם הבאהשגחה של הגורם המתאים. על הקבל להזמין הו

מ של  הצורך(  במידת  מטעם  )הסעה  התפקחים  המתקנים.  , גחהההש   ,אוםיבעלי 
ע  גורם המתאיםוההסעה של ההנ"ל  התשלום עבור הפיקוח מטעם הרשויות   ל יהיו 

 חשבון הקבלן. 

  

 להלן: רטות המפו  חותלכל הפ הרשויות שעל הקבלן לתאם עימם הינן  

   ותהרשמהנדס אגף  א(  

באזור    עבודה  ובמיוחד  בעבודה  שלב  כל  ביצוע  העבודות    לפני  יתואמו  צמתים, 
   הרשות ומשטרת שדות.ב הביצוע עם מחלקת מהנדס לבש והסדרי התנועה 

 מעיינות השרון.  תאגיד ב(  

נציג     עם  סיור  להזמין  הקבלן  על  הקיימים  בקווים  לפגוע  לא  המכדי  ים  תאגיד 
עם    ב  והביו לקבל    ניקוזהת  מחלק נציג  וכן  הקווים  מהם  בעירייה,  סימון  את 

העבודה. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של  צוע  יבך  את המשמולם  ולתאם  
 . ם למקרה(התא)ב המחלקההתאגיד ומשגיח של 

 מחלקת מאור  ג(  

של  ל סימון  על מנת לקב  ,רשות  בהקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת התאורה    
ם והעמודים. עבודת הקבלן ליד  בקרבת הכבלי  ר ולתאם את העבודותכבלי מאו

 ק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור. רע מתקני התאורה תתבצ

 חברת חשמל  ד(  

השגחה    ויזמין  יתאם  חברת  מ  הקבלן  לפחטעם  ביצוע  לפני    ימים    3ות  החשמל 
תת  חשמל  וקווי  חשמל  עמודי  ליד  עמודי העבודה    קרקעיים. -העבודה    באזור 

א  מפקח של חברת החשמל. לקבלן לתבוצע רק בנוכחות    החשמל וקווי החשמל
כל   ו/או  ות  נטעתהיינה  דרישות  לעבוד  ו/או  חשמל  חברת  כניסת  עקב  תביעות 

  , כן-ל את כל הסיוע האפשרי. כמוהחשמ   לחברתניק  עהל באתר. הקבלן מתחייב  
עבודתו    אתפסיק  ש להיתבקאם    תביעהטענה ו/או דרישה ו/או    קבלןלא תהיה ל

 פשר את עבודת חברת החשמל. מנת לא-י החשמל עלבאזור עמוד

 חברת "בזק"  ה(  

העבודה ליד  ביצוע  ימים לפני    3הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות    
ו ט  עמודי  תת  או /לפון  תקשורת  טלפון  קרקעיים.  -קווי  עמודי  באזור  העבודה 

ה כל  זק. לקבלן לא תהיינח של חברת בכחות מפקוקווי תקשורת תבוצע רק בנו
אתר. הקבלן  וד בעבל  "בזק"ת  תביעות עקב כניסת חברטענות ו/או דרישות ו/או  

 את כל הסיוע האפשרי.  "בזק"לחברת  להעניק מתחייב 

יתבקש להפסיק  אם  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    קבלןל  תהיהלא    ,כן-מוכ  
הטלפון  את   עמודי  באזור  קוועבודתו  עו/או  התקשורת  את  -לי  לאפשר  מנת 
 . "בזק"דת חברת עבו

 ויזיה בכבלים וטל ו(  

 חברת הכבלים הפועלת באזור.  עםהשגחה מט  הקבלן יתאם  

 

 

 



 - 14 - 

   קק"ל   ז(                      

בתשלומי אגרות    וכן  הקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל וישא בהוצאות הפיקוח                            
 לכרות.  /  רלעקו  /  העתיקים שיש לבעבור עצ

 רשות העתיקות   ח(                     

בקשר   הוצאות הפיקוחמלוא  וישא ביתאם השגחה מטעם רשות העתיקות  לן  קבה                           
 .לכך

ברשגא(   ט  שפ"ע  י-ותך  נצהקבלן  עם  העבודות  בתחילת  מייד  סיור  הרשות קיים  יגי 
 יו. ם עבודותהרלבנטיים לצורך תיאו

 .   מנהל הפרויקטלשימוש בלעדי של  - קטנהל הפרוילמ מבנה   00.18

מבנה   תוך  העבודה  באתר  וינקה  יתחזק  יקים,  הקבלן  העבודה,  מהתחלת    שבועיים 
של  יביל    שיתאים  24בשטח  מנה  מ"ר,  ולעבודת  הפרויקט  רל  תאורה   וט,יה יכלול 

 . BTU 15,000מזגן מפוצל בהספק של  - ומיזוג אויר

וכנות הדרושות  מוש המפקח עם כל התד לשייינ \מחשב נייח-כלול  וסף ישרדי נציוד מ 
כמויות ועוד, ובנוסף, קו טלפון +טלפון נייח,  ישובי  חלהכנת חשבונות, לוחות זמנים ,

 המפקח, כל הנ'ל באחריות הקבלן ועל חשבונו. מוש ילשד  וטלפון ניי

 6ות משרדיים,  שולחנ  2מ',    2.40רך  ול, שולחן לתכניות באו: ארון נע הריהוט יכלול 
תכניות  אותכס לתליית  לוח   ,1.5X2    .מים ברז  כיור,  כןמ',  גם   ,כמו  המבנה  יכלול 

 שירותים.  מטבחון ו

זקתו וניקיונו השוטף,  תו, אחכול, תת המבנהמקבור ה לא ישולם לקבלן כל תשלום ע 
ההוצאו כל  למיניהם.  מסים  היחיכולל  במחירי  כלולות  בו  הכרוכות  של ת  דה 

 ם בכתב הכמויות. עיפים השוניהס

הפרבמקרה    מנהל  החלטת  פי  ועל  נמצא  ו הצורך  בו  האתר  את  הקבלן  יתחום  יקט 
הק יפרק  העבודה  סיום  לאחר  ירוקה.  רשת  גדר  עם  אהמשרד  המבנ   תבלן  ים  כל 

 לקם מהשטח. ויס

בור סופג שייחפר, יתוחזק וינוקה  המיועד לשירותים, יחובר לקו הביוב או ל  המבנה 
ידע ה ל  במשך  קבלי  הביצון.  תקופת  הקבלן  ישע  כל  במשרדים  מור  הניקיון  על 

 מים. ווסביבתם וידאג לאספקה סדירה של חשמל 

 עבודה בשעות חריגות    00.19

ר  יהיה  לא  לתהקבלן  תשל וב שאי  כל  את  נ  וםע  למלא  כדי  לוח    וסף  קיום  הוראות 
ל הביצוע  זה  חוזמכרז/ מועדי  עו/ה  לכך  ויידרש  במידה  יד או  הל  מנהל  פרויקט, י 

יהיה עליו לעבוד ביותר וכתוצאה מכך  מוסמכת אחרת,    שות רת ישראל או כל רמשט
 . עפי שבו יהיה עליו לעבוד בלילה או בסו שמאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או 

סעיף   לא  אין  בא  יהיהזה  לא  והקבלן  שבוע,  ובסופי  הלילה  בשעות  עבודה  זכאי    שר 
                ת חריגות.תיו בשעולכל תשלום בגין ביצוע עבודו 

( לרבות קבלת מלוא  נספח ג'ה בשעות חריגות תהא גם בכפוף להוראות ההסכם )ודעב  
 האישורים הנדרשים לצורך כך.

   י'ת רגמחירי עבודו .2000

כי    שעו מובהר  ממחירי   ניתוח  לצורך  בחשבון  יובאו  שונות  לעבודות  רג"י  חיר ת 
חריגות   בהנחירו  ויבוצעוהיה  לעבודות  מפורשת  ק  הפרו ו  עממטה  מנהל    , יקטשל 

 מראש ובכתב. 

המדידה של עבודות רג'י )יומיות( תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו של פועל באתר 
 ט.ל הפרויק ה ניקבע מהבנייה ולכל תקופת זמן שי 

ה של אנשים למקום נתנה כל שעות בלתי ריאליות ו/או שעות נסיעה ו/או הובל ילא ת 
וכן כוללים את    ,ר לעילוללים את כל האמוהמחירים ככ  רואים אתהעבודה ובחזרה.  

סוגיהן,   לכל  סוציאליות  הוצאות  בכלים,  שמוש  שכר,  העבודה,  ,  הנהלת  מדידות 
 ן. ח קבלוו ור ומההוצאות ניהול כלליות וכד 
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המחירים, יקבע ות רג'י )יומיות( אשר מחירם לא נקבע במסגרת כתב הכמויות ו ודעב
המח לפי מאגר  "יה  לבנירים  מחירן  במה בהוצאת  לפידורה האחדקל"  הביצוע    רונה 

 .5%והנחה של   של העבודה)ובמפורש ללא רווח קבלן ראשי( בפועל 

 ביומן העבודה. קט מנהל הפרוי לש מפורשת עבודות רג'י יבוצעו אך ורק על פי הוראה 

עו באמצעות מחירי החוזה, או בהיעדר  באם ניתן לתמחר את העבודות היומיות שבוצ
חו מתאמחירי  דומים,  ימים  זה  סעיפבאמצעו או  מחירון  ת  ללא   "דקל "י  )ובמפורש 

גם אם  כך ולא לפי שעות רג'י,    הם יתומחרו    ,5%%של  בהפחתת  רווח קבלן ראשי(  
 פי הנחיית מנהל הפרויקט או נציג המזמין. ל ה ובוצעו עדועב אושרו ביומן ה

 מדידות 210.0

ובנוסף   הקב  תלוח   הכללי   שבמפרט  003בפרק  לאמור  כהשלמה  החובות  כל  לן  על 
 ת: הבאו

בתכניות .א המופיעים  הקיימים  למדידת    ישמשו  לא  הגבהים  כבסיס 
מוסמך.  הכמויות מודד  באמצעות  הקבלן  המ  למדוד  על  הקיים  את  צב 

  ו באתר. לאחר אישור תכנית המדידה והגבהים ודתהקבלן בעב   לחה  בטרם
ע בפועל  יד הקיימים  כל  ישמשו  הנ"ל  הפרויקט  מנהל  למדי  ידת  בסיס 

    וחישוב הכמויות.    

יימסרו  קל .ב הרומים,    .B.Mנקודות    רשימתבלן  עם    .I.Pנקודות  לקשירת 
נקודו  של  קואורדינטות  )חתכים(,  רשימת  כבישים,   ת  התווית  פרטי 

 .ת ורדיוסיםותקש

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

לסמ .ג הקבלן  את  על  ה צירן  וה,  בישיםכי  החלקות  לרבות    מגרשיםגבולות 
הפקעה התת,  שטחי  המערכות  תת  –צירי  מתקנים  מיקום  –קרקעיות, 

קבל ותוך  ישת  יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימו  זאת  . כלומהוכד  קרקעיים
.  מנהל הפרויקט שתשביע את רצון    הנ"ל בצורה  לנקודות  קמת אבטחותה

לות במחירי היחידה של  וכלו ל הקבלן  הן על חשבונו שכל העבודות הנ"ל  
 . בלןהק

הנ"ל .ד הקבע  נקודות  לשלמות  אחראי  אחרת    הקבלן  קבע  נקודת  ולכל 
  כן מקומיות וארציות ו   BMונקודות  GPSות נקודות  הקיימת בשטח לרב

לשלמו הנקודות    תאחראי  בשטחר  שאכל  כל    יחדשהקבלן    .סימן  את 
ל חשבונו  ן, עעל שלמותאו אובדן וישמור  ו/במקרה של נזק  הנקודות הנ"ל  

             יקט. ו מנהל הפרי  ל יד ת העבודה הגמורה וקבלתה ע מסירעד ל וזאת  הוא,  
  ת, עבודה ימפה הקבלן את כל נקודות הקבע בשטח התכניצוע כל  לפני בי

נק כל  לעיל  BMונקודות    GPSודות  לרבות  המפה  את  ויעביר    ,כאמור 
ממסירתן,  רשותהלאישור   כחלק  העבודות,  בסוף  מיפוי  לן  הקביבצע  . 
ת הקבע כאמור לעיל. כל הנ"ל ייעשה על חשבונו  קודושל נ    רשותלומסירה  

 .המלאה תושל הקבלן ובאחריו

הוא  וחלטת ויא מ"ל ה כנאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום   .ה
התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון  -או אי  ,קן כל שגיאה, סטייהית

 קט. מנהל הפרוינו של לשביעות רצו סף, ונו   לוםומיקום כנ"ל, ללא תש 

א  התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות של -או אי   ,אם כתוצאה משגיאה, סטייה .ו
שביעות  לוקט  וימנהל הפר  ו שלרישת לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי ד

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.   אה.המל  נורצו

ה .ז לצירי  מקבילים  קווים  ולסמן  למדוד  הקבלן  של  מטרת  אי.תוו על  ם 
ל נכונות העבודות ולאפשר שחזור, חידוש  ות עאלה, לאפשר ביקור קווים  

קו   בסימון.  שינוי  במרחק  ו/או  לו,  ובמקביל  הציר  בצד  יסומן  ההבטחה 
 יקט.הפרונהל מ שיקבע על ידי 

ה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה,  נקודל  לכ .ח
מבחינ והן  מרחקים  מבחינת  מהן  היתספות  הקבלן  ר  רשאי  דות.  יהיה 

אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת    מנהל הפרויקטללהציע  
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אל   וכיו הציר  לתוואי  צירים אלהבצא  מעבר  הבטחת  אופן  מקרה,  בכל   .)  
   אישור. טעוןהיה י

נ .ט זווית.  את  ברזל  יתדות  בעזרת  לסמן  יש  הסימון  היתדות  קודות  כל 
 רורה.ה בצורימוספרו בצבע בלתי נמחק וב

חיש .י הנ"ל, לשם  למדידות  נמנוסף  עפר  עבודות  של  כמויות  יהיה  וב  דדות, 
חייב   אחרים  הקבלן  וסימונים  מדידות  או  לרוחב  חתכים  ולסמן  למדוד 

 .םתשלו ל לצורך חישוב כמויות 

יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת    ויקטמנהל הפר .יא
הקבלן   ידי  על  שנערכה  הסופית  בתוגהמדידה  ל צורת  ש  מנהל  רשימה 

ב  הפרויקט שהעותראה  למידותעליל  בהתאם  בוצעה    ולגבהים   בודה 
 ם. המתוכנני

עבודות   .יב וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך"  "מודד  באתר  להעסיק  הקבלן  על 
מתאיבאמצעות    ת,אחרוה  מדיד אלקטרוציוד  ציוד  כולל  אופטי -ם 

מת  ת ר"דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם א
הנדרשת עפ"י תאם לרמת הדיוק  הנתונה וזאת בה  הפרצלציהשל    הדיוק

 תקנות המדידה. 

 .I.P)נקודות    העבודהביצוע  במהלך    ,מכל סיבה שהיא  ,קודותו הננפגע אם   . יג
וינעץ  יחן  בלהק  ,(ומהוכד אלדש  עה,  נקודות  חשבונו,  יד על  מודד  ל  י 

 מוסמך. 

מברזלי   .יד ע"י הקבלן תהיינה  הנקודות שתחודשנה  בסעיף    כנדרשית  זוו כל 
 לעיל. ח' ש

במחירי היחידה של    א ישולמו בנפרד והן כלולותהאמורות ל  כל העבודות .טו
 .הקבלן

 תכניות "לאחר בצוע"  200.2

, לפני הוצאת תעודת  ר העבודהיום מגמ  14  תוך  ו,חשבונ על הקבלן המבצע להכין על   
  בשטח, דה  עבוגמר, מפות מדידה שנערכו על ידי מודד מוסמך בכל עת שיסיים שלב  

ה פי  על  מאו  הפרויקגדרת  בקבצי  ט  נהל  יערך  החומר  ברמת  DWGמראש.   ,2000  
AUTOCAD   הבקרה נקודות  על  ומבוססת  ארצית  קואורדינטות  רשת  על  ומעלה, 

המו מטשל  ),  הפרויקטל  נהמ   עםדד  הביצוע  הנושאים  AS MADEפרטי  לכל   )
ומת מעל  אלמנטים  תנוחות,  קרי:  בתכנון,  שהופיעו  השטלפנחת  והפרטים  ח,  י 

פר ומיקומם   כל  הגיאומהגיאוגרפי,  התכנון  קירטי  כגון  אבנ טרי  עמודי  ות,  שפה,  י 
צינורות   קולטים,  השונות,  למערכות  בקרה  תאי  ופרתאורה,  סוג  שר)לרבות  ל, וווט 

    .ומגופים  .I.L  (ומהכדבטון ות טיפע

 יופיע התכנון.  התכנית תוכן כשברקע  

דרישו פי  על  יערכו  התכנית  עקבצי  הרירית  ויתאימ ית  לפצליה  של   GISרמט  ו ו 
 ייה. העיר

  , Z, Yרטים בקואורדינטות מיקום, גובה ותאור של כל הפ תוכניות לאחר ביצוע יכילו  
X. 

לה  רשאי  יהיה  לא  חהקבלן  ס שבגיש  שי  ופיון  הלפני  את  חתומות  גיש  הנ"ל  תכניות 
 י מודד מוסמך והמתכנן. ל ידומאושרות ע

   נלים(.( וסדרת תכניות מדידה )אורגי AS MADE)דה הקבלן ימסור דיסקט המדי 

נדרש    הביצוע  לתכניות  תבנוסף  לבצע  של  יהקבלן  מדוייק  ורישום  מצולם  כל  עוד 
ן כל שלב ותת שלב  יבטרם מעבר    זאת  ,  עבודהקטעי ההעבודות בפרויקט, לרבות כל  

קבורים  בעבודתו, שהינם  ותשתית  חלק  כל  כיסוי  מכוסים  טרם  פי  ,ו/או  על   הכל 
   .פרויקטל המנהת חייהנ

והת                      לכי הצילומים  יצורפו  כאמור  ויהיועוד  חלקי,  חשבון  החובה    ל  ממסמכי  חלק 
 .לצורך בדיקת ואישור החשבון החלקי והסופי

 ביצוע כל הנ"ל הינו באחריות ועל חשבון הקבלן.                     
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 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 300.2

ת העבודה והעובדים  אי לבטיחוהקבלן אחר הסכם )נספח ג'(,  ה  ותהוראמ  ועמבלי לגר  
כל   לרבוובנקיטת  עבודה,  תאונות  למניעת  הדרושים  הזהירות  תאונות  אמצעי  ת 

חפי בעבודות  החפיד  מוך ת  רה, הקשורות  הנחת  פנות  הובלת  רה,  צינורות,  קווי 
 חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

אמצעי    , הקבלן ינקוט בכלט הכללי מפרשב  0046  -ו  0045בסעיפים  בנוסף על האמור   
צוע העבודה ויקפיד על יתר או בסביבתו בעת בבטחת רכוש וחיי אדם באהזהירות לה

אלו. הקבלן  בעניינים  ממשלתיות  והות  ניירוקיום כל החוקים, התקנות וההוראות הע
מעקות פגומים,  זמניות,  .יתקין  רגל,  גדרות  ולהולכי  לרכב  זמניים  ת  רואו  מעברים 

אזהרהושלט אתכנ  י  להזהיר  כדי  ה  דרש  מתאונות  בשל  הציבור  להיגרם  עלולות 
אחרים  הימ ומכשולים  חומרים  ערמות  פגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  צאותם 

עם מיד  במה   דהבו הע  וםסי   באתר.  ביצו או  מנהל לך  ע"י  שידרש  כפי  העבודות,  ע 
  רות, ליישרוהחפי  ותור בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הב  הפרוייקט,

כל   ה מהעבודה.ק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאולסלאת הערמות והעפר  
 הנ"ל על חשבון הקבלן ולא תשולם על כך כל תוספת. 

רי העבודה שהוא ועוד מחוץ לאת  ייה מכל סוגוף,חומרי בנא יניח הקבלן משטחי ריצ ל
וזה   והיה  קיימות,  ומדרכות  כבישים  גבי  על  או  יורהוציבשלו,  מיי  ע  על המפקח  ד 

מ הנ'ל  כךסילוק  ישעה  לא  של  הק  האזור,  ובהתרעה  המפקח   24בלן,  רשאי  שעות 
מחלהפע  לפי  הקבלן  מחשבון  זו  עובדה  ולקזז  הרשות,  של  המסגרת  קבלן  את  רי   יל 

 . 15%ת תקורה של שות ובתוספקבלן הר

אי    ים עקבחיי  כל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעל ידי ל יחאי  הקבלן יהיה אחר 
והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה   שר אמצעי זהירות כנדנקיטת  

תשלום של אותם הסכומים  אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב  
נושא יהוו  בישר  לויכוח  הקבלן.   ן א  לבין  התובעים  או  הנ"ל סכומיה  את  התובע  ם 

ם או לוקי הדעות בהסכמת שני הצדדיי או ח  וךכס ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הס
החוזה מסמכי  בשאר  של  כאמור  לעובד  עבודה  תאונת  עקב  לפיצויים  תביעה  כל   .

תר העבודה, וא שנפגע באת פיצויים לאובייקט כלשההקבלן או לאדם אחר, או תביע
עת יד כוסה  בטול  בפוליסת  הקבלן  מי  ו תאח  כלשהי  ימה  באחריות  ישא  לא  המזמין 

 . זהא בגין נוש

בתנאים בטיחותיים    ל הקבלן במידה וזו נעשית רשאי להפסיק את עבודתו ש מין  המז 
לדריש  ו/או  הרשויות  לדרישות  מתאימים  לא  או  גרועים  מנהל  וגיהותיים  ות 

 או /יות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו ר זמין מכל אחמשחרר את המהפרויקט. הקבלן  
 במפרט הכללי. ג'( ו ה )נספחז וחבם ו/או אדם כלשהו, הכל בהתאם למפורט עובדיל

ש  עבודה,במקרה  בקרה    ל  שוחות  או  ביוב  לשוחות  לנקזים  התחברות  ו/או  תיקון 
תחי  לבדוק  הקבלן  על  בשטח  הקיימות  גז אחרות  להמצאות  השוחות  את  ים לה 

ו ארעילים  בכל  יכללו  מלנקוט  אשר  וההגנה  הזהירות  אה   ביןצעי  המפורט  יתר  ת 
 להלן: 

יש בה כמות חמצן  בה גזים מזיקים ו  לוודא שאיןה, יש  קרב  לפני כניסה לשוחת א.  
א  אין להיכנס לתא הבקרה אלמספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן,  

כראוי  אוורר  שהתא  מ  לאחר  מאווררים  לבעזרת  רק  שסכניים.  כל  אחר  ולקו 
בקרה, אך  ספקת תותר הכניסה לתא המ  טחת אספקת חמצן בכמותהגזים ומוב

 גז.  ותסכמ  לנושאיורק 

שעות לפחות לפי    24של  ו, לשם אוורור הקו, לתקופה  מכסי שוחות הבקרה יוסר  ב.  
 הכללים הבאים: 

והמכ   -רה קיים  לעבודה בתא בק  -   לעבוד  סים  מכסה השוחה שבו עומדים 
 . סה"כ שלושה מכסים. אים הסמוכיםבשני הת

 סים משני צדי נקודת החבור.המכ  -וחה קיימת ש לחבור אל  -  

יו . ג  לה לא  אדם  ארשה  בקרה  לשוחת  אדיכנס  יישאר  כן  אם  מחוץ  לא  נוסף  ם 
 מקרה הצורך. לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה ב

בלתי    ם עם סוליותגומי גבוהי  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי ד.  
ח חגור  כשהוא  בטמחליקות  קצהו  יח גורת  את  אשר  חבל  קשור  שאליה  ות 

 וחה.צא מחוץ לשבד הנמעוק החופשי יחזי

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0ומקה מעל  שוחת בקרה שע הנכנס ל ה.  
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ב ו.   כניסת אדם    5.0קרה שעומקן מעל  בשוחות  לפני  יופעלו מאווררים מכניים  מ' 
 וחה.ן העבודה בש ובמשך כל זמ 

הדור  בעבודה  המועסקים  בנוש  שתעובדים  יודרכו  בקרה  לשוחות  אמצעי  כניסה  א 
 יחות שהוזכרו. ויאומנו בשימוש באמצעי הבט  םהנדרשית חובטי

בכל האמצעים    וט על חשבונוהקבלן ינק  -הגנה על העבודה וסדרי התנקזות זמניים  
הע מנזק  העבודות  על  להגן  כדי  להיגרם  הדרושים  ידעלול  אדמה, ל  מפולת  י 

  הל במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למנוזאת  ,  מהוד טפונות, רוח, שמש וכיש
 . פרויקטה

יעות רצונו, בכל פרויקט ולשב חשבונו, לפי דרישת מנהל ה  במיוחד, ינקוט הקבלן, על  
האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר. הקבלן 

ן במשך עונת קיות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תתעלות זמני  ידאג לחפירת
 עבודה.ה  רתהגשמים וסתימת התעלות לפני מסי

 שבון הקבלן. היינה על חזמנית לא תימדדנה לתשלום ותכל עבודות העזר להתנקזות    

כל נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים    
ו, לשביעות רצונו של  ונידי הקבלן בלי דיחוי, על חשב-קן עלעשה כן, יתוובין אם לא  

 מנהל הפרויקט. 

 תנועהת והבטחת ת הפרעועינמ 400.2

מתחיי  עבהקבלן  את  לבצע  בב  מרבית  התחשבות  תוך  והתנועה ודתו  החיים  צרכי 
תוך   יכולתו  כמיטב  ולעשות  העבודה  תקופת  כל  במשך  באתר  המתנהלים  הסדירה 

 ע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. אמצעים למנושימוש בכל ה

עגלות    בתתנועה, הצ  הכוונת,  רהגדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאויהיו  צעים  אמה  
מעקו בטיחות,  חץ,  מעקפיםת  ביצוע  בשכר,  )לרבות   זמניים  ומעברים   שוטרים 

וכד רכב  לכלי  מעברים  רגל,  להולכי  מעבר  גשרי  ממצעים,  פ(ומהשבילים  ם  נסי, 
כפוף לאישור  בדבר וב  , בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעותצא באלהוים וכ מהבהבי

נ"ל ותמורתן  לכל תמורה עבור כל העבודות ה  זכאי  יהיההקבלן לא  מנהל הפרויקט.  
 ה של הסעיפים השונים. חיד כלולה במחירי הי

זכאי  לא  הקבלן                      ותמורליהיה  הנ"ל  העבודות  כל  עבור  במתמורה  כלולה  חירי  תן 
 לבנטיים בכתב הכמויות.והר ם השוניםשל הסעיפי היחידה

                    

באחריהסדר  תכנון                    הזמניים  התנועה  הקי  ועליו  ות  תכניותלטפל    בלן   בהכנת 
ועדת    ת ישראלרמשטים הנדרשים, קרי, אישור  ובקבלת האישור תנועה  הואישור 

 רונית.     יעה

                     

בעל נסיון רלוונטי,  טיחות בתנועה,  באחראי    ,על חשבונו  ,בנוסף לנ"ל יעסיק הקבלן 
יאשר את הסדרית  טרי משיד ל  שיאושר ע בפועל בכל שלב ה  ישראל, אשר  תנועה 

 יה אחראי שלא ישונו הסדרי התנועה המאושרים בכל עת. ושלב, יבקר ויה

לרבות ו  ומהחי תנועה, שכירת אתתים וכדבטמא  /  פקחים  , שכירתשכירת שוטרים                    
אבטחה  עם    צוותי  בתאום  הקבלן  ידי  על  הפרויקטתעשה  יד עם  תשול  ,מנהל  י ל 

 ור על פי הסעיף הרלבנטי בכתב הכמויות.מאתשלום כוהקבלן בלבד 

עבודות    לבצע  כן מתחייב הקבלן שלא  חו/כמו  השטח  פני  על  להניח  ו/או  או  ומרים 
בצורה   כדי  ציוד  בה  לתנו שיש  רכב  להפריע  כלי  של  רגל ו/עתם החופשית  הולכי   , או 

טיחות  ימים. הקבלן ידאג לב תקנים קיאו לפגוע במו/דרכים    מכל סוג שהוא, לחסום
ידנועה עהת דגלים,  לט י התקנת של  וכים,  עובדים או שוטרים  .  מהוד פנסים, הצבת 

העבו רצועת  את  וישלט  יסמן  פנהקבלן  תמרורים,  בשלטים,  מהבהביםדה  ,  סים 
בטי וכמעקות  בת  -  מה ודחות  באתר, יהכל  הפרויקט  מנהל  עם                        אום 

 ת ישראל.יה ומשטר מחלקות העירי

בגין    כנ"ל לרהטחת  ב הכל ההוצאות  דרכים עבותנועה  ביצוע  כל   וקפות  ת  ואספקת 
כפי מחוץ לגבולות הפרויקט    פנסים )לרבות שילוט/תמרור היקפי    השילוט התמרור,

ידעידרש  יש הרשויותל  וכד המוסמכות  י  ישולם    ומה (  ולא  היחידה  במחירי  כלולה 
 נפרד. עבורה ב 
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ההוצאות    וה שיהיכל  תנאי  עקיפות רות  במילוי  במחירי    אלו  םהכרוכות  תכללנה 
 שלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.חידה של סעיפי התהי

כ   יוכרו  לא  כן  עיכובים  כמו  בגין  הקבלן  של  תביעות  עקב  ל  כל  שנגרמו  נקיטת 
 . וכל האמור לעיל  יעת הפרעותמצעים למנהא

 הכוונת התנועה 500.2

וג לנוכחותם של הפרויקט, על הקבלן לדא   מנהל  ו/או  ראלת ישפי דרישות משטרל  ע 
למשטרת    ומאבטחים  יםשוטר ישירות  תשולם  זו  עבודה  התנועה.  הכוונת  לצורך 

ידעהאבטחה    רתבולחישראל   האחריול  הקבלן.  לתי  ו ית  השוטריםלאום    הזמנת 
 ולא ישולם עבורה בנפרד. חלה על הקבלן   והמאבטחים

ע  ל בנוסף,  על חשבל הקבלן  שייקבע  יונו, שלט הציב  ובגדלים  בכמות  מנהל יד ל  עם    י 
מ עם כוהפרויקט,  תנועה  אזהרה    וני  דגלי  מנהל  בהת  ומה,כדושילוט,  לדרישות  אם 

 הפרויקט ו/או הרשויות. 

 םבישים קיימיתנועה על פני כ 600.2

אך    תבוצע  אחרת,  מטרה  לכל  והן  וחומרים  ציוד  העברת  לצרכי  הן  תנועה,  ורק כל 
ם  ייב הם נק שגלגלי הרכ  אבגלגלים פניאומטיים. יש לוודמצוידים  באמצעות כלי רכב  

 מן הנסיעה.ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בז

תאם  עירונית ובהכת הדרכים הדרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מער -דרכי גישה   
שויות המוסמכות,  תעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרלכללי התנועה ותקנות ה

הת כגון אגף  בעיריי:  הרצלינועה  הת  המפקחל,  ישרא  משטרת  /  הת  לא  עב על  ורה. 
 תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות.  תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות

ע   הקבלן  שפעילות  מקרה  ליצור  בכל  לתנוע לולה  הרהפרעה  עם ה  בתאום  גילה, 
דרכי   הקבלן  יכשיר  הפרויקט  ומנהל  למ הרשויות  מחוץ  מתאימות  ערכת גישה 

ולצורך    צורך פעילותול  אתר ובתוך האתרחום האל ת  ו/או בתוכה,  כים הקיימתהדר
תכלול גידור, מעקות, גשרונים, . הכשרה זו  ברגל לבתיהםמעבר תושבים בכלי רכב ו

 לא תימדד ולא תשולם בנפרד. רש, הכשרה זאת ת אחרים כנדאמצעי בטיחומצעים ו

 העבודהשך ביצוע וניקיונו במאחזקת האתר    700.2

וניקיונו במשך כל תקופת   תרן אחראי על אחזקת הא כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבל 
ל ועד  העבודה  הניקיון  ביצוע  המזמין.  ידי  על  וקבלתו  לעת  ,עשהיימסירתו    , מעת 

 ויקט. ל הפרית מנהבהנחי

על   ישפכו בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר   
קיימת  ה  שהיית  ולת ו/או אדמה, לרבות על פסתר העבודהים באי אחר יד   לע וגם    ידו  

לעבודה כניסתו  לפני  יסלק  באתר  הקבלן  האדמה.  ו/או  הפסולת  עודפי  את  לרבות   ,
יד עלמקום שפיכה מאושר  אדמה   באחריות    על חשבונו. הסביבה  להגנת    י המשרדל 

והתש האגרות  כל  את  ולשלם  להסדיר  כלהקבלן  מול  הנדרשים   הרשויות   לומים 
 הנדרשות . 

עד לקבלת   ו/או בסביבתו   קיימת באתר  תהיי, בין שה פסולת  ילוק  לא ישולם עבור ס 
ים אחרים י הקבלן או גורמ ל ידובין כזו שתתוסף במהלך הביצוע ע  תחלת עבודהצו ה

י המשרד להגנת  ל ידועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום שפיכה מאושר עשהם  כל
 . יבה  על חשבונוהסב

העבודה ולסלק    תר ע לאיות עליהן הוא נן הדרכים העירונ מור על ניקיון לשהקבלעל   
הכל    -ת שנגרמו כתוצאה מעבודתו ופוזרו על הכבישים  מיד כל לכלוך, בוץ, או פסול 

 יקט. ת מנהל הפרובהתאם להוראו

ת   ותמורתן  לעיל  שפורטו  העבודות  עבור  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  יכלל  הקבלן 
 ם השונים.ל הסעיפי במחירי היחידה ש 

 ודה ח בגמר העבניקיון השט   800.2

סילוק פסולת, שיירים ויתר   י ל יד ל הקבלן לנקות היטב את השטח ע עבודה עה  בגמר 
מכל מקור אחר  ודותיו, או  כתוצאה מעב  חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו

 רויקט. ונו המלאה של מנהל הפזר אחרים, לשביעות רצכולל סילוק צריפים ומבני ע
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כל  -כמו  ודתו בחלקי מבנה שונים  עבהפגמים שנבעו במהלך  כן על הקבלן לתקן את 
 ו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. שלידם ביצע עבודותי

 לאתר שפיכה  פינוי פסולת 900.2

האמור    על  הכללי  0049בסעיף  בנוסף  החוזה,    שבמפרט  להוראות  ת  באחריוובנוסף 
לאהקבל מקום  לתאם  שפיכת ן  מסודר   תר  יד עומאושר    פסולת  להגנת  המי  ל  שרד 

וכן לתשלום    האישורים הדרושים לשם כך  ולדאוג לכלחוץ לתחומי העיר  מ  הסביבה,
כנדרש לדאהאגרות  הקבלן  באחריות  כן  כמו  גי.  לדרכי  זה  וג  לאתר  כל  וממנ שה  ו. 

 שבונו. י הקבלן, על אחריותו ועל חל יד התאומים הללו יעשו ע 

אותיו  וצהנ"ל בחישוב הבגין    מנה לון את העלויות אשר תיגריא בחשבועל הקבלן להב 
מודגש בזאת שלא  חירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות.  ולכלול הוצאות אלה במ

 .תשולם כל תמורה נוספת לכך

 מנהל הפרויקט יות סמכו .3000

האמו .א את  להחליף,  או  לגרוע  לא  אך  להוסיף,  בא  להלן  בשאר  האמור  ר 
 החוזה. סעיפי המפרט ו

בשטח  נמ .ב נציגו  הוא  הפרויקט  רשאיהל  והוא  המזמין  את  ל  של  פרש 
-התאמה ביניהם ו/או אי-י וכתב הכמויות וכל איהתכניות, המפרט הטכנ 

סק הבלעדי  קט הוא הפומנהל הפרוי  בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה 
 בשטח בנושא זה. 

  קורם וכן איכותם של חומרים ומ  מנהל הפרויקט הוא הפוסק הבלעדי לגבי .ג
 תבצע.ת שבוצעו או צריכות להעבודו

בא .ד חייב  הפישהקבלן  מנהל  העבודה,  ור  את  למסור  בכוונתו  אם  רויקט 
הפרויקט מנהל  של  זה  באישור  אין  משנה.  לקבלני  חלקה,  או  כדי    כולה 

אחריותו  להסיר   קבלני  את  של  מחדלים  או  לפעולות  הקבלן  של  המלאה 
 .םברשם הקבלני ומיםת רשלהיולן המשנה חייבים המשנה. הקבלן וקב

שונים,  ובקטעים  לבים  העבודה בש  ועעל ביצ   רשאי להורות  מנהל הפרויקט .ה
ללא תוספת מחיר לקבלן. מנהל הפרויקט רשאי להודיע לקבלן מעת לעת  

לזמ  החלטתוומזמן  על  עדיפ  ן  ממנה  לקבוע  חלק  או  עבודה  איזו  של  ות 
יה ל  ביחס   והקבלן  אחרות  העבועבודות  את  לבצע  חייב    בהתאם   דהיה 

 קט. הפרויל  מנהי ל יד עות שנקבע  לסדר העדיפלשלבים, לקטעים ו

נהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו  מ .ו
ץ הסבר, לפי  ם לדעתו נחו המפרט או א  הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או

שכ עבודה  לחלקי  נזק  למנוע  כדי  המקצוע,  כללי  מילוי  מיטב  בוצעו.  בר 
תו  יואחר ן ממשחרר את הקבלי הקבלן אינו  ל ידע  הפרויקט  ות מנהל  הורא

 בודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה. לע

העתקי .ז שני  העבודה  תחילת  טרם  לקבלן,  ימסור  הפרויקט  של  מנהל  ם 
יצוע מחייבות אך  יצוע ושל המפרט הטכני. לצורכי ב מאושרות לב  תכניות

יד ע שנמסרו לקבלן  ורק התכניות   מות ומאושרות  ויקט חתומנהל הפרי  ל 
שתבוצ לביצוע עבודה  כל  ל.  הא  ע  כנ"ללפי  תכניות    תכניות  של  עדכון  או 

לקבלן   שנמסר  יד עאלה  הביצועי  ל  במהלך  הפרויקט  תתקבל    מנהל  לא 
 ל הקבלן. ולו עוהאחריות יח והנזק  

 

 אספקת מים וחשמל לאתר    100.3

.  במפרט הכללי  510033  -ו  0042,  0041סעיפים    אותהורל תשומת לב הקבלן מופנית   
טור  אמכלי מים, גנר   ,כגון  ,רים מתאימים סידו  ו,בונעל חש  לעשות מראש,על הקבלן  

 לאספקת זרם עצמי למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק. 

ותשתית  ,הצורךקרה  מב  צנרת  ויעתיקם     יניח הקבלן  יפרקם   , זמניות  וחשמל  מים 
של  צוע  ים שונים שידרשו במהלך הבירים זמני הדרוש לצורך חיבו  לרבות השלמת כל
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מקומות שונים בפרוייקט ככל שידרש. בסיום העבודה רתם לעבך הפרוייקט, לצורה
 . בהיב הסנת גד לההמשר  יל יד ע יפרקם הקבלן ויסלקם למקום שפך מאושר 

ההוצאות    ההוצאות  כל  וכן  שימוש  הנ"ל  והוצאות  האספקה  למקורות  בהתחברות 
 .על הקבלןבמים וחשמל יחולו 

 השגחה מטעם הקבלן     200.3

  5של  ותק מקצועי וניסיון    בעל  שיון"ימהנדס בעל ריה " יה לן  בא כוחו של הקב ( א 
לפחות זה שנים  בחוזה  הנדרש  מהסוג  עבודות  בביצוע  יעומאושר    ,  מנהל    יד ל 

ע.  , לאורך כל תקופת הביצוימצא בכל שעות העבודה באתרי המהנדס  הפרויקט,  
ט המהנדס  אמינוי  מישועון  והוא  ר  הפרויקט,  מנהל  של  כל  ראש  לפסול  רשאי 

 הסברים או נימוקים.   א מתןללוי מינ

מוסמ   ב(                   מודד  הפרויקט  לרשות  יעמוד  הביצוע  תקופת  כל  קבוצת  במשך  עם  ך 
וציוד  ש  מדידה  עת  בכל  דיסטומט,  כולל  לרשות  מלא,  תעמוד  הקבוצה  יידרש. 

  העבודה,   בכל זמן, לצורך ביצועשיידרש,    וג מדידהיקט למדידת כל סמנהל הפרו
 ום נוסף. של וזאת ללא כל ת

  י ד ל יעמוסמך    -"מנהל עבודה מוסמך"  הקבלן יעסיק במשך כל תקופת הביצוע   ג(                    
 זה .   שנים לפחות בתחום הנדרש בפרויקט 5ניסיון מוכח של ודה בעל  משרד העב

יעמ    ד(   כל ת פרויקל המנהיד לרשות  הקבלן  ביצוע הפרויקטט, משך    , אחראי קופת 
אשלטי בדיירים  בסמר  פול  או  באתר  זמין  ימצא  שיהיה  באופן  לאתר,  יכות 

מ יאוחר  ולא  מיידית  לאתר  להגיע  בכדי  דקועשרים)  20  -טלפונית  ממו(  עד  ת 
אחראי  הפניה הטלפונית אליו, לכל אורך תקופת עבודת הקבלן בפרויקט )להלן: "

 ה.  חוזבמסגרת ה  אחראי הדייריים מפורטשות לגבי וט הדריר פ "(.דיירים

יהיה מאושר    אשרל הפרוייקט אחראי בטיחות בתנועה  יד לרשות מנהעמ הקבלן י ה(
ידי   אחראיעל  והמזמין.  ישראל  בת   משטרת  בהבטיחות  יבקר  באופן  אתר  נועה 

אמצעי ותקינות  המצאות  את  ויבדוק  ה  רציף  הסדרי  פי  על  תנועה  הבטיחות 
 רה. ועדת התנועה העירונית והמשטדי על ירים  המאוש

ממו   (ו הפרויקט  לרשות  יעמיד  בטיחות  הקבלן  מתאימה  בענה  הכשרה  בעל  בודה 
הפר מנהל  ע"י  מראש  יג ושיאושר  זה  ממונה  אשר  אחת  ע  ייקט,  לשבועיים  לאתר 

יערוך   ויוודא  לפחות,  לשימוש המפקח והקבלן,  דוח מתועד  יוציא  סיור בטיחות, 
 ככל וימצאו בדו"ח.  וייםהליקקון קיום תי את

ו  יתו והיה  תוך  לא  הליקויים  הקבלן    24קונו  את  לקנוס  המפקח  רשאי  שעות 
 בחוזה.  נסותבהתאם למנגנון הק 

הקבלן   (ז  את  כי  העבוד מטרת  את    דעיוכרואים  מכה,  סייר  הוא  התכניות,  את  יר 
הן של  ות למיניבשטח, ולמד את רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדריש 

 חדים לשטח בו תבוצע העבודה. י העבודה המיו בקי בהם ובתנא ודה זו, וכי הוא עב

בסעיף   הח  00.32האמור  מהוראות  לגרוע  בא  אינו  לעיל  מבלי זה  אך  לרבות    וזה, 
החבעני  ,מעטל בעין  התפלפת  הקבלןלי  של  מטעמו  מנהל   ,קידים  בהוראות  וזאת 

 . המזמיןהפרויקט ו/או 

 םוספקי נהקבלני מש 300.3
 

 -ראות ההסכם )נספח ג'( עיף זה לעיל אינו גורע מהור בס האמו

פי אישור מנה על  ידי הקבלן תבוצע רק  על  ל הפרויקט מראש  העסקת קבלני משנה 
אם גם  אולם  מנהל  י  ובכתב  ה אשר  משנה  קתעסהפרויקט  יישאר  קבלני  אז  גם   ,

 יניהם.הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ב

  ה, או כל פועל עבודה של כל קבלן משנלדרוש הרחקתו משטח ה  ויקט רשאימנהל הפר  
  תאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפושל הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מ  או עובד

 ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. ההחלפה הנ"  ה.ודביצוע העבאחר למען ב

מנהל   מלאכות לאישור  ני  קבל ם וקיספרשימת תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן 
 כדלקמן:  יקטהפרו

הוא    קבלני משנה לכל עבודה 3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות   .1 אותה 
 לן משנה. קבמבקש לבצע באמצעות 
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 משנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן: לני הכל קב  .2

ודות  בע  לביצועהסיווג הנדרש על ר הינו בלנים, אשקבלן רשום בפנקס הקב  2.1
ת  באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועו בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע  

 החייבים ברישום. 

מבקש    זהות או דומות  עבודות שנים ב 5ות של לפחון יס נבעל   2.2 אותן  לעבודות 
 הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

כל  פורטים  רף את הנתונים המהמוצעים יש לצנה י המשקבלנ ימתלרש  .3 לגבי  להלן, 
 קבלן משנה בנפרד:

 . קבלן/פרופיל חברה  3.1

בהיקפם    זהים, אשר ות אחרונים השנה  חמשב שביצע הקבלן פרויקטיםמות ש  3.2
 ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה. 

ולצרף  התכנון    תנתכנן, שאת שם המאלה, יש לציין  פרויקטיםלגבי  והביצוע, 
המערכות   לי התפקידים הנ"ל ביחס  מלצות כתובות מבעה   אלה   בפרויקטיםלתפקוד 

 מס' הטלפון שלהם(. )כולל 

שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם   פרויקטמנהל ה שנה, לן המר קבשואילפני   .4
והמקצועיות  יון  רשם מהנסמנת להת  קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על

 המוצעים. של הקבלנים 

קבלנים  מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור מנהל הפרויקט לא תכלול    .5
ביצוע  ות  ין הזכה למזמשמור לעיל,נים וי מצהעומדים בתנאי הסף ה את  למסור 

 ל כך !! יצוי ע פ כל הראשי לקבלן  העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן  

לעיל,  ן מסוים בתנאי הסף המפורטים  דבר עמידתו של קבל יצוין כי ההחלטה ב  .6
ן  בחשבו את  ז יאל מנהל הפרויקט, ועל הקבלן להבסורה לשיקול דעתו הבלעדי שמ

 למכרז זה.  הצעתו  י הגשתלפנ

ממנמודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור    .7 הל  בכתב 
ההליך  זה,   בפרויקט אלה  מאושר לעבודותקט, בדבר הקבלן ההפרוי  לפי  שייבחר 

 המצוין לעיל. 

יום    120  שךבמשוטפים המגיעים לקבלני המשנה    במקרה של אי תשלום תשלומים . 8
לשלם  קיבל    שהקבלן לאחר   הזכות  את  לעצמו  המזמין  שומר  מהמזמין,  תשלום 

המגיע  את  המשנה  לקבלני  על    ישירות  חשב להם  מאושבסיס  חלקיים  ע"י  ונות  רים 
 המגיעים לקבלן. מים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים  הפרויקט. הסכומנהל  

 ה, ציוד וחומריםעבוד 400.3

, כל העבודות  שבמפרט הכללי  0045  -ו  0430,  0030פים  וסעי  001  רק בפבנוסף לאמור   
נכון,   מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  לדפיבכ תבוצענה  -קנים  הת רישות  פות 

ן ותקנים שאינן רשמיים השימוש בהם יהיה על לכל דיבהתאם    -או זריםישראלים  
ל ש  ומהוכד  ותקנעבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, ת  ט.  מנהל הפרויקפי הנחיות  

ו בהתאם לקביעת   ומהנה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכדכת, תבוצערשות מוסמ
כתב  ימציא לידו אישור ב  רוש שהקבלןשאי לדר  קטהפרוי  . מנהלמנהל הפרוייקט  של

עבודות התאמת  וכלתקנים,    על  תקנות  והקבלן   של  מהוד לדרישות,  רשות,  אותה 
וייקט  הל הפריג למנן להצ הקבל  ריותאחב  מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

את התקנים, הדרישות התקנות בכל עבודה ולקבל את קביעתו של מנהל הפרוייקט 
 ול. מהם לפע  לפי איזה

וכל   המכשירים  עהמכונות,   יופעל  אשר  יד ציוד  העבודה,  ל  ביצוע  למטרת  הקבלן  י 
י טיבה גבל  קטמנהל הפרוי בהם כדי  להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של    יהיה

הצואיכותה חלקי  יוד  .  את  בחשבון  להביא  יש  וסדיר,  תקין  במצב  ויוחזק  יסופק 
הרזרב  הכלים  ו/או  הדרוהחילוף  במקיים  מכנ שים,  תקלות  של  זה  רים  ענין  חל  יות. 

 ת של ביצוע. ציוד לעבודות המחייבות רציפובמיוחד על 

ם  בהתא  בודההעב  אין בו כדי להבטיח את טי  מנהל הפרויקטציוד אשר לדעתו של  
ו  קצב התקדמות בהתאם ללוח זמנים שנקבע, או שאינו נמצא מפרט אישות הלדר

יסולק   ויוחלף  ידל  בודה עממקום העבמצב מכני תקין,  ועל חשבונו,  בציוד  י הקבלן 
 אחר המתאים לדרישות. 
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ע בשום  יוחל  עבודה  לא  אותה  לביצוע  הדרוש  הציוד  שכל  עד  במקום בודה  יימצא 
 צון מנהל הפרויקט. יעות רה ולשבהחוז ם לפירושיהדת  בכמות ובאיכו

תקן  ה תווי  בעלי  ויהיו  מעולה  מאיכות  יהיו  שו  אם  -חומרים  למוככל  זה  קיים  צר 
 ן. תק

ת, בהוראות הפעלה חריו וד והחומרים ילוו בתעודות אכל ההתקנים, המיתקנים, הצי 
 ואחזקה ובקטלוגים של הציוד שסופק. 

 קבלת העבודה  500.3

למסתיהעבודה    ה ר  מבשלמ  פרויקטמנהל  ביצוע  ות.  לאחר  תבוצע  העבודה  סירת 
ות "לאחר  כנת תכני ידרשו והיו במקרה  מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים  

 ביצוע". 

מנהל    למסיחתימת  בכללותה  הפרויקט  העבודה  הביצוע  רת  לגמר  אסמכתא  תהווה 
ב שבעת  הקבלן,  לידיעת  בזאת  מובא  העבודה.  העבודישל  ביה ה  צוע  פיה  יקוח  אתר 

חבעליון   חב  רתשל  טלו  "בזק",    רתהחשמל,  רשות ו חברת  קק"ל,  בכבלים,  יזיה 
ות את  אין הוראותיהם מחייב  בשום מקרה. אולם,  והעירייה  , חברות הדלקהעתיקות

באם אלא  באמ  הקבלן,  בנהלים ניתנו  המזמין  מטעם  הפרויקט  מנהל  צעות 
 המקובלים. 

 הקבלן. ת את  חייבוין מזמהמרק הוראות מנהל הפרויקט מטעם  

ל  למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע 
: , כגוןהמתאימה  הרשות הציבוריתי  ל יד ע   בודה גםקבלת העבמותנית    י המזמין,יד
 .מהודוכ כבלים  רת"בזק", חב רתחב, בע"מ  תאגיד מי הרצליהירייה, ע

 אום עם מתכננים ית   600.3

רוט של תכניות והסברים לגביהן יעשו  יה לפהבקשוי,  ות לשינם, ההצע מיאוי תכל ה 
ק בו  מקום  בכל  הפרויקט.  מנהל  דרך  ורק  בי התאאי    יימתאך  אמה  התכניות  ו  ן 

הקבלן  של  מנהל  שי ל  יוזמה  באמצעות  המתכנן  עם  הנושא  את  לתאם  יש  נוי, 
 הפרויקט ובאישורו.

 התמורה   700.3

המיו  התנאים  כל  עבור  עב יםחד התמורה  בי,  ב ור  וברצועות, בחלקי  שלבים,צוע  ם, 
הקשיים כל  ההוצאותעבור  כפי    ,  החוזה,  מתנאי  הנגזרות  לשפורוהעבודות    עיל טו 

של הסעיפים השונים ולא תשולם כל  ה  יד, תיכלל במחירי היחמכי החוזהובשאר מס
 תוספת בגין הנ"ל. 

ח  פקהמ עם  ות,  וירשכן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם   
טרת ישראל, וכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם. כל הנ"ל, ורה ומשעל התעב

נו לעבודות  שתמבנוסף  כלו ספות  יחידה  ורתן  במחירי  הסעיפים  לה  ים  ונהששל 
עבודות   השאר  בין  והכוללים  הכלליים  ובמפרטים  הכללי  בהסכם  והמפורטים 

 ה.וכדומבדה  מעת הוצאותכנון, מדידות, התארגנות, ביטוח, 

 קרויותייהת 800.3

 קרויות. בהסכם זה לא יהיו התיי  

 
 הגשת חשבונות  900.3

 חשבונות חלקיים  א.

חלקי  יוגשוחשבונות  כחשבים  מצטברים,,  הק  ונות  ידי  לאחר  בלן  על  רק 
, צילומי  חישוב הכמויותביצוע מדידה משותפת כאמור לעיל ובצירוף דפי  

 .ודכןזמנים מעוח ול ל החלקים והתשתיות שכוסושל כט ורעוד מפיות

 החשבונות החלקיים.   לא יאושרוללא נתונים אלו,  

ייחשבתאריך  ב ליתר  הגשת החשבון,  בנוסף  בו  ,  חוזהים בהתנא ,  התאריך 
 הנתונים כדלקמן:  תושלם קבלת כל
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לתאריך  ן  מעודכ  MS PROJECTSערוך בתכנת    לוח זמנים ממוחשב.  1
 . הגשת החשבון

   ן .ל הקבמך מטעם מודד מוס ביצוע המדידה על ידי   .2

 על המדידה הנ"ל.  יםסדפי חישוב הכמויות המבוס. 3

 חשבון סופי  ב.

ויחושבוי החשבונות   יקב  אופןשב.  במח  יערכו  ומתכונתו  החשבון  עו  הגשת 
 י מנהל הפרויקט. ל יד ע

שנערכה   מדידה  לאחר  הקבלן  ידי  על  יוגש  סופי  לפני    למזמין.  חשבון 
במרצהה הה  עבודת  גבולות  ייקבעו  לתשלום  חשב,  ידעעפר  מנהל  ל  י 

בהתחשב מאבמדי  הפרויקט,  תחילת  דה  לפני  קיים  מצב  תכנית  של  ושרת 
באם    נדרשו בתכנון המקורי ובשינויים ש,  יללע  00.20סעיף  אה  ר   -העבודה  

אתר וצוינו ביומני העבודה. פרטי השיטות  ב  נהל הפרויקטמ  י  ל ידע  נדרשו
  קט. הפרוימנהל  אישור  אופן הצגתם חייבים לקבל את  ים וונהש לחישובים  

ונות החלקיים ולחשבון הסופי  הכמויות לחשבהמדידות, השרטוט, חישוב  
הקבלן ועל    כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הנדסיים  וכל יתר השירותים ה 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות    חשבונו.
 לו. רי היחידה שהגשת הצעתו והתחשב בהם במחי בעת ל עיוההגבלות של 

 יםותמרור שלטיםשלטי אתר,  .4000

ולהתקין  על הקבלן   לספק  ותמרוריםשלטי אתר,  לייצר  לדרהתב  שלטים  ישות  אם 
העירייה מהמזמין,  תאגיד  הרצליה,  וביוב   י  מים  עבודות  וקיימות  )היה  בע"מ 

הפרויקט( נשוא  בעבודות  ישראומשטר  הכלולות  לסטנדרטים  התוב   ל ת    מידות ואם 
 ו.   שימסרו ל 

ה מידותיהם,  תמרורים  /  שלטיםכמות  באזורים  מיקומ,  לאתר  )גם  שמחוץ  ם 
 . זמיןמ העל ידי ונוסח הכיתוב בהם יקבעו העבודות( 

ויסלק     CLSMבורות שנוצרו בן את השילוט, ימלא את הבסיום העבודה יפרק הקבל 
 . ביבההסנת  גה ל ד י המשרל ידאת הפסולת למקום שפך מאושר ע

שבעבור בזאת  זה  מודגש  לעיל   כלו  שילוט  וע   המתואר  בנפרד  ישולם  הקבלן ל  לא 
 לכלול זאת במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

ויכללו הדמייה ,הנ'ל  מטרים    3/4ו במידות שלא פחות מזיים יהיהמרכ  אתרי השלט
 יכלל בתכולת המכרז ללא תשלום נפרד. 

 מחיר יסוד             .4100

  -ומר או מוצר  לגבי ח  -מכי החוזה  ן במסמך ממס "מחיר יסוד" בכל מקום שבו צויי
רכישתו במקום  נטו   מחיר  מוצר    אותול  ש  פרושו  או  בחמבלי    -חומר  שבון  להביא 

 רווח קבלן, סימון והוצאות אחרות. , לה, גזירה, פחתהוצאות העמסה, פריקה, הוב

המוצר   או  החומר  של  היסוד  מחיר  סוכם  שבו  המועד  בין  זמנים  פער  שחל  במקרה 
דה על תנאיה טעונים הסכמה וצמד המחיר למדד )ההצמתו בפועל, ין מועד רכישלבי

ם  משינוי המדדים בין שני המועדי  רש הנובעכום המחיר( וישולם ההפת סיבעש  מרא
 ל, אם אמנם יתהווה הפרש כזה.הנ"

 חול ההנחה על מחירי היסוד. תנתן הקבלן הנחה לשכר החוזה, לא 

ות  יקבע בעדיפ   יין מחיר יסוד,  ם מצווא וגם כלשהרוש דגיבכל מקרה שבו מצויין בפ
חול הנחת  לא תביו  )שלגמחיר היסוד הנקוב  ריו  אחולהדגם עצמו המצויין  ראשונה  

 . יות במכרז זה(הכמו  לן הניתנת לכל כתבהקב

 דיוק וטיב העבודה       .4200

והפ לתוכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  לשינויים יכל  מוחלט  איסור  )תוך  רוטים 
ובאופן  ב מאת  כתללא אישור ב הפרויקט(  נצומקמנהל  לדרישות  עי  בכפיפות  כון. 

לאו(    כרזנהדבר   התקנים הישראליים האחרונים )באם אם  המכרז  במסמכי 
שאלה  בקשר לכל   ט אשר יהיה הקובע היחידייעות רצונו של מנהל הפרויקולשב

ך  משהוראותיו ב  טיב העבודה ואופן ביצועה ואשרתתעורר ביחס לטיב החומרים,  ש
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כל תאתקופת   לא  ורהעבודה תשלמנה  הגיוני  שר  הוא המשך  בפרטים, אבל  פורט  א 
 יות. הנזכרת במפרט זה או בכתב הכמוודה  העב   ע כלוהכרחי לביצו

העבודה תבדק מדי פעם בפעם על ידי מנהל הפרויקט אולם אותה בדיקה לא תפטור  
ות העבודה או דמגלו תוך התקבשום פנים את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שית 

כת  לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמ   אשר  ת  דולאחר סיומה. עבו
לגבי    חברתגון  כ חב'  החשמל  חשמל,  טלפונים, עבודות  לגבי  השלטונות    בזק 

בהתאם   תבוצענה  וכו'  ביוב  אינסטלציה,  עבודות  לגבי  המתאימים  הסניטריים 
ה מנהל  אלה.  ותקנות  רשאילדרישות  אישורל  פרויקט  לידו  ימציא  שהקבלן   דרוש 

יב מתחי בלן  והק  התאמת העבודות לדרישות ולתקנות אלה של אותה רשות  ב עלכתב
 זה.  נהל הפרויקט אישורלהמציא למ

העבודה   בתאורי  הכלולים  הטכניים  לתנאים  העבודה,  לטיב  הנוגעות  השאלות  בכל 
או הפרויקט  מנהל  של  דעתו  תכריע  העבודות  הקבלן  ולביצוע  על  ח   ב"כ.  לתקן  ייב 

 י מנהל הפרויקט ל יד כל עבודה או חלק ממנה שיפסלו ע סף,  נום  חשבונו וללא תשלו
 ה"עבודות". ד לקבלה הסופית שלזמן שהוא, ע בכל ב"כ,או 

    הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום    00.43

 -מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם )נספח ג'( 

הע ביצוע  תקופת  כל  ינקוטבמהלך  להג ה  בודות  הדרושים  האמצעים  בכל    נת קבלן 
בפני השפעות א/ מבנהה ג  קלימיות, העבודה, הציוד הכלים והחומרים    , שמיםלרבות 

ינקוט הקבלן, על חשבונו בכל  רה של תוספת לבניין קיים  רוח, אבק, שמש וכו'. במק
מקור  מכל  מים  או  גשמים  מי  מחדירת  הקיים  הבניין  להגנת  הדרושים  האמצעים 

 חר.א

ברות מי גשמים ו/או מי תהום  הצט וע מנמצעים הדרושים כדי לוט בכל האנקהקבלן י 
דם של  ת אישורו המוקית למקום שיקבל ארות המרביקם במהילשטח העבודה וירח 

הפ  מים  מנהל  משאבות  אספקת  אטימה,  כיסוי,  יכללו  ההגנה  אמצעי  רויקט. 
ן במשך קי זקתן במצב תוהפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אח

המבנה/  ביצוע  תקופת  ובוהעכל  האמצעים  דה  בכל  וכן  הביצוע  בגמר  סתימתן 
ש עהאחרים  מניידרשו  ידי  אל  כל  הפרויקט.  הנהל  ההגנה  על  מצעי  יינקטו  ידי  "ל 

מנהל   של  המלאה  רצונו  לשביעות  שיהיו  ובהיקף  באופן  והכל  חשבונו,  על  הקבלן, 
 הפרויקט. 

  רווש לן בכל האמצעים הדרושים אשר א קבגם אם נקט הכל נזק שייגרם לעבודות,  
יד ע על  יתוקן  הפרויקט,  מנהל  ידי  חשל  ועל  הקבלן  בהתי  להורא בונו  מנהל  אם  ות 

 ו המלאה. ולשביעות רצונהפרויקט 

בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות   להסרת ספק מודגש 
 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון. 

    רדוגי    400.4

יצות ושערים סביב העבודות להגנה  , מחותדרהקים באתר, על חשבונו, גבלן להקעל  
ו אדם  בני  הרעל  הכללהגנת  הבט  כוש,  לחוקי  תקנ בהתאם  ולפי  משרד יחות  ות 

יפורקו כל הנ"ל   יה שלה ובהתאם להנחיות העבוד הרשות המקומית. בגמר העבודה 
הקיימות שלא  הותקנו  ת  דרויפורקו גכמו כן    י הקבלן ויישארו בבעלות הקבלן.ל יד ע
מאושר    ין ו/או למקום שפךונו למחסני העירייה ו/או לאתרי המזמ ויפ  לן קבה   יל יד ע
ידע להג  יל  צבאם    ביבההסנת  המשרד  באתרי  אין  ו/או  העירייה  במחסני  בהם  ורך 

הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל  המזמין, והכל על פי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט.  
בודה יתחזק  ך העהלבמ ת הקשורות בדבר במחיר ההצעה.  אולול את ההוצהקבלן לכ

בצבע  ,  מות מפחי איסכוריתהינה אטו הגדרות ת  חשבונו.  הקבלן את הגדרות הנ"ל על
 ט אזהרה כנדרש בחוק. עליהן שילולבן ו 

ללא   פרסום  זכות  למסור  אין  בלבד.  למזמין  שמורה  הגדרות  גבי  על  הפרסום  זכות 
 אישור המזמין. 

 נטיביים טרסעיפים אל .5400

שכמ מסויים  עבודה  כהכלל ו  ות סוג  אחדים,  לסעיפים  מחולקת  סעיף  ית  בכל  אשר 
צע את כל הכמות לפי  ן לבחומרים שונה, הרשות בידי המזמיה בהרכב  מופיעה העבוד

 חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד.  
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 עובדה זו.   הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת מחיר כלשהיא בשל

 בחר במועד הסמוך לביצוע. ע שנצוביהל הפרויקט יודיע לקבלן על הנמ

 תגבור קצב העבודה 64.00

כדי לעמוד    הצעתו את כל הדרושבחשבון בעת הגשת    בלן כמי שלקחת הקים ארוא
תוספת   לכל  זכאי  יהיה  לא  הציוד, ו/ בלוח הזמנים. הקבלן  תגבור  בגין:  פיצויים  או 

ובמקרה    ה,אלב  צאובימי מנוחה וכיוות בלילות  ספשעות נו  ודתעב   ,תגבור כח האדם
נו שעות  לדאשל  הקבלן  על  יהיה  לילה   שעות   בעצמוספות,  להשגת    וג  חשבונו  ועל 

 עות מיוחדות כנ"ל. ושים לעבודה בשההיתרים הדר

של  הביצוע  להחיש את קצב  זמן שהוא,  בכל  מנהל הפרויקט  לדעת  צורך,  יהיה  אם 
ת  שנקבע  כפי  ההמבנה  בלוח  בכתב  זמ חילה  הפרויקט  מנהל  יפנה    קבלן ה  אלנים, 

על ידי מנהל  כמבוקש    עשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנהוהקבלן מתחייב ל
חר כל הוראות מנהל הפרויקט לצורך זה, בנוגע  ב הקבלן למלא אהפרויקט וכן מתחיי

 לשעות עבודה ימי עבודה ושיטות עבודה. 

 מהודד וכיוקן, רשימת צהוראות הפעלה, ספרי מת .4700

יספק   .א הרא הולמזמין  הקבלן  לרב ות  ואחזקה,  והוראות  פעלה  תקלות  טבלת  ות 
כמונטיפול   שנע  לו  פי  ידי  מסרו  הציוד.על      גם    יתיחסו      וראות הה   יצרני 

שבוצעו על ידו והדרושות לצורך    ולתוספות  הציודיצרני  על ידי שבוצעו   לתוספות
  כת.אחזקתה התקינה של המער 

כ .ב ה  ן, כמו  חילוףקבלן  יספק  חלקי  קטלציםוממ   רשימת  מספרים  כולל  לוגיים  , 
רטי  של הציוד אשר סופק כולל מפגים  קטלווכן  ,  ושם וכתובת היצרן של כל חלק

 התקנה. 

את   .ג למזמין  הקבלן  יספק  המותקן  כל      רשימתבנוסף,     מנוע   )לרבות    הציוד 
כל    מספרו   ציון   ם ע    ומיסבים(  רצועות  , חשמליים   ואלמנטים של  הקטלוגי 
 פרטי הפעלתו. במערכת וסידורי  רו הספמ פריט בצד

שה  דע אודותכמו כן, יספק הקבלן מי .ד והפרטים  העבודה  תכניות  ידי  כל  על  וכנו 
 ידי מנהל הפרויקט. הקבלן ואושרו על  

י הקבלן  ל ידעכל התכניות של שינויים שיוזמו  בנוסף, יספק הקבלן למזמין את   .ה
 נהל הפרויקט.מ  יושרו על ידוא

 לאכלוס ותעודת גמר 4מערכות, טופס  לחבור 2פס טוו א 4טופס    .4800

העב  סיום  העם  על  מהע ודה  ולקבל  לטפל  )מבלקבלן  מה ירייה  לגרוע  העירייה י  יות 
באמצעות החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מזמין העבודה( אישורים על גמר הביצוע,  

המ הגורמים  כל  ידי  על  כוללחתומים  טופס    4ופס  ט   וסמכים  מערכות   2או  , לחבור 
 ס ותעודת גמר.לאכלו  4פס טו

תנאי  יהיו  הנ"ל  האישורים  כל  בתשלום  לתשלום    קבלת  אחור  וכל  הסופי  החשבון 
יהיה באשמת הקבלן, ולא יוכל לבוא בטענות או בתביעות כספיות מכל  בעקבות כך  

   .כוב מסוג זהסוג בעקבות כך. לא תאושר כל הצמדה לתשלום בעקבות ע

כ הנ"ל  האישורים  כל  קבלת  המאושר  הביצו  במשךל  לומשך  בסעיף  ע   00.07כנקוב 
 . לעיל

  

 

 ותמת וחתימת הקבלן: ____________ח                ריך: _________את                
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  -)ב(  5מסמך ג'
 

 ותאורה חשמל  – 08פרק 
 
   כללי 108.

  
בהוצאת משרד הבטחון    רדיתמשינ לי של הועדה הבוספת למפרט הכלת  רט זה מהוהפמ

 המפרט / הכללי.   רט זה עלכל מקרה עדיפות מפבעל כל פרקיו. 

 
 רשויות ה מולמוקדמים  םומיתיא 1.0108.

ומוסדות אחרים את הפרטים ואופן  הוט  על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק   
נות  הכ ה  להם ולבצע במועד המתאים את כלש  צעת למערכותהביצוע של העבודה המבו

 הדרושות לשם כך.  
, הוט וחח"  יתו  ד תחילת העבודה במיידית עם זכי י על מוע נדרש ליידע את חברת בזק 

 במכרז. 
 הפיקוח לביקורת של הרשויות הנ"ל בשלבי העבודה ובסיומה.   יש לדאוג להזמנת

 
 ניהול העבודה ע"י הקבלן   1.0208.

בקלן  הקב  זמן  בייעסיק  כל  העבודות עות במשך  מנהל  כח שא  ב   בצוע  בתור  לו במקום 
ום " לפחות ומנהל העבודה במק ראשי   "חשמלאי   היה בעל רשיון יהחשמל    ן עבודה. קבל

מוס "חשמלאי  רשיון  הקבלן    מך"בעל  את  לייצג  מוסמך  יהיה  העבודה  מנהל  לפחות. 
 בהחלטות מנהלתיות וכספיות. 

 
 המתקן   איתור חלקי  3.1.008

מהמפקחבלן  הקעל   תחילת  ,  לקבל  המדויקים העב  ועבצלפני  המקומות  סימון  ודה, 
אבי של    וגבהים(  כגו)מידות  וזרים  ותקשורת  חשמל  ארונות  ע.ת,  תאורה ן:    מרכזיית 

המפקח מטעם  אישור  אישורולקבל  לקבל  הקבלן  על  לכך  נוסף  של ל  .  התקנתם  צורת 
ו ה לז האביזרים הנ"ל הסמוכים  זה  )לפי     ךמה. אין להסתצמודים  על מדידות בתוכנית 

 .  מפקחאים( ללא אישור הה מתידמ  קנה

 
 המזמין ורשויות   ת החשמל,בדיקת המתקן ע"י חבר 4.1.008

העבודה  בדבגמר  תערכנה  ובדיקת יק,  חומרים  עבודתו,  צורת  המתקן,  של  סופיות  ות 
ן יהיה  בלותיו. על הקלה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראופעולת המכשירים, פע 

 ללא כל תוספת מחיר.   -בורים וכו' והחזרתם י, חיםכסמ  לשתף פעולה איתו בפרוק
תקלה  תיק  כל  בזמן ו או  שיתעוררו  המז  ן  של  כחוהבדיקה  בא  או  ועל    מין  מיד  יתוקן 

כחו. במידה והתיקון לא  -חשבון הקבלן וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא
את התיקון  שות  לען  שקבע המזמין, הרי רשאי המזמי   מןתוך פרק הז  יבוצע ע"י הקבלן

 הנ"ל על חשבון הקבלן.  
תכניות  יכין  יח  ממוחשבות  הקבלן  הגשתם  לשם  המבוצע  המתקן  בקשתו  של  עם  ד 

ידי חברת החשמללב על  וכו'  דיקת המתקן  בודק מוסמך, בזק  ידאג לכך ו/או  , הקבלן 
בזק וכל הרשויות האחרות  ,  מוסמך  בודק  ו/או  שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל

בחשמן,  בזם  תתקיי לקחת  הקבלן  על  בכך.  הכרוכות  ההוצאות  כל  ישלם  בון  והוא 
 כל ההוצאות.  ועליו לשאת ב   יקות עלולות להתבצע בכמה שלביםשהבד

 
 

  תאור העבודה 208.

 
 והשלמת רחוב הנרקיס.   89ים במתחם  שצ"פ  מועצה מקומית תל מונד מתכננת 

 
 ודות הבאות: עב ייחס לזה מת מפרט  

 
 מתקן תאורה:   .א

+    80øממ"ר בתוך צינור    5x16בחתך    N2XYכבל  )  "קביצוע תשתיות תאורה תת -
 הכבישים, והעברת בדיקת המתקן.  אורךממ"ר( ל 25בחתך   רקה חשוףליך אמו

 בין העמודים עבור מצלמות  63øביצוע צנרת  -

 מ'.  4,5ביצוע יסודות לע.ת בגובה  -

 . קוני עגול – מ' 4,5ורה בגובה  התקנת עמודי תא -

 .LEDהתקנת גופי תאורה  -
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 ע.ת. חלל ב יםהתקנת מגש -

 . מתהתחברות למרכזיית תאורה קיי -

 קיימים לעמודי תאורה רות  התחב -
 

 
   דרישות מיוחדות 3.08
 

 דוגמאות וחומרים  3.0108.
 

לספק    יהיה  הקבלן  אותם   משרדו ל  מתכנן/למזמין/למפקחלעל  מהאביזרים  דוגמאות 
רק חר.  א  חדציוד מיובמתקן, במיוחד מגופי התאורה, אביזרי גמר ו  עומד להתקיןהוא  

קבלן  בלן לגשת לעבודות ההתקנה. על ה יוכל הק  לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס,
ספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המהנדס או המזמין  יהיה ל

צי הלפני התקנתם.  ידי  על  יוחלף  יאושר,  על חשבוד שלא  אישור ו קבלן  ידרש.  באם  נו 
במאומה   יגרע  לא  ו מלה  מאחריותוהנ"ל,  החומרי  אה  לטיב  הקבלן  של  הבלעדית 

 רט המיוחד.  הדרישות במפי שמוגדר במפרט, התקנים, ו/או ופקים כפ המס

 
 תוצרת ודגמים   3.0208.

 
ו  גמר  אביזרי  חשמל,  לעמודי  ציוד  תאורה,  גופי  לרבות  להלן,  המפורט  הציוד    -כו'  כל 

בהתאם    יסופק ותוצרתויותקן  הכמו  לדגם  וכתב  למפרט  של זכו  ת.יובהשלמות  תו 
ער שוה  ציוד  גם  לספק  להי שאושבתנא  -  ךהקבלן,  מנת  על  המהנדס,  ע"י  סיר ספק, ר 

הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל    "ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונותוציוד ש
 על שרות שוטף ואמין.  במיצרן מוכר תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, 

התאמ  מידת  של  הסופית  יוצע  יוד  הצ ת  הקביעה  ולא  )במידה  הקבלן  ע"י  ציוד  המוצע 
"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן ובזמן הצגת ציוד ש  תשמר למהנדס.  -וצרת המצוינת(  מהת
שאת   בתוכניות  והציוד  שהופיע  הציוד  עם  יחד  בכ"כ  "ע  יאושר או  לא  ולא  במידה 

 ן.  פית וללא עוררי ותו תהיה ס יעקב "ע.וש
 

 :  הבאים  איפיוניםהלפי    יקבעך  ערעבור גופי תאורה, קביעת שווה  
   צורני איפיון א.

מור חיצוני, מידות  רה לגבי צבע, טיב החומרים, גייאושר ע"י האדריכל ויועץ התאו 
 וכו'.  

 
 איפיון ביצוע   ב.

 נקודות ההשוואה תהיינה.    -ע"י מתכנן התאורה  
 ת.  ית באמצעות עקומור פוטומט וואההש - 

 הנדרשת. CUT OFF רמת  - 

  Ra/CRIINDEX. הצבע  ומקדם מסירת (K) במעלות קלווין  האורן וו ג - 
 .  מהם מורכב הגוף איכות החומרים - 

  μLB.נצילות  - 

  DIN ,UTE ,CIE.CIBS,התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,  - 
עם      DXFסיס תוכנית התנוחה בקובץ  בי תאורה על  ע"י הגשת תוכנית חישוב  -

 ודות שידרשו ע"י המתכנן . בנק ת אוטבלת ריכוז תוצ
נ  - תאע"י  עויסוי  בשטח  שיעשה  ועל  רה  הקבלן  במועד  "י  ע"י  חשבונו  שיקבע 

 המפקח תוך הצגת ג"ת אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.
 

 איפיון תקציבי   ג.
לטובת  מסחרי  יתרון  הקבלן  לדעת  באל  יש  המוצע.  טהמזמין  הערך  שווה  רנטיבת 

 והשוואה כספית.   ם טכנייםסמכיבמ ה הצעת אלטרנטיבה תהיה מלוו
מאושר ע"י מחלקת   תאורה מסוגהכבישים מבוסס על גוף  תאורתישוב ח  טבפרוייק

 . הנדסה במועצה
ברצון הקבלן להשתמש בגוף תאורה מאושר אחר, עליו להגיש את חישובי   אם

וכנית מתוקנת באם מיקום העמודים ישתנה  הגיש תלוכן  לאישורהתאורה חלופיים 
 ך. עקב כ
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עאב .ד שוה  יציע  הקבלן  להצם  עליו  יהיה  מכתב  המזמיבפני  יג  רך,  של  הן  תחיבות 
   שנים לפחות. 10ה של  למתן שירות חלפים )בתשלום( לג"ת לתקופ פק הס

 
   הספקה  .ה

גופ להחליף/להוסיף  לספק,  הזכות  את  לעצמו  שומר  תאורההמזמין    תאמו שיו  י 
 וייקט.  הפר  שלם התכנון בשלבים המתקדמי באופן מיוחד לפרטי

בהת  תבוצע  כנ"ל  החלפה/תוספת  למפרטכל  גופי אם  המטרה  להשגת  ידרשו  באם   .  
ר לא נכללו במפרט, תהיה הוספתם טעונה אישור מראש בכתב, ממתכנן  תאורה אש

וה את  ויהו ורה  כנן התא התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים שיבוצע ע"י מת
 ות.  ישות אחרל דר כ נההבסיס להתחשבנות עם הקבלן. לא תתקבל

 
   אחריות לגופי תאורהו.   

שנים,   7  -אורה לשנים ועמודי ת  5פה של   לגופי תאורה תהיה לתקו   הקבלן   אחריות 
 ממועד קבלת מתקן התאורה ע"י המזמין. 

 
 :בארץ התאורה גופי מספק סף דרישותז. 
 

 :הבאים וריםישהא את יצרף המציע     
 

 כי  המעיד  '  וכו טכניון ,הישראלי התקנים ןכומ כדוגמת ,מוסמך ממכון אישור    .1
ISO-לתקן   ושרתאמ  איכות מערכת בעל בארץ  המציעשל   נוגואר

 או אישור לצרף יש(החשמל" ותחום  "מערכות תאורה  של  בתחום  9001:2008
 בתוקף(.  תעודה

 מסמיך אשר ,בארץ הרשמי נציגו תמא או אורהתה גופי יצרן מאת הסמכה כתב   .2
 ,התאורה גופי של בארץ טכנית ותמיכה חלפים ,אחריות ,תרוש המציע למתן את

 רשמי(. הסמכה כתב להציג  יש(שנים לפחות   10 של לתקופה
 גופי של הקניין זכויות של  הבעלים הוא כי ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת   .3

 בהם במקרים  .למזמין המציע  תהצע על בלהגה או כל מניעה  אין וכי התאורה 
שייכות או הת יבגופ  הקניין זכויות   ,בהצהרה הדבר יפורט ,שלישי לצד רה 

 ,כן כמו .התאורה גופי את ע למזמיןצי לה המציע של זכותו מקור הסבר בתוספת
 הקשורה שלישי תביעת צד של מקרה בכל המזמין  את ישפה כי המציע יתחייב

 .ידו על המוצעים התאורה בגופי
 ביצור  הינם המוצעים  הורהתא גופי רכיבי שכל  ל "בחו או בארץ היצרן הצהרת    .4

 .ייצורם של  מתוכננת להפסקה כוונה אין כל וכי  שוטף
 בביצוע ,האחרונות השנים בחמש לפחות ,ניסיון בעל הינו המציע כי הצהרה   .5

 .תאורה גופי אספקת או/ו יצור ,תאורה תכנון 
 ,האחרונות השנים  בשלוש לפחות ,בארץ יוןזיכ בעל נויה  המציע כי  הצהרה    .6

 .ידו על המוצעים הגופים יצרן של ,רהתאו פי גו לאספקת
 ₪ 2,000,000 של בסך עסקי  שנתי מחזור בעל היותו על המעיד ח"ור אישור  .7

 .האחרונות השנים משלוש אחת בכל , )מ"כולל מע לא(לפחות 

 תאורת  גופי  באספקת ורההתא  גופי  יצרן של  מוכח ניסיון  פירוט  עם הצהרה    .8
 לוודא  יש(ב  "בארה  או/ו באירופה תקנווה  שרא   LED מבוססיפ  "ושצ כבישים

ומתח  מיועד ודשהצי בכמות)בארץ הרשת לתדר   לפחות יחידות 1,000 של  , 
 2010-1013. השנים  במהלך

יצרן    .9 של  ורחובות    15  –ניסיון  כבישים  תאורת  גופי  וייצור  בפיתוח  שנים 
ות  מערכם  ע  שים ורחובותים בפיתוח וייצור גופי תאורת כבי שנ   3-וציונלים  קונוונ

 לד.
 

 להלן  כמפורט הרשימה  נדרשת:
 

 ההתקנה.  בוצעה שבהם אתרים  ❖
ושם  התאורה גוף יצרן שם ,ההתקנה תאריך ,התאורה גופי דגם ,פקסה ,כמות  ❖

 .המתקין
  – יצרן ה םש כולל ,זו בהתקנה ( שסופקוLEDהאור )  מקורות והספק דגם ❖

LED. 
 .ל"הנ  באתרים ומס' טלפון קשר איש שם  ❖
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 בעל .טכנית כהתמי למתן המציע בחברת קבוע קשר  איש פרטי םע מךמס.10
 עם , מתאים  חשמלאי  רשיון  בעל ,המציע בחברת יןני המ עובד מן יהיה התפקיד 

בהתקנת  שנים 3 של מוכח  נסיון  לערוך מוכחת  ויכולת תאורה גופי  לפחות 
 .נטייםוורל  מטרייםטופו חישובים

 
 .ב"המצ טכניים ונתונים ותיש דר זריכו טבלת"ב הנדרש כל את  ימלא המציע .11

 
    LEDמבוססי תאורה ופיגל מיוחד טכני מפרטח. 

 
 לנורות ייעודיים תאורה גופי  הנם זה מכרז במסגרת הנדרשים התאורה יגופ

 ןנותכ דרישת על יענו אשר אור ופיזור חשמלי הספק,תפוקת אור  בעל   LEDמסוג
   .ישראלי ותקן מיןז מה בהתאם לדרישות ,נתון שטח  או/ו כביש עבור תאורה

 
 :להלן כמפורט הטכני רטהמפ תישו לדר יתאימו תאורה  גופי

 

 לעבודה ויתאים 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל  יתאים התאורה ףגו    .1
 . אהלמ  בדיקה תעודת להציג יש +( 35( עד )-10 (של בטמפרטורות סביבה

 החום ופיזור ניכאמ חוזק להבטחת ,אלומיניום מבנה בעל יהיה התאורה ףוג   .2
 .ההפעלה וממערכת ממקורות האור המופק

 הפעלה  מערכת  באמצעות לזינה  חברות התול להתקנה מיועד התאורה גוף   .3
אינטגרלית   אלקטרונית  בהתאם תתבצע ההתקנה  (driver)ייעודית 

 תאפשר האלקטרונית פעלההה  תמערכ .רןהיצ של המקוריות ההתקנה להוראות
 +10%).הרשת ) במתח בשינויים ותתל אלל  ,ויציבה קבועה תאורה

 ,פוטומטרי פיזור עקומות פרמס בעלי יהיו התאורה גופי  רתדס או ורההתא  גוף    .4
 הנדרשים  פ"השצ או/ו הכבישים סוגי  כל עבור  לתאורה התקן ליישום דרישות

קיום  ,אתר בכל  המזמין לדרישות בהתאם ה ותיכ או התאורה עוצמת ויאפשרו 
 .ישראלי ותקן

או  בידו)  2  מסוג חשמלי  הלם מפני  הגנה דרגת בעל יהיה ה ורתאה  גוף   .5 כפול  ד 
 .  20  ישראלי תקן  שות לדרי  בהתאם דוד מוגבר(בי

 .  IP-65ואבק לחות מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף   .6
 לדרישות   IK-08עזועים  ז ו ימכאנ  לםוה  מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף   .7

 . IEC-62262תקן   
 .ירלק או ועלזר  או התאורה עמוד  לראש חיבורו  יאפשר ורהאת ה גוף   .8
 ,מלאה בהעמסה לפחות   0.92של   הספק מקדם בעל יהיה המוצע התאורה גוף   .9

 .הרשת מתח תחום ובכל החשמל    לרשת בהתחברות ישירה
 .וערך איכות ,תכונות שווה וא    CREEצרתמתו  LEDמסוג יהיו האור מקורות  .10
 .לפחות 70% של צבע תיר מס  לבע יהיה  האור מקור  .11
 לפחות שעות 50,000 הנדרש  התאורה וףוג  LEDר  האו מקור חיי אורך  .12

 70% עד האור  שטף ירידת מותרת  ,צלסיוס מעלות  35 סביבה של בטמפרטורה 
 .  - IES LM-80ל בהתאם

 יהיה  הספק על  המזמין.  שתרידל בהתאם5500K עד   יהיה האור מקור גוון  .13
 .התכנון דרישות על עונה אינו הצבע ון גוש תאורה כל גוף להחליף

 בהתחברות  זה במפרט כנדרש  התקנים כל לדרישות יתאים עוצהמ אורהתה גוף  .14
 :להלן וכמפורט   ,לרשת החשמל ישירה

 
 :הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש

 
מפרטורת  ט וםתח  לרבות , 2.3 חלק 20 ישראלי לתקן מלאה בדיקה תוד תע     ❖

 . 2.13חלק  61347 ישראלי תקן תישו לדר הדרייברים התאמת ואישור סביבה
 )הפרעות 2.1 חלק 961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת     ❖

 .אלקטרומגנטיות מוקרנות(
 ,מולכות תורע הפ(  12.3חלק   961 ישראלי לתקן  להתאמה  בדיקה תעודת     ❖

 (. זרמי הרמוניות
 ,מולכות )הפרעות  12.5חלק    961 ישראלי לתקן האמלהת בדיקה תעודת    ❖

 .(רגעיים שינויים
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   הישראלי  התקנים מכון של ומלאות חיוביות  בדיקה תעודות להציג יש ,כן כמו
 הגשת ובמועד במידה , ISO17025 מוסמכות ממעבדות בדיקה  תעודות או

 דה עבממ ח "דו גשוי החומר
 של בדיקה  גם ההגשה םוי מ חודשים 6 תוך יעביר המשיב ISO17025 מאושרת

 ד(: "עו י"ע חתומה התחייבות לצרף יש(- התקנים  מכון
 

 ביולוגית( פוטו )בטיחות  IEC 62471לתקן   להתאמה בדיקה ודתעת❖
 בתקן כהגדרתו המוצע התאורה גוף לסוג בהתאם ,מאושרת- ממעבדה
 .יהרלוונט

-ה ת מנור בטיחות )דרישות  IEC 62031לתקן   להתאמה  ה יקבד תעודת ❖
(LED). 
 מכאני הלם מפני  נהגה  )דרגת IEC 62262 לתקן להתאמה  בדיקה תעודת❖

 . (IK08וזעזועים 

 אלקטרו  וחסינות )תאימות IEC 61547 לתקן להתאמה  בדיקה  תעודת❖
 .)תאורה מגנטית לציוד 

–בתדר משודרות ותהפרע  EN-55015    (RFIלתקן להתאמה בדיקה תעודת❖
 . )תאורה מציוד רדיו
טלי  דיגי בץוק יסופק ובנוסף, ממעבדה אור פיזור ועקום אמל יפוטומטר  ח"דו ❖

 . מוצע תאורה גוף סוג כל רבוע LUMDAT   או  IESבפורמט
 

 התאורה  גופי ותחזוקת אחריות ט.
 

 גוף לכ יחליף הספק  .שנים חמש  של אחריות נדרשת התאורה גופי דגמי  לכל   .1
במהלך שפסק תאורה  התאורה  יפ וג החלפת  עלות  .האחריות תקופת לפעול 

 .הספק על תחול והעבודה
 .זמיןמה לאישור והתחזוקה  ההתקנה אותהור את שיגי המציע   .2

 
 

 טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלתי. 
 

 בלבד המציע לנוחות מרוכזת דרישה רשימת הינה הטבלה( ההטבל למילוי הערות
 (. המפרט במסמכי שנדרש כפי המסמכים תוכןיה להת  חסותוההתיי

 
 סף(.  אינת( הנדרשים  המסמכים את ויגיש הטבלה את ימלא יעמצה    .1
 יותר או לאחד מלאה התייחסות באין ,בטבלה הנתונים את למלא המציע על    .2

 היכולת את למציע שאין המזמין יפרש ,להלן בטבלה הדרישה המפורטים מסעיפי
    .הסף על  סלתפ תווהצע שהנדר את לממש

 אם .ההצעה לאישור  הכרחי תנאי  המהווה ףס סעיף הינו  להלן  בטבלה סעיף כל   .3
לעהמצי ולתביכ  אין  לעמוד המציע ביכולת ןאי או/ו  מפורטת תשובה נותע 

 . הסף על תפסל הצעתו ,זה מסוג בדרישה
 שובותתה את  ולגבות  להלן  בטבלה  המפורטים  הדרישות סעיפי כל על לענות  חובה    .4

 ימוספרו  המסמכים .וז לטבלה המציע ידי על שיצורפו ,המסמכים הנדרשים י"ע
 במסמך המתאימה הפסקה ליד מךהמס רמספאת   לסמן יש  ,בטבלה כמפורט

 .באותו המסמך סעיפים למספר להפנות  ניתן ,המציע צרףמש
 לדרישות להתייחס המציע ועל תמציתי הינו  להלן בטבלה הדרישות תאור   .5

 .המכרז מכיט במסכמפור בהרחבה
 מחובת המציע את פותר ואינו תיציתמ הינו להלן בטבלה הדרישות תאור    .6

 .המכרז במסמכי המפורטות דרישותסעיפי ה ליתר התייחסות
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מס'   הדרישה

 מסמך

 תשובת המציע 

 בתחום ISO-9001:2008 לתקן הסמכה תעודת
 וחשמל תאורה

1  

  2 ......ריותחא שירות למתן היצרן מאת הסמכה כתב

 ...התאורה בגופי קניין לזכויות היצרן הצהרת
 תביעת של במקרה לשיפוי המזמין התחייבות וכתב

 .....'ג צד

3  

 ביצור התאורה גופי ירכיב שכל היצרן הצהרת
 ........שוטף

4  

 הותקנו אשר התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון
 ניםשב 'יח 1,000 בכמות במערב אירופה או/ו בארץ

 2010-2013- 

5  

 משבח תלפחו ,ניסיון בעל...המציע  כי הצהרה
 או/ו ריצו ,תאורה תכנון בביצוע ,האחרונות השנים

 .תאורה גופי פקתסא

6  

 בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל המציע יכ הצהרה
 יצרן של ,תאורה גופי לאספקת ,השנים האחרונות

 .ידו על המוצעים הגופים

7  

 בסך עסקי ישנת רמחזו לבע  הינו המציע
 .רונותחאה בשלוש השנים ,לפחות 2₪ 000,000,של
 .ח"רו אישור לצרף יש

8  

 או מקורי לציין( עיםוצהמ אורהתה גופי ט"מק
 )וערך כותיא שווה

9  

 הכולל המוצעים התאורה גופי של טכני מפרט
 .'וכו ,חומרים ,המבנה פירוט

10  

  11 יבואן/היצרן שם

  12 חשמליים  גדלים

  13 )לומן( ראו ףטש

  14 )קלווין 'טמפ( אור גוון

  15 ( Wכוללת ) חשמל כתריצ

  16 האור  ותומקור רההתאו גוף של חיים אורך

  17 "כפול ודת"בידחשמלי הגנה דרגת

  IP65 18ואבק  לחות מפני הגנה דרגת

    IEC62262לתקן  להתאמה בדיקה תעודת
(IK08). 

19  

 גופי דגמי לכל 10 י"תל מלאה בדיקה תעודות
 .........המוצעים התאורה

20  

  IEC61547 21לתקן  להתאמה יקהבד תתעוד

   961    ישראלי קןלת תאמההל בדיקה תעודת
 2.1 חלק 

22  

     961     ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 12.3חלק 

23  

חלק     961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
12.5 

24  

  IEC62471 25לתקן  מהתאלה היקבד תעודת

  IEC62031 26לתקן  להתאמה בדיקה תעודת

  IEC62031  27לתקן להתאמה מלאה בדיקה תעודת

 ,לפחות 0.92 התאורה גוף של ההספק מקדם
 תחום ובכל מלא בהספק

 הרשת מתח

28  

 מוסמכת ממעבדה אור פיזור ועקום מלא ח"דו
   ISO17025לתקן

29  

  30 .קיר ,זרוע ,עמוד ראש על ת"גו תפיסת אמצעי

לית ראטגאינ אלקטרונית הפעלה מערכת
(driver)  

31  

  32 ותפחל  שנים לחמש אחריות כתב

  33 המוצע  התאורה לגוף ותחזוקה התקנה הוראות

  34 קשר  איש פרטי
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 התקנת אביזרי תאורה   3.0308.
 

מפרט    של  השונים  הכמויות  וכתב  המפרט  בסעיפי  למפורט  ישבנוסף  יש להדג   זה, 
אשר יעשו בשעות חשיכה מוחלטת, ,  יםתקנת אביזרי תאורה כולל את הכוונים השונ שה

 כוונים יכין הקבלן: סיונית ולצורך הפעלה נ
 עם אזור להשתמש בהם.  שירי קשרמכ 3 . 1
 דיזל גנרטור להפעלת המערכת.  . 2
 ילות.  ל 2עובדים עם כלי עבודה. )חשמלאי ועוזר( למשך  3צוות של  . 3
   כבלים וחבורי קיר ניידים לחבור אביזרי תאורה. . 4
   לוח מפסקים להדלקה והפסקה של אביזרים אלה.  .5
 ר.  מרי עזחו . 6

 
 שילוט 3.0408.

 
חות, עמודי  הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צנורות ואביזרים כגון: לו לע 

בהתאם   צביעה  או  נירוסטה  סרט  עם  בתכניורלתאורה,  שלט  תשום  יהיה  השלוט   .
קים על הכבלים הן במוצא והן יעד, על השלוט חבם  סנדויץ למתקנים, ושלט נירוסטה ע

 המעגל.    כתב מספרי
 ר. בלים בכל השוחות מעבנדרש לבצע שילוט כ 
פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתאור ההתקנות או ימסר מאוחר יותר. מחיר   

 מויות.  דות בכתב הכהשלוט כלול במחיר היחי
 ונות עם לוחות חשמל. אר ל כן יהיה שלוט סנדויץ בארונות חשמל, דלתות 

 
 חשמל לחברת ה תשתית עבודות  08.3.05
 

  PVC -הכבישים, יהיו מ   במעברילת כבלים נורות שישמשו בתשתית להשח יהצ כל .1
 חברת החשמל מחוז הצפון.   י"ע והמוסכם המקובלפוס  ימט  קשיח

 מ "מ 5.3דופן   קוטר עובי 4"  נורותילצ 
 

 מ "מ 7.7  קוטר עובי דופן 6"  נורותילצ
 

 מ "מ 10.8קוטר עובי דופן   8"  נורותילצ
 

          מטר  1.20ר יונח בעומק ו נ ישל הצ העליוןצה ישר כאשר הקבקו   נחויו  נורות יהצ     .2
החפירה יר  כולל,  הסופיים   מתחת לפני הכביש            מילוי  סימון,  סרט  חול,  וכיסוי        פוד 

     לא יתאפשר בהתאם לתקן   צנרת  הנחת    עומקם לכביש. באם בהתא מבוקר והידוק
 . לתרשיםם בהתאיון פלדה עם ז  200 –נורות בבטון ב יהצאזי יעטפו  

 
תהיה    כל .3 לעיל,  כמתואר  צנרת  של  ההכנות  לקליטת    מושלמתמערכת  ומוכנה 

 . שפורטהכבלים וכו' כפי  מערכות 
 

               ן )שקע/תקע( עם אטם גומי. בכל פעמופוס יהיו מטנורות ייבין הצ המחברים .4
ניקוי ות,  לפח   ממ"  8בקוטר    לוןיבני   רשזו  נורות יושחל חבל משיכה יהצ               לאחר 
 נורות. יהצ

 
   בריחתו, יש לסתום את  -איהשחלת חבל משיכה עם רזרבה בקצוות והבטחת  לאחר .5

 חדירת בוץ וחרקים. כנגד,רזה ן הקצוות ביוטה ובטו              
 

שוחה  ת  שנקוד  נורותיצ .6 או  בבריכה,  אינה  בקצוות,   דבעתי  מושילשסיומם    יסומנו 
שי1  ¼  "  בקוטר  ברזל שחור  רנוי צ י"ע עד  י הצ  מתחתיתגיע  ,  פני  מ   ½נור  מעל   '

 פיים.וס הקרקע 
 

החשמל  הקבלן  .7 חברת  מפקח  עם  הצפון  /יתאם  המוקמות    ושאר מחוז  מערכות 
             .במקום
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 קבלה סופית של המתקן 08.3.06

 

 בגמר העבודות יערך סיור קבלה של המתקן.  
ן: חברת ם מהרשויות כגו האישורים השוניתכנן, ועל אף  מהפיקוח ו על אף הקבלה ע"י ה 

ודה, או לליקויים שיתגלו  חשמל, חברת בזק, הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העב
השונו בעבודות  שבוצעבהמשך  וכו'  י  עלו  ת  וחפירות  הזנות  לחיבורים,  לכבלים,  דו. 

 חודשים.  18לתקופה של 
וה  קבלה  סיור  ביצוע  לאחר  דוכמוכן  כ"עברת  המתכנן  ע"י  )במי ח  הערות  דה ולל 

ויערך סיור קבלה סופי לבוקיימות( ית דיקות  קן הקבלן את הדרוש תיקון ללא עוררין 
הדרוש תיקון בהתאם לסיור  ל  כ   אתהקבלן    תיקון הערות ע"י המתכנן במידה ולא תיקן

הביטח משרד  תעריף  של  בסיס  על  הקבלן  יחוייב  באתר  נוסף  סיור  כל  על  ון  הראשון 
 . 100%מזדמנות לפי  תלשעו

 

 ” AS MADE“תכניות עדות      08.3.06

 
כפי שבוצע   של המתקן  תכניות ממוחשבות  יכין  עם הקבלן  יחד  במציאות לשם הגשתן 

 מל, בזק וכו'.  חשת ברי חן ע"המתקבקשתו לבדיקת  
סטים    3למזמין    כן ימסור הקבלן ללא תשלום תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע  

 טור. ותקלי
 
 

  הגדרות למדידה ולתשלום   480.

 
 כללי   

לפי    מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידהככלל ימדדו העבודות לפי אחת   א.
מסוי בסעיף  העבודה  כל  נמדדת  מכלולים:  ועובדת,  מות  אחביחידה  ים  שלמת 

העבו כל  לגרוע  כולל  מבלי  זאת  כל  העזר.  וחומרי  העיקריים  החמרים  דות, 
   ם.מיהמתאי יפיםבסע 08מל ני חשלמתק  ללימהאמור במפרט הכ 

י  העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפ  מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי ב.
   ל מקרה.כלולים בכההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר 

הכמויות   ג. בכתב  הסעיפים  בתיאורים  תאור  להתחשב  הקבלן  על  תמציתי,  הינו 
המי  המפרט  הכללי,  במפרט  והתהמלאים  מקרה  וחד,  בכל  בתוכניות.  כל  אורים 

בכתבסעי וסעיף  ההספקה  ף  את  כולל  וחיבור  הכמויות  צויין    התקנה  אם  פרט 
 פורש. אחרת במ

בו תבוצע עבודה, שלג       .ד או שונה במידות בכתב   יף סעם  ביה קייבכל מקרה,    דומה 
הקבלן  מויות  הכ הסעיף  ,של  על  המבוססת  אינטרפולציה  ע"י  החשוב  יעשה 
 נ"ל.  לוונטי ההר

לעצמ        .ה שומר  להקטי המזמין  הזכות  את  בכתב ו  סעיפים  לבטל  או  להגדיל  או     ן 
 ניו. ראות  עיהכמויות, לפי 

 
 ור להלן: אמה כללים את תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כול 

 
 ים, דרישות מיוחדות.  י כללהבתנאים  את המפורט א.
הכללי   ב. במפרט  המפורט  חשמאת  קי08ל  למתקני  ה:  יכללו  ום  הנ"ל  תנאים 

 בניפרד.  היחידה השונים ולא ימדדו במחירי  
 רט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(.  כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פ ג.
העבודה   ד. בכד  יוהצלהתקנת  כל  שימוש  לרבות  במכשירים, והחומרים  עבודה,  לי 

ש  עבודות  ותיקוני  וכד'  בטיט  בבטון,  סתימות  כניזוומכונות,  מביצוע  תוצאקו  ה 
 עבודות הקבלן.  

 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.   ה.
לרבות קבלנים אחרים הע ו. הגורמים  כל  יצוע בשלבים  ובח  שטובדים בתאום עם 

 העבודות האחרות.  מתואמים עם 
ע ז. חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  והציוד  החומרים  שנבודו אחסנת  מו  סתיי ת 

 ם.  והגנה עליהם עד למסירת
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 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.   ח.

ש ט. כלליות  יש הוצאות  )הן  הקבלן:  הול  זה  ובכלל  עקיפות(  והן  צאותיו  ירות 
 ות והמיקריות.  דמ וקהמ

 ים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'.  ההיטל  י.
 רווחי הקבלן.   יא.

 
 לאמור לעיל:  נוסף ללו ביכ בעבודות עפר

מהרשויות  והסימ   המדידה יב. אישורים  וקבלת  בשטח  אחרים  מתקנים  וזיהוי  ון, 
 לחפירה.  

 .  טחיימת בשצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקמא יג. 
 יגומים, טפסות, דרכים זמניות וכל ציוד אחר.  שימוש בציוד מכני, פ יד.
ועוק טו. זמניות  דרכים  במשהכשרת  גפות,  לאחר  וביטולן  הבצוע  תקופת  מר  ך 

 העבודה.  
 הכשרת ניקוז זמני.       טז.
 עבודה בוצעה עבורם.  בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שה יז.

 
 רת וכו'  , מוליכים, צנ יםוטח כבלים,  140-090.1.08

 
ימדדו 08.3.165-220 לא  ופחת  שאריות  בלבד.  מותקן  אורך  לפי  נטו  ימדדו  הנ"ל  הנ"ל   .

זהוי,       08.3.425-485וללים חומר עיקרי, חיזוקים, כ שלטי  שלות,  קשירות 
 יות, כיפופים, חיבורים גמישים וכו'.  סופיות, סגירות,מחברים, מופות, זו 

 
 . ורך נטו כבלים ימדדו לפי מטר א          08.7.010-090

 
 תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות   215-200.1.08

 
התאנב 08.3.510 תכלול  יית  את  ים  ימדד    יסתוכנ המכסה  במחירה  התא  מחיר  הצנרת. 

והחפירה.   הזיון  הטפסות,  את  גם  ויכלול  וטל"כ  לתאורתאים  קומפ'  חשמל  ה, 
 בסעיף זה.ה וכל המתואר כסמ על ושילוט ימדדו קומפלט כולל המכסה 

-המדידה לפי חישוב התאורטי על פי פרט מילוי חוזר ב,   CLSMסביב השוחות   
CLSM וז" )משרד קרני(" "פרטי ניק  5.2ים בגיליון ף תא בהיק 

 
   חפירה/חציבה 310-290.1.08

 
ב 08.1.535-540 לנאמר  הנ"ל,  בנוסף  עבור  סעיפים  תוספת  שום  תנתן  שלא  תעלות  מודגש 

   חציבה( בהם יותקנוה/ירחפ)
 

צ 08.7.110-120 זהירה    נורותמספר  חפירה  כולל  קיימת  לתשתית  בסמוך  עבודה  בידיים  ו/או 
 או עם כלים מכניים.  /ו

 
חשבונו.כל   08.8.080 ועל  הקבלן  ע"י  יתוקן  הקיימת  לתשתית  שיגרם  ועומק    נזק  רוחב 

 ראות  ירה תהיה לפי הוהחפ
נחשב מפני השטח הסופיים או מפני  ה  על תה. עומק  של המפקח  בכתבמפורשות   

חול,    מים לפי החלטת המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפודהשטח הקיי
הגנה כס לבני  סימון,  סרטי  חול,  מלוי   וי  מאושר,  תחליף  ו/או  חומר  ב  מכנית 

המפקח   ע"י  הצורךשאושר  במידת  לקדמותוהחו   ריצוף  השטח  פני  מילוי  זרת   ,
 ס"מ.  20כבות של בשק דונברר מהמילוי  –חוזר 

 
 יסוד לע"ת 455-390.1.08

,ברזל                 הטפסנות  עבודת  כל  את  כולל  הזיון,היסוד  ,הבטון,צנרת  י  ע"ת  עיגון  ברגי 
 . לאישור המזמין, כולל חפירה ליסוד ומילוי חוזר נבררישובי קונסטרוקטור   וח
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 וד תאורהזרועות לעמעמוד תאורה,     410-175.2.08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , מגש אביזריםגופי תאורה     155-035.3.08
 

 , ארגזי ציוד )אם הם  יםהלדאת  רה יכללובנוסף לאמור, במחיר גופי התאו
 

בנפרד(,   מהדקים,    דרייבר, מותקנים  פנימי,  חווט  הארקה,  ברגי  כיסויים, 
 ה.  אורהתלגוף   יקים וכל חלקי העזר הדרושים אם אין תכ' מפורטת מחז

 נאים הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים:  במחיר הגופים יכללו הת 
דוגמא   - יספק  כלהקבלן  של  יזמינם  י התגופ   ות  ולא  יקבל אישור  אורה  עד שלא 

 ועץ.  הדגמים ע"י הי
 תבניות ביציקה במידה וידרשו.  -
 .  בשלביםנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין ת לא  -
תוך   - מהספק  בשלמות  קבלתם  לאתר  אישור  הובלתם  ספירתם,  בדיקתם, 

 סונם בשטח העבודה.  חוא
 בעת ההובלה, ההטענה והפריקה,  הגופים גם  למותור שאחראי עב הקבלן יהיה   -

 ו לפי ת"י  זר, יוצרהעמוד, פלטת יסוד, ברגי היסוד, פתח לחיבורים ולציוד ע
  08. העמוד והעמדתו יעשו בהתאם למפרט הכללי למתקן חשמל, פרק  812

ביטחון(. ע.ת. יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת, ללא  )משרד ההמעודכן 
ס"מ   10כולל חלקה התחתון תצבע עד גובה  ותים. פלטת בסיס העמוד עיו 

יהיה פס  או ביטומן, לאחר גלוון. בתא הציוד    817באספלט חם אלסטקס  
 לצורך חיזוק הכבלים ע"י שלות ובורג הארקה מרותך לעמוד.מרותך לעמוד 

 
 

 גימור העמוד: 
 918ם בטבילה לפי תקן ישראלי אבץ ח  . 
 ה. חיבור המכסה אל העמוד  מנירוסט 1/2בורים אלן " בורג מכסה פתח החי

 בעזרת שרשת או חוט פלדה עם ציפוי ניילון. 
  ץ חם. נים באבברגי יסוד מרותכים ומגולוו 
 היסוד החורים מאורכים כך שניתן יהיה לסובב את העמוד סביב   בפלטת

 .10 -הציר בכ 
 

 : פור העמודמס
   ואותיות  )קוליר( שעליו מותקנים מספרים  מ"מ  20 -סרט נירוסטה ברוחב כ

 מוטבעים ממתכת בלתי מחלידה כדוגמת פטי ז'אן.
 תכנן. / המ  האדריכלרים ע"י צבוע בעזרת שבלונה ופונטים מאוש 
 

 שונות: 
  דגלים. 2-העמוד כולל הכנות לחיזוק ל 
 י היצרןהעמוד יכלול שלט עם פרט . 
 :לול" הכולל: העמוד + תא האביזרים ללא  קומפלט "מכשיטת מדידת העמוד

ש אך ההכנות לחיזוק המגש + בורג הארקה מרותך לגוף העמוד בתא  המג
אורה + הובלת העמוד + הצבת  ף התלגו וחיזוקים לזרוע ו האביזרים + הכנות

  -מלמעלה אומים מלמטה ושניים  3ברגי היסוד הכוללים כ"א   4העמוד + 
 אחד לאבטחה מגולוונים ודיסקיות. 

 ,גופי התאורה  ומגש החיבורים.  לא כלול במחיר העמוד: היסוד, הזרועות 
 
 

 הערה: 
ת        גופי  יותקנו  הזרוע  ובקצה  ומשקלמאחר  מסוגים  מקרה שוניים  אורה  בכל  ם, 

החוזק   את  הקבלן  התאורה  יבדוק  גוף  הזרוע,  העמוד,  של  הקונסטרוקטיבי 
 . 812ול בתנאי התקן הישראלי  ועמידות המכל

 העמוד, הזרוע וגוף התאורה. בלן להגיש את החישוב הקונסטרוקטיבי של על הק
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   בדיקה 665.3.08
לכל   מתייחסת  המתקן  בהתאםו  קלח או    המתקןבדיקת  הוראות  ל    בנפרד 

הקבל.  מפקחה לקחת  על  בבחשבן  הבדיקות  ון  כל  את  המחירים  קביעת  עת 
ב  הוצאותיו  את  ולחלק  זה,  בחוזה  הנכללות  העבודות  במסגרת  ין  שידרשו 

ההסעיפ  ולשוניים  לשלבים  הבדיקות  פיצול  גם  כולל  הבדיקה  מחיר  חלקי  ם. 
ו, הכל בהתאם לדרישות  ולמתקן, בדיקות חוזרות ובדיקה כוללת של הפרויקט כ 

   המהנדס.
 

 ות ורצנ  .140-90008.1
צנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה.      08.7.010-090

 .במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד08.8.100לל ר יכהצנומון קצה ס
 

 הספקה חומרים/ציוד ע"י המזמין   .1.00508
 . ואחריות  קנההת, הובלה, אספקה כוללים המחירים כל 08.2.005

 
 

יהיה על הקבלן לקבל את   08.3.005 חומרים/ציוד כלשהו אזי    באם יחליט המזמין לספק 
 במחסן החומרים/ציוד 

ולנקוט בכל הפעולות   08.8.010 הדרושות הכלולות  הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן 
 עבור החומר/הציוד.    פקבשיטות מדידה השונות למעט התשלום לס

הכמויות כך, שבעמודת החומר יכלל  ן את כתב  ימלא הקבלק  למען הסר כל ספ
הרלו הסעיפים  כל  כולל  העבסעיוב  08.04.02  -מ    נטייםו החומר/הציוד  ודה  ף 

 .08.04.02  -מ  ל העבודות, חומרי עזר והסעיפים הרלוונטייםככללו י
 

 גומחות בטון   08.7.200

הבט גומחות  שיס  וןמידות  המונים  ו/או  הארונות  עפ"י  הרופיהיו  ע"י  שויות  קו 
באתר  )חח יציקה  לחלופין  או  והתקנה  אספקה  תכלול  ,העבודה  והוט(  ,בזק  "י 

המזמין.   החלטת  תכלהעבודכן  כמו עפ"י  אתה  הזיון,בטון    ול  ,ברזלי  התפסנות 
קונסטרוקטיבי   במחיר  ותכנון  כלול  ועל חשבונו  קונס' מטעם הקבלן  מתכנן  של 

 דה. חי הי
ת )חח"י ,בזק והוט(  עם הרשויוצע תיאום  לבלפני הזמנת הגומחות הקבלן נדרש  

)ח הרשויות  לדרישות  מתאים  גומחות  שגודל  ולוודא  ארונות  מידות    ח"י ולקבל 
 וט(. זק וה,ב
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 חרש  מסגרות -  19.0פרק 

עבו בפירוט  דן  זה  גדרפרק  מסגרות/אומן,  ספסדות  פרגולות,  שערים,  מעקות,  וכד'  ות,  לים 

 העשויים ממתכת.    

 כללי  – 19.01.00

ה  עדכניעבודכל  ישראלי  לתקן  לפחות  יתאימו  והחומרים  נושא ות  לאותו  המתאים   ,

העבוד  כל  הכמויות.  בכתב  תעשנהשנדון  ביותר   שימושתוך    ות  מעולים  בחומרים 

מומחי מקצוע  בעלי  לברר םובביצוע  שעליו  לכך  מופנית  הקבלן  של  ליבו  תשומת   .

מ   ולבדוק  מוקדמות  הוראות  לקבל  ו/או  על  בתוכניות  הפתיחההאדריכל  של   צורת 

 שמאלה.  נפתחים הנ"ל ימינה או השערים, אם

 מידות  – 19.01.01

מחיי  בתוכניות  המידות  במי כל  ל בות,  מ וחד  מוט גבי  פרופילים,  של  עמודים, ידות  ות, 

וכו'.   רשת  סטיהגדר  תורשה  לא  באתר.  לקחת  הקבלן  על  המידות  יתר  כל   את 

 מפקח. ובנוכחות ה  מהמתוכנן אלא באישורו של המתכנן בלבד

תאושר בחתימת ידם של האדריכל ו/או  כל סטיה תרשם ביומן ו/או על גבי תוכניות ו

התח לפני  הביצוהמפקח.  יבד לת  המע  ויוודא וק  וכו',  שונות  התאמות  באתר  בצע 

 . כל הנתונים הדרושים לביצוע מדוייק ומושלם של העבודה ושמצויים ביד

 חומרי עזר  – 0219.01.

ין משובח חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' ממ  ם,כגון: ברגי  כל חומרי העזר 

טון או קיר יצוק, יש תוך בחר( בכל דבר א ביותר. בכל מקום שיש לעגן ברזל )עמוד או  

כולל   לתוכנית,  בהתאם  לאחר כלבצעו  הקירות  פני  הקירות.  יציקת  בשעת  ההכנות  ל 

ה בעיזיון  כנדרש  ישארו חלקים מעובדים  )הכ עמודים  של וונה לחלק ה בוד חלק  עליון 

 . הקיר(

 חומרים  – 0319.01.

בעלי לפת וה מתקים מחלודל מוטות הברזל יהיו חדשים, מיחידה אחת, ישרים, נקיכ

בתוכניות ובפרטים. את המוטות   תחתך שווה לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומו

בפינ  ולהחליף  לנקות  לקדיש  יש  ברגים,  עבור  בעמודים  חורים  לשרוות.  ולא  ף. וח 

י מגולוונים  הברגים  ל היו  ובקוטר  מתאים  לבלוט ובאורך  צריכה  הברגה  הנדרש.  פי 

 פחות. בים לשני סיבומהאום לאחר הסגירה, ב

 צבע  – 01.0419.

 שייבוטנו( יצבעו כמפורט להלן:  כל חלקי המתכת )מחוץ לחלקי המתכת

ניקוי מוחלט של חל1 ח .  כל  רת, כל חלודה אחלודה קליפתית או  קי המתכת, הורדת 

או  ג פלדה  במכשיר  יעשה  הניקוי  וכו'.  שיטה  בשושיות  בכל  "סנדבלסט",  בשיטת 

היצרן. ניקוי זה יעשה גם במקרה של ראות  ח והושות המפקמכנית או כימית לפי דרי

   .גילבון הגדרות

קח מסוג צינקוט, מגינול או  . שכבה אחת של מינויום סינטטי מטיב מאושר ע"י המפ2

 אחר.

 ות, שכבה שניה כנ"ל )אולם בגוון אחר(. שע 48 בוש שלחר יי. לא3

טטי  ן סינבע שמ סופי, צ  לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע.  4

של   מלא  לכיסוי  עד  האדריכל,  בחירת  לפי  שכבות  כ בגוון  )שתי  המתכת  חלקי  ל 
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תעשנ הצביעה  עבודות  יחליטלפחות(.  המפקח  מומחים.  מקצוע  בעלי  ע"י  אם    ה 

 או בריסוס.  תעשה במברשתהצביעה 

 גילוון – 0519.01.

חלקי  לא כל  יגולוונו  לצבע,  פרט  לעיל  המתואר  כל  ביצוע  בגחר  מלא   ילווןהמתכת 

 ואחיד, אשר יענה לדרישות ת"י בהוצאתו האחרונה. 

 ת צינוורת מגולווניםיעצב

 היסוד. יעת צבע חיספוס בנייר זכוכית לפני צב . ניקוי יסודי כנ"ל כולל מעט1

 . ZN   אחת בצבע יסוד אפוקסי "אפיטמרין אוקסיל"כבה . ש2

 ן". . לאחר הייבוש כמפורט לעיל שתי שכבות צבע "אית3

 הביצוע בבית המלאכה  – 06119.0.

הוכנו   אשר  החלקים  שכל  להקפיד  שביש  כך  לזה  זה  יתאימו  המלאכה  עת בבית 

ישויפו  קביעתם למקום לא   כל קצוות המוטות  כל יפה מכל הצדתהינה סטיות.  דים, 

בברהגב אשר  יורחקושושיות  שטחיזל  כל  יעשו    ,  חיבורים  היטב.  וינוקו  ישויפו  המגע 

ש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל ותו יקפי אמלא והי  בריתוך חשמלי

יסגרו בקצה העליון בלפי   מ"מ   3פחית בעובי של  דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל 

 דות העמוד. כנ"ל לפי מילפחות ע"י ריתוך 

במידת חום מוגזמת. הריתוך יהיה מלא והיקפי  בזמן הריתוך יש להקפיד לא להשתמש 

עולים. כל החלקים המרותכים יהיו במישור אחד. לא צוע מלי מקי ע"י בעכאמור ועשו 

 ע"י מכבש מתאים. ורשה יישור של חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא י
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 חרש   נגרות -  20.0פרק 

     נגרות אומן -  01.20.01

ום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעת העץ יהיה חדש, בריא ויבש ללא ש

 ן ולכלוך וללא שום פגמים אחרים. י שומ א כתמ לשים, ללמפו

    .206,  205, סעיפים 35המפורטות בת"י  ת אומן ולדרישותהעץ יתאים לנגרו 

בצבע   רק  אלא  שמן  בצבע  יצבע  שלא  יעץ  ואשר  לע שקוף  גלוי  איהיה  טעון  שור  ין, 

עץ. חיל בייצור החלקים הללו, דוגמא מייצגת מלוחות המוקדם של המפקח לפני שית

יותאמו  חלקי  ייצורבעת   מכסה,  צבע  ללא  גלויים  ישארו  שפניהם  כיוון הגוו ם  ן, 

 אות המפקח.   הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להור

לא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים  לאורן פיני,  יה העץ, עץ  בהעדר דרישות מיוחדות יה

ברי היהיו  מתוך  יוצאו  ת"י,  לפי  המותר  ובמספר  בקוטר  והחואים,  יעץ   סתמו רים 

סיבי העץ. המפקח יהיה הקובע  וון בפקקי עץ בריא מאותו סוג ועם סיבוב מותאם לכי 

ים איזה סיקוס   עקב ריבוי הסיקוסים או  לחילופין לגביהבלעדי אם לפסול את העץ  

 נ"ל.  יסתמו בפקקים ה שיוצאו ו

 וסטיות מותרות   מידות - 0220.01.

ו  בתוכניות  המצוינות  העץ  הרשו/מידות  באו  המות  למידות כתב  מתייחסות  כמויות, 

הסופי.  הסטייה  המותרת במידות מוצרי הנגרות תהייה   לאחר ההקצעה והעיבוד  העץ

וחב של האלמנט הגובה או הרלכל האורך,  + מ"מ, בתנאי שהסטייה תהיה שווה   /-  1

 או בהתאם לתקן.   

  מוצרים מנגרות אומן -  03.20.01

ימני ההקצעה המכנית ין יוקצו במכונה וסים לע הגלוי הנגרות    כל שטחי העץ של מוצרי 

 ק לגמרי.   צעות הקצעה ביד וליטוש בנייר זכוכית עד לקבלת שטח חליורחקו באמ

ו ברגי עץ בלתי חלידים  או  יהיגים לחיבור  עה קלה. הברכל המקצועות יוקהו ע"י הקצ

 יז.    מסמרי פל 

    עץ טבעי למוצרים -  0420.01.

עי בלתי מעובד חלקית. העץ חייב להיות יבש עץ טב  מחלקייהיה  רים אלה  העץ למוצ

העץ ו חלקי  חרקים.  התקפת  או  ריקבון  סימני  שום  ללא  מקולפים.   בריא  יהיו 

וההסתעפויות ויוק  ה"עיניים"  שלא  יקטמו  כך  חהו,  פינות  יחוטא  תשארנה  העץ  דות. 

     ומרים מאושרים. סוג העץ יהיה בהתאם לנדרש בתוכנית.ע"י ח 

 הרכבת מוצרים מעץ     -  05120.0.

תו הדין לגבי אומים. בלתי חלידים  ומשוקעים בעץ. אוהברגים לחיבור יהיו  ברגי עץ   

החיבוכ העוגנים,  החיזוק,  ווי  הברגים,  א ל  לבטון  יה רים  למתכת,  מגודלו  ממין,   יו 

 מוחלטת.שיבטיח יציבות ומסוג 

       דוגמאות -  20.01.06

שר ידרש לכך ע"י המפקח. חלקי  קי עץ טבעי כאאו חלוחות  אות של ל הקבלן יגיש דוגמ 

בחומרים שקופים   אשר לא יצבעו בצבע המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו  נגרות  

טעונ  שקופה,  לכה  מוכגון  אישור  המפקים  של  יבדוקקדם  המפקח  המראה   ח.  את 

הגוו בהכללי,  רצונו  לשביעות  הם  אם  ויקבע  וכו'  הסיבים  כיוון  יוחלן,  וך בחית   טרם 

 ייצור.    וב
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        צביעת נגרות -  0720.01.

עבו הצכל  שלדות  דרישות  ביעה  לפי  יבוצעו  לעבבמפר  11פרק    הנגרות  הכללי  ודות ט 

 עץ בגוון לפי בחירת האדריכל.    בעיבתנור, או צ, צבע שרוף צביעה, לרבות צבע שמן

עץ מסוג  בצבע  צבוע  היה העץ  דה ולא צוין אחרת  בפרט ביצוע או בכתב הכמויות, יבמי

 רך מאושר מתוצרת חוץ בלבד.   ע "קסילדקור"  בשלוש שכבות לפחות או שווה 
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 יתוח האתר עבודות פ –  40פרק 

 כללי  

לרבות פרק  כללי לבניין ופיתוח )האוגדן הכחול(  ל המפרט ההלן מבוסס עהמפרט הטכני המיוחד ל 

משנת    40 הוצאה  כ1995לפיתוח האתר,  א, אלא אם  צוין  בסעיפי השלמוחרת.  ן  באות  ת  להלן  ם 

וחד  הכללי לפיתוח או כהדגשה מיוחדת, הנובעת מאופייה המי   כתוספת או שינוי לאמור במפרט

 של העבודה.  

בכ זה  במפרט  מקום  הכמויות  בכל  לעובי    והתוכניותתב  הכוונה  השכבה,  עובי  צוין  שלאחר  בו 

יהי המהנדס  אם  מבוקר.  הידוק  ידרש  לא  הגן  בשטחי  הנדרש.  בגן  ההידוק  שהשכבות  סבור  ה 

העליו השכבה  הודקובמיוחד  )אדמה(  להורות  נה  למהנדס  רשות  בזאת  ניתנת  המידה,  על  יתר  ה 

לפחות  לקבל של  בעומק  לחרוש את השטח  יעס"  40ן  החריש  זה מ,  תמורה    שה במקרה  כל  ללא 

 על חשבון הקבלן.  כספית או אחרת, הכל

 עבודות הכנה והכשרת השטח  – 040.0

טים אחרים  עבודות פירוק של אבני גן קיימות, ריצופים ואלמנ  –ק זה  בנוסף לאמור בפר

שאר באתר.  המפקח  הוראות  לפי  בשטח  מאושר. יות  יעשו  שפכים  לאתר  יפונו  ופסולת 

במבנים סמוכים, לי לפגוע בעצים או  עים מתאימים מבבכלים ובאמצעצים תעשה    עקירת

ל   עד  תעשה  הכריתה  וטלפון.  חשמל  קווי  מתחת  10  –במיוחד  הקרקע    ס"מ  לפני 

 המתוכננים. 

 ריסוס  – 10.040.0

 3אפ" בכמות של    –  ר בסעיף זה יבוצע ריסוס קוטל עשבים מסוג "ראונדלאמו  בנוסף

על   בא  100ליטר  המפקח  יורה  עליו  אשר  שטח  בכל  מים,  מתחת ליטר  לרבות  תר 

 ם מרוצפים. למשטחי

ו עלווה  כל עשבי הבר,  יהיה אחראי להשמדה של  ריסוסים הקבלן  וירסס  קנה שורש, 

 להשמדתם המוחלטת.  חוזרים במרווחים של שלושה שבועות עד

 ניקוי האתר  – 20.040.0

תחילת עבודה  כ  לפני  אבנים, ל  פסולת,  מכל  האתר  את  לנקות  הקבלן  על  אחרת 

. מציאת מקום לשפיכת הנ"ל וכל הנדרש חלה תרגרוטאות וכו'. ולהרחיק אל מחוץ לא

זו   עבודה  הקבלן.  ניתן  על  באם  ורק  אך  בנפרד  ישולם  עפר.  עבודות  במסגרת  תבוצע 

 נפרד בכתב הכמויות, המדידה לפי מ"ר. סעיף 

 ייה  מחצ הסרת – 30.040.0

כל צמחיה קיימת, אלא באישורו של  יעקור הקבלן  בנוסף לאמור במפרט הכללי, לא 

ם ניתן  ד. עבודה זו תבוצע במסגרת עבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באלבהמהנדס ב

 סעיף נפרד בכתב הכמויות, המדידה לפי מ"ר. 

 כריתת עצים  – 40.040.0

ן שבמקום היקף יש לקרוא קוטר. בוכמתואר במפרט הכללי אך על הקבלן לקחת בחש

כללי. הקבלן  ה  ס"מ מתחת לפני האדמה בניגוד לאמור במפרט  30–  20עשה  הכריתה ת

ך ורק עצים בעלי גזע בקוטר לא יכרות כל עץ אלא באישורו המוקדם של המהנדס. א

 רקע, המדידה לפי יח' כולל סילוק הפסולת. מטר מפני הק 1ס"מ הנמצא בגובה   15
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 עקירת עצים  – 50.040.01

בנוסף למפרט הכללי, על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר, כל  

ם בעלי  יעקר ע"י הקבלן אלא לאחר קבלת אישורו של המהנדס. אך ורק עצי  עץ לא

דה לפי יח' כולל סילוק מטר מפני הקרקע, המדי  1ס"מ הנמצא בגובה    15גזע בקוטר  

 פסולת ומילוי הבור. 

 חישוף   – 60.040.0

עבודות  עם  יחד  תבוצע  זו  ועבודה  בנפרד  ידרש  לא  עשביה  להורדת  השטח  חישוף  כל 

כלליות בלבד.  .עפר  לגינון  המיועדים  מילוי  בשטחי  ויוטל  יועבר  חישוף  חומר   חומר 

בנפרד אך ורק באם ניתן    חישוף לא יוטל בשטחי רחבות, דרכים, שבילים וכו'. ישולם

 ה לפי מ"ר. ידסעיף נפרד בכתב הכמויות, המד

 פירוק  – 70.040.0

ק יעשה בכלים וכל הנדרש, יפרק הקבלן לפי הוראות במקום ובהתאם לתוכניות, הפיר 

באתר. משטחי בטון קיימים במקום מכניים ו/או בעבודות ידיים לפי הנחיות המהנדס  

ס"מ לא יפורקו. כשהמילוי קטן    80עובי שכבה מעל  ועליהם יש להטיל חומר מילוי ב 

 הנ"ל יש לפרקם. ה מהשכב

מרבית  בזהירות  יפורק  חוזר  לשימוש  הראוי  דבר  כל  או  ריצופים  שפה,  אבני  גדרות, 

 עבודת ידיים.   ב

וביל ולהערים במקומות שהמהנדס חומר הראוי לשימוש חוזר על הקבלן להעמיס, לה 

הפירוקים הנ"ל לא ישולם כל תשלום נפרד. המחיר    יורה, בגבולות שטח המוסד. עבור

ול בעבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות. כלהנ"ל  

 בהתאם ליח' / מידה המצוינת בכתב הכמויות.  רהמדידה לפי מ"א או מ"

 בורות   סתימת – 80.040.0

ע מכל  כתוצאה  או  הנ"ל  מהפירוקים  כתוצאה  שנוצרו  ע"י בורות  יסתמו  אחרת  בודה 

ים לרחבות דרכים וכו' יוחזר העפר בשכבות עד הקבלן באדמת המקום, בשטחים המיו

 ס"מ כל שכבה אחרי הידוק.  20בנות 

 סיקול  – 90.040.0

 ס"מ.  5ס"מ תסוקל מכל האבנים בגודל  30יקול אדמת גן עליונה בעובי ס

 

 קירות תומכים ומסלעות  –  40.1

 כללי  – 01140.0.

 40נימשרדי פרק ב רק זה, קירות תומכים וקירות גדר כמפורט במפרט אמור בפבנוסף ל

המצעים,   – לתחתית  חפירה  עבודות  וסימון,  מדידה  כוללת  העבודה  האתר.  פיתוח 

ב הקיר, כולל עבודת חפירה ליסודות, יסודות בנית קיר, החזרת העפר החפור בג  רחבמ

 פת אגו"ם לפי הצורך. הידוק מבוקר ובהתאם לתוכנית הטופוגרפיה וכן תוס

שי  ניקוז  חורי  גם  בעבודה  בגוון  ותנכללים  פי.וי.סי  מצינורות  " קנו  בקוטר   3אפור 

ובה הקרקע או המדרכה לרגלי  ל גס"מ מע  20מטר ובגובה    2במרווחים שלא יעלו על  

בקירו  עליון  ניקוז  כן  כמו  יגנו  הקירות.  הניקוז  פתחי  על  בתוכניות.  המסומן  לפי  ת 

ות ישארו  דליים לכל חור, עטופים ברשת ברזל. הצינור   2-3גת בכמות  צרורות אבן מודר

 בתוך הקיר ויגיעו מגב הקיר ועד חזיתו. 

 :העבודה כוללת
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מטר או לחלופין במקומות   8התפרים לא יעלה על  ין  המרחק ב  –א. תפרי התפשטות  

קר.  -ס"מ כולל מילוי קל  2פרט אם צויין אחרת(. המישק ברוחב  שבירה של הקיר )

ערך  את שווה  או  יש לאטום באלסטוסיל  של התפר  הכנת    חלקו החיצוני  מאושר. 

 התאם לתוכנית.   חורים למעקות או גדרות למיניהם בראש הקיר במידת הצורך וב

קיר הבטון  ארת קוצים בראש הקיר, במידה שיהיה צורך בבנית קיר בלוקים על  הש  ב.

 בהמשך.

 ביצוע כל קטע. ג. השקיית הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר 

ריכל לדוגמא שעל הקבלן לבנות באתר. ד. הקירות יבנו רק לאחר קבלת אישור מהאד

הקירו  ובמתכונת  בדוגמא  קיר  לבנות  המהקבלן  וידרש  הבמידה  באתר,  ת  קיימים 

 יצויין פרט זה בכתב הכמויות. 

 בטון קירות – 02140.0.

ויין אחרת בכתב אם כן צ   )אלא  20  –בנוסף לאמור בפרק זה, היציקה מבטון מזויין ב  

הזי פלדת  בתוכניות(  או  בפרק  הכמויות  כמתואר  תהיה  ובכל   0207ון  הכללי  במפרט 

ע"ג . ה מקרה לא תמדד הפלדה בנפרד ותכלל במחירי הבטון קבלן יצוק את היסודות 

רזה כמצויין בפרטים. התב לבטון תהינה עשויות מדיקטים חדשים, שכבת בטון  ניות 

יהיה חלקפרט אם צויין אחרת ב  כתב הכמויות או בתוכניות. בכל מקרה, גמר הקיר 

   40פרק    –ס"מ, הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר    2/2ונקי עם פאזות בפינות  

 ית ולפרטים וכנ ובהתאם לת 

 קירות בטון מצופים אבן: – 40.01.06

האמ לכל  בפרטי  בנוסף  כמפורט  אבן  בשכבת  הבטון  קיר  יצופה  בטון  קירות  לגבי  ור 

ג'י   "מ בתוספת מוסף  "ביס  2הביצוע. האבן תחובר לפני הבטון ע"י שכבת טיט בעובי  

ת הקיר יכללו  ודובונד" או שווה ערך מאושר בכמות וביישום על  פי הוראות היצרן. עב 

 בתוכן גם את ציפוי האבן. 

 מצופים אבן וקופינג: קירות בטון – 40.01.07

ן  בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצוע.האבכמו הסעיף הקודם אך עם  קופינג  מאבן  

לראש הק העובי  תחובר   , טיט  ע"י שכבת  או    2יר  בי.ג'י.בונד"   " מוסף  בתוספת  ס"מ 

על   ביישום  מאושר  ערך  זוג  פי  שווה  ידי  על  הקופינג  יחוזק  כן  כמו  היצרן.  הוראות 

 מ"מ לכל אבן.  8קוטר מוטות ברזל ב

 ירות אבן ק– 40.01.08

) אלא אם   20-ורכר ואחרים יינבו ען גב בטון בלקט, חלוקי נחל, כ  קירות מאבן ג'מעין,

יצויין אחרת בכתב הכמויות או בתוכניות(. כל אבן שתוכנס תהיה שטופה ונקיה מכל 

ס"מ.יציקת    5ועפר ותכוסה בשכבת בטון מכל צדדיה בעובי בעובי של מינימום    לוךלכ

 כל על פי הפרט והתכנית.עם זיון על גבי שכבת בטון רזב. ה 20-יסוד בטון ב

 

 בידוד – 09140.0.

קירות  בסעיף    בידוד  לנדרש  בהתאם  יעשה  הקרקע  עם  במגע  הבאים    05064הבטון 

ישתמש הקבלן בביטומן חם   45/55קום ביטומן  במ  במפרט הכללי בעבודות איטום, אך

)יריעות פיברגלס(.  1.5בשיעור של    80/100  ק"ג למ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית 

 ות יריעות זכוכית. על הקבלן לקחת בחשבון שלוש מריחות עם ביטומן ושתי שכב

 המדידה לתשלום לפי מ"ר ורק במקומות שצויינו ע"י המפקח.   
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 הבטון וחוזקו וגיס – 10140.0.

בין דפנות הקיר )אבן( הכל בהתאם סוג הבטון ליציקת יסודות וגב הקיר ו/או יציקה  

ב   מסוג  יהיה  לפח יכ  20  –לפרטים,  בטון    250ות  יל  למ"ק  צמנט  דבש ק"ג  אבני  ללא 

יהיה חלק ע"י טיח   במקומות גלוי, כגון קיר גדר, הגימור  בהם ישנה דרישה לגב קיר 

 צמנט.

 לבניה:   אבן – 40.01.11

יהיה  על פי הפרט, התכנית   סוג האבן לבניה תהיה אבן טבעית או אחרת . גודל האבן  

א לקבל  דרישת המתכנן.על הקבלן  לפני הבאתה למקום או   וטיב האבן  סוג  על  ישור 

לצורך תכני  העבודה,  לפי  דוגמא  לבנות  וכן  האבן  דוגמאות  להציג  הקבלן  על  ות כך 

 מ"ר לפחות. 5בכמות של 

 מלט  – 3.1140.0

 .   1:3ביחס   מלט פירושו "טיט" ולצורך מכרז זה יעשה ללא סיד ויהיה

 משיקי התפשטות  – 14140.0.

לקחת בחשבון שבמשיקי התפשטות עליו  מ', על הקבלן    10כל  משיקי התפשטות יעשו  

לסתת את האבן משני צידי המישק בכדי לקבל קווים אנכיים. המישיקים יהיו ברוחב 

 לקר, המישק יהיה גם ביסוד הקיר. ת ק ס"מ עם פלט 2

  מישקים ועיבודם – 15140.0.

ב    לפחות  האבן  מפני  שקועים  יהיו  )פוגות(  ושו  20  –מישקים  ישא מ"מ  האבן  רו  לי 

מ   יהיה קטן  רווח המישקים לא  מ    15  –נקיים.  יהיה רחב  ולא  מ"מ. מלט   30  -מ"מ 

 יד.למישקים כאמור לעיל ללא ס

 : בניית מסלעות – 40.01.17

ל סלע , ללא הסלעים יסופקו משכבות טבעיות ש  .ספקה והנחה  של סלעי "שכבות"א

ב שונים  בגבהים  תבוצע  המסלעה  בניית  קידוח.  והפרט סימני  התכנית  לרוח  התאם 

הע המתכנן.  הוראות  ולפי  הידוקהטכני    , הצורך  לפי  חפירה  תכלול   השתית,   בודה 

מים אשר ניפסלו  או נמצאו כלא  של  סילוק החומר העודף ופינוי שברי סלעים וסלעים

הקבלן להביא דוגמא של הסלעים שהוא עומד לספק   נחוצים. לפני התחלת הביצוע על  

 יתחיל בביצוע.   ןם על ידי המתכנורק לאחר אישור

 פרשי הגובה שהמסלעה מגשרת עליהם: גודל הסלעים יקבע ע"פ ה

עד  1 הממוצע  שגובהה  למסלעה  ש  1.00.  יעשה  הקרקע,  מפני  בגודל ימומ'  בסלעים  ש 

 ס"מ.   30-40ובעובי     60X100ממוצע של 

למסל2 עד  .  הממוצע  שגובהה  בסלעים    2.00עה  שימוש  יעשה  הקרקע,  מפני  בגודל מ' 

 ס"מ.   40-50ובעובי     80X130ממוצע של 

למסלעה  3 ל.  מעל  הממוצע  בסלעים   2.00  -שגובהה  שימוש  יעשה  הקרקע,  מפני  מ' 

 ס"מ.  50-60בי בעוו    100X160בגודל ממוצע של  

 

 אופן הבניה:

 מפולס.. הסלעים יבנו כאשר הקו העליון 1

יש להניח אחד מעל השני בצורת"שכבות"  .2 מונח מעל שני  שר  כא  את הסלעים  סלע 

ים התחתונים ועל ידי כך מונע יצירת מרווחים  סלעים ו"סוגר" את המרווח בין הסלע

 נמשכים בין שכבות המסלעה.
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בנית המסלעה3 ך שהסלעים מונחים ב"שכבות" אחד על השני בחפיפה של כה  תעש  . 

 לפחות.  2/3

כ'  4 הקרקעית  בתוך  תושק  הבסיס(  התחתונה)שכבת  השכבה  לפי  ס"מ    10.  לפחות 

 המצב בשטח. 

מפולסות5 הן  כאשר  יונחו  הסלעים  מקרה  .  ובכל  הידוק(  כיוון)אחרי  למנוע   לכל  יש 

 נטיה שלהם כלפי החזית. 

 וטכני בניצב לשכבות הסלעים.א ג בגב המסלעה יונח בד. 6

 . המדידה לפי מ"ר פני המסלעה. 7

 

 קירות תומכים וגדרות מבטון  – 1810.04.

 תחום הפרק. 1

בה  זה  פרק      ויבוצע  מבטון  וגדרות  תומכים  קירות  לביצוע  לתוכניות מתיחס  תאם 

 . 40פרק  -וכמתואר להלן, כל היתר כמתואר במפרט הכללי לפיתוח  

 ון י בטשטחגמר נקי של . 2

ק"ג צמנט למ"ק בטון    280חות  לפחות, ויכיל לפ  20  –הקירות יהיו מבטון מזויין ב       

בתוכניו נדרש  והדבר  במידה  הקירות  מוכן.  רגלי  תוצקנה  הכמויות  בכתב  או  ת 

גבי   על  ל התומכים  יכיל  אשר  רזה  בטון  בטון    150פחות  שכבת  למ"ק  צמנט  ק"ג 

לגביהם נדרש הדבר בתוכניות    חשוף" אשרן "מוכן. לצורך גימור נקי של שטחי בטו 

תמש בתבניות מלוחות עץ אשר ימרחו בשמן בתבנית  או במסמכי החוזה, יש להש 

ל  כדי  בה  קצותיהם  שאין  כשחיבורי  הלוחות  את  לקבוע  יש  הבטון.  את  הכתים 

המופיעות בשטחים    מסורגים וכיוונם אופקי או אנכי כמסומן בתוכנית. כל הפינות

יקטמו  איטום  ס"מ  2וחב  לר   החשופים  מדיקט.  יהיו  מסותת  לבטון  התבניות   .

יעשה כמפורט במפרט הכללי לעבודות  קירות הבאי )תומכים(  ם במגע עם הקרקע 

בשיעור של    80/100ישתמש הקבלן בביטומן חם    45/58איטום  אך במקום ביטומן  

זכ  11/2 סיבי  מסוג  יהיה  האריג  /מ"ר.  בחשבון  ק"ג  לקחת  הקבלן  על    3וכית. 

ביט ריחמ עם  תות  הזיון  פלדת  זכוכית.  סיבי  יריעות  של  שכבות  ושתי  היה  ומן 

בנ תימדד  לא  ובכל מקרה  כלולה  כמתואר במפרט הכללי לעבודות בטון  והיא  פרד 

יש להקפי ס"מ מדופן    4  –ד על הנחת הברזל כ  במחיר היציקה. בקירות שיסותתו 

הב שיציקת  להקפיד  יש  קטנים.  באגרגטים  שימוש  על  וכן  לל  טון הקיר  א  תבוצע 

 הפסקה בין תפרי ההתשפטות.

 טוןמדידת קירות וגדרות ב. 3

ב כולל  עבודה  לצורך מרחב  חציבה  ו/או  חפירה  כולל  רזה.  לפי מ"ק  בטון  ומצע  רזל 

 "ר. מעבור סיתות הבטון ישולם בנפרד לפי 

 

 שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות  –  40.2

 כללי  – .000240.

 . 40פרק  –ר הכל כמתואר במפרט הכללי האת

 בנוסף לאמור בו מספר השלמות:

בשטחי1 העליון  הגימור  ובכל .  הכמויות  בכתב  לכתוב  בהתאם  יהיה  המרוצפים,  ם 

 גמים.מקרה ללא פ
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 5  –. אם רוחב ההשלמה פחות מ  . השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות2

א  מידה שנמצ . בס"מ יש להשלים ע"י יציקה במקום, בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד

 יצוף. תא ביקורת בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הר

קומות החיבור מרצפות . במידה שיש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במ3

 . דשבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחי

 . בכל מקרה ובכל מקום אשר מצויין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ. 4

גם אם לא  5 ריצוף על הקבלן  ין בכתב ה צוי.  דוגמאות  ולא מופיעות בתוכנית  כמויות 

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

 מסוגים שונים:  ריצוף באבני ריצוף משתלבות – 01.240.0

בעובי    חול  שכבת  הקבלן  יפזר  לעיל  כאמור  ומהודק  מיושר  מצע  גבי  ס"מ,   4-5על 

והנחת  אספ ש"ע.קה  או  "אקרשטיין"  חרושת  בית  תוצרת  משתלבות  שתית ותאבנים 

"צור להכנת  חפירה  כולל   מבוקר  הידוק  לאחר  א'   סוג  חומר ממצע  ופינוי  הדרך"  ת 

המפקח הוראות  ולפי  הצורך  לפי  באבני    באתר.  עודף  להשתמש  אפשר  שאי  במקום 

ב מנוסרות  במרצפות  השלמה  תעשה  חצאים,  או  שלמות  הנדרשת.צור ריצוף  לא   ה 

ע"ג הר פיזור שכבת חול  ביציקות בטון.  כל הרווחים שבין  תותר השלמה  ומילוי  יצוף 

וי במכתש  האבנים  הידוק  היצרן. האבנים,  והנחיות  הוראות  לפי  הכל  ברציוני. 

או אלמנטים אחרים, יש לצקת   , באבני שפה  ריצוף אינו גובל בקירותבמקומות בהם ה

 צוף. הריחגורה סמויה מבטון בשולי  

 ה(.ר מ"ר ריצוף )לא כולל חגו ידה לפימדא.

 א חגורת בטון. לפי מ"מדידה ב. 

 ריצוף אבן מסוגים שונים: – 40.02.02

שתס  תהיההאבן  ה   ופק  סדקים.עבודת  או  שברים  ללא   , מעולה  א'  האבן  מסוג  נחת 

תעשה בהתאם לפרט, לתכניות ודרישת המתכנן. העבודה תכלול אספקה פיזור והידוק 

פי הפרט, ס"מ כולל זיון ל  10בעובי    20-, אספקה ויציקת בטון ב   צע סוג א'ת מתשתי

בעובי   ומסותתת  מנוסרת  בזלת  אבן  והנחת  לפי   ס"מ.  3אספקה  והסיתות  האבן  סוג 

הנח דוגמא.  פי  ועל  המתכנן  פוגות  בחירת  בונד"  ג'י  ו"בי  מלט   עם  טיט  על  האבן  ת 

ברוחב   ושקועות    7ישרות  הפ  1.5מ"מ  ברובא   וגו מ"מ.מילוי  בחירת ת  לפי  בגוון 

המפ והוראות  התכנית  לפי  הכל  יחל המתכנן.  בטרם    , הקבלן  על  מקרה  בכל  קח. 

ר דוגמאות  להכין  של  בעבודה,  את   5יצוף  יאשר  שהמתכנן   לאחר  ורק  לפחות,  מ"ר 

 לפי מ"ר.    ות הריצוף בכתב,יוכל הקבלן להשלים את הנחת הריצוף. המדידהדוגמא

 מסוגים שונים וגן תיחום  השפ  אבני – 03.240.0

ש שפה  אבני  והנחת  אספקה  כוללת:  בהתאם העבודה  הכל  בטון,  חגורת  כולל  ונים 

ע"י אלמנט פינה מעוגלת מוכנה מהיצרן או במקרה ינות רק  בצוע הפ   לתוכנית ולפרט.

 של זוית ע"י ניסור ב"גרונג". אלמנטים אלה אלה לא יתקבלו בחיבורים מסוג אחר. 

יונחאב  בנוסף לאמור: תוספת ני השפה  כל  לא תשולם  ולפרטים.  לתוכניות  ו בהתאם 

 י אבני גן. לשביעות רצון המפקח באתר. כנ"ל לגב אלמנטים אלה. הכל נחתעבור ה 

 מסוגים שונים אבני שפה לכביש – .02.0440

 .40פרק  –ל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר הכ
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 מדרגות אבן מסוגים שונים: - 40.02.05

וב תכ  העבודה  אספקה  פנ לול  והכנת  בטון  יסוד  כולל  מנוסרת   מאבן  מדרגות  י  ניה 

 השטח לפי הצורך. הכל לפי תכנית, הפרט והוראות המפקח באתר. 

 מדרגות ישיבה  מאבן : – 40.02.06

מדרגות ובנית   ב  אספקת  בטון  יסוד  כולל  מסותתת  תוך  20-מאבן  תתבצע  העבודה   .

בונד" ג'י  בי   " בסיס  על  בטיט  בהתאם  בכ  שימוש  לפי  מויות  הכל  היצרן.  להוראות 

 קח באתר. הפרט, התכנית והוראות המפ

 

 פרטים שונים  –  40.8

 כללי  – .000840.

ריטים קנה של פריטים שונים המפורטים להלן. כל הפס לאספקה והתפרק זה מתייח 

בהתאם  וכן  השונים  הביצוע  ולפרטי  לתוכניות  בהתאם  ויהיו  התקנים  לדרישות  יענו 

 המפקח והמתכנן.  אושרו ע"ית שלדוגמאו

 אלמנטים טרומיים – .010840.

בטוןכל האלמ למוצרי  הישראלי  בדרישות התקן  יעמדו  להלן  טרום   נטים המפורטים 

ת בטון על כל סעיפיו  הדן בעבודו   03( פרק  1975ולמפורט במפרט הכללי לעבודות בניין )

סעיף   השלמו  03062כולל  האלמנטים.  של  גרנוליט  בציפוי  להדן  האלמת  נטים הנחת 

הכל לפי הנחיות והורואת   –במקום  יעשו ע"י חיתוך אלמנטים במכונה ו/או ע"י יציקה  

 המפקח באתר.  

 גנה על המבנה במקומות בהם הקרקע גבוהה מהמבנה. מי לה" טרוLאלמנט "

במידות הע אלמנטים  אספקת  העבודה,  לצורך  חציבה  ו/או  חפירה  כוללת:  בודה 

ת "אקרשטיין" או ש"ע . אספקה, פיזור והידוק בית חרוש  צרתבלי צבע תו  60/30/33/8

 ס"מ,   10י  בעוב  150  –ס"מ. אספקה ויציקת יסוד בטון ב    20סוג א' בעובי    שכבת מצע

ס"מ בין האלמנטים   2קלקר בעובי  הנחת האלמנטים ע"ג היסוד תוך סידור שכבה של  

 לבין הקיר וכיסוי האלמנטים באדמה. 

 

 מתקני משחק  – .020840.

ול, מגלשות ת מתקני משחק ומתקני ספורט, נדנדות, סולמות, ארגזי חפקה והרכבאס

הישר  וכו'. התקנים  ממכון  תקן  תו  ישאו  המתקנים  לתוכניות   אלי. כל  בהתאם 

ויהיו מטיב מאושר ע"י המפקח. ולפרטים, כל החומרים יתאימו לתקני ם הישראלים 

 כל צינורות הברזל יהיו מגולוונים.  

כוללת אהעבודה  חומר:  בקרקע ספקת  ביסוסם  מתקנים  התקנת  עפר,  עבודות  ים, 

בחומר וצביעתם   יצבעו  מברזל  והחלקים  הצנרת  כל  האדריכל.  לדרישות   בהתאם 

ופעמיים בצבע שמן לאחר שיוף והחלקה וחלקי הע  יצבעו פעמיים בצבע אנטירוסט  ץ 

כמצוי    דותגלזור" כולל צבע יסוד. העצים מסוג מאושר ע"י המפקח במי  –טבעי "הולץ  

המתאימים.  בפ בסעיפים  הכללי  למפרט  בהתאם  השאר  כל  לפי  רטים.  המדידה: 

 קומפלט יחידה מעוגנת ומורכבת במקום. 



 - 49 - 

המשח יהיו במתקני  חברתק  שצ"פ  לשכל  הכמויות,  בכתב  אפיונם  לפי  מתקנים   דיוק 

עם א להתקשר  הזכייה  הודעת  עם  מייד  יהיה  הזוכה  הקבלן  אלו    ברות  ח  3  חרת,על 

 בלבד.

הצעו  המחיר את  מגלם  הכמויות  קבלבכתב  המשחק+רוחח  מתקני  חברות  ראשת  י, ן 

 רקים אלו. תוספת לפ\לא תינתן הנחה

 

   משחק שלט למתקני  -40.08.03

מותקן על שני   80X  80בגודל בכל מגרש משחקים יציב הקבלן על חשבונו שלט אתר 

בדיקה   המתקנים, תאריךעמודים נושאים. הכיתוב יכלול בעל האתר, אחראי על  

 ותאריך בדיקה הבאה. 

  משטח גומי בטיחותי – .4.00840

בעובי  ,  P.Bימר  פרי תחתונה  השטח(  ס"מ    2-3שכבה  , שחורים  SBRמסיבי  )בקצות 

ו  בין  P.Bפריימר   בעובי  השכבות  עליונה  מגרגירי    1שכבה  שחורים    SBRס"מ 

 וח.  ן עפ"י בקשתהלק מ"מ בגוו 1-4צבעוניים בגודל  EPDM)גרנוליט( וגרגירי 

 מתקן המשחקים.  מעובי הגומי משתנה סביב מתקני המשחק בהתאם לגובה הנפילה 

 . המפרט הינו עפ"י דרישות מכון התקנים הישראלי

וניהתקנת הגומי תתבצע על גבי אספלט מים מחלחלים ומאחר  קוז  . יש לתכנן שיפוע 

 . דרך הגומי

 ארגז חול מבטון – .5.00840

ה, סילוק עודפים, אספקת כל החומרים ובניית ארגז ה לצורכי העבודחפירה ו/או חציב

פי הפרט, בתבניות דיקט חלקות. הזיון ל  20  –יין, יציקת הדופן מבטון ב  חול מבטון מזו 

 10ות, מילוי הארגז בחול ים נקי עד  קפדה על קיטום כל הפינגמר הבטון חשוף וחלק, ה

 ס"מ משפת הארגז. 

 שלט  – .6.00840

מ מפח  בצ שלט  צבוע  שחור  גלוון,  בגוון  שמן  בצבע  כותבים  עליו  צהוב,  בגוון  שמן  בע 

כל   הפרוייקט  שמות  שם  של  האותיות  גובה  לפרוייקט.  שמו   20האחראים  ת ס"מ, 

ס"מ זה מזה.   50ס"מ כל    100/25ס"מ כ"א. הפח מותקן ע"ג מסגרת עץ    15האחראים  

 . יציבה ובטוחה. ראה פרט ביצוע השלט יועגן לקרקע בצורה  

 גולהפר – .070840.

ונים המעוגנים ביסוד אספקה והתקנת פרגולה עם ספסל. הפרגולה מעמודי ברזל מגולו

וונים, בין העמודים והקורות תונח מסגרת בטון, לעמודים מרותכים קורות ברזל מגול 

קורות ועל גב המסגרת תונח רשת עץ להצללה, בין העמודים יחוברו  ברזל המרותכת ל

עץ מונחים ע"ג קורה מקשרת מברזל. לוחות העץ  , הספסל מלוחות ספסלים עם משענת

ע  לתושבת  לפרט מחוברים  לתוכניות,  בהתאם  הכל  לקיר,  רתום  ספסל  או  ברגים,  "י 

 רואת המפקח באתר.והו

ב למפורט  בהתאם  והעץ  המתכת  עבודות  זה  40.11סעיף  כל  מיוחד  המדידה   במפרט 

 . במטר מרובע.

 אשפתון – .090840.

וה בהאספקה  אשפתונים  מצינור תקנת  יהיה  העמוד  הכמויות  וכתב  לתוכניות  תאם 

צביעת   15  –ס"מ, הבטון ב    40רה ועיגון רגל המתקן בגוש בטון בקוטר  מגלוון כולל חפי
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ב   המתכת  צבע  2  –חלקי  שכבות  ושתי  יסוד  צבע  בחירת   שכבות  לפי  הגוון  שמן, 

פי בחירת ", הגוון ל 2000ר  האדריכל, צביעת חלקי העץ בצבע יסוד ןבשתי שכבות "לזו

 האדריכל.  

 המדידה: לפי יח'. 

 ברזיה  – .100840.

שחם אריכא" דגם ס"מ בגמר גרנוליט, כולל בריכת ניקוז תוצרת " 35/80גלילית ברזיה  

ת מחוררת ללא תחתית בקוטר קנת חבי גליל או ש"ע מאושר. המחיר כולל אספקה והת

בקרבת  40 בקרקע  תמוקם  החבית  חצץ.  מלאה  לנ   ס"מ  ותשמש  המים הברזיה  יקוז 

 העודפים שיגיעו אליה מבריכת הניקוז בצינור תת  

בה קרקע הברזיה  הצבת  באתר.  המפקח  להוראות  בהתאם  החבית  מיקום  תאם י. 

 ביחידות. . המדידה  לתוכנית. הגוון לפי בחירת המתכנן. ראה פרט 

 עמוד לשלט  – .15.0840

גו  35עמוד גלילי מבטון עבור שלט, קוטר   אליפטי לאותיות  ס"מ, משטח    40בה  ס"מ, 

עוגני    35/40 עם  בטון  ביסוד  המעוגן  העמוד  משטח ס"מ,  החזית.  גרנוליט  גמר  בטון, 

לפי דרישות המתכנן, תוצרת מבטון חלק לאותיות, האותיו ת מפליז מוטבעות מבטון 

 . 23יכא" דגם גליל או ש"ע מאושר. ראה פרט ביצוע מס' "שחם אר

 קיר ספסל עץ ע"ג – 0840..20

והתקנ עשויה אספקה  התושבת  והפרט.  לתוכניות  בהתאם  קיר  גבי  על  עץ  ספסל  ת 

מגולוונימפל ברגים  ע"י  ברזל  לפרופיל  המחובר  פיני  אורן  עץ  מעוגן  טות  הספסל  ם. 

ת והעץ בהתאם למפורט במפרט זה, פרק מ"א ע"י עוגן. כל עבודות המתכ  2לבטון כל  

 המדידה במטר  אורך. .40.11

 פסל עץ עם משענת ס – .25.0840

ש"ע מאושר.   אספקה והתקנת ספסל עץ עם משענת תוצרת "וולקן" דגם "נירית" או

ם מעץ אורן פיני, מחוברים לתושבת שלד הספסל עשוי מיציקת ברזל, סרגלי העץ עשויי

 ברזל ע"י ברגים. 

ב  ביטון   ביסודות  זה, 15  –הספסל  במפרט  למפורט  בהתאם  והצבע  עבודות המתכת   ,

ולהוראות היצרן., הכל בהתאם לתו40.11פרק   המדידה   כניות, לפרט, למפקח באתר 

 ביחידות. 

 שרוולים לרשת השקיה  – .30.0840

בעומק   תעלות  מפנ  50חפירת  הנדון,ס"מ  במקום  המתוכנן  הגובה  והנחת   י  אספקה 

של  מ  P.V.Cצינור   מינימלי  דופן  ובעובי  כמפורט  בקוטר  הנ"ל    5וקשה  הצינור  מ"מ. 

כיסוי הצינורות בחומר ו   מקצות השבילים  ס"מ  50יבלוט   עובר,  הרחבות תחתם הוא 

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

להב הקבלן  על  מקרה  בכל  באתר.  המפקח  והוראות  לתוכניות  מעברים התאם  בטיח 

'  אבני השפה וכו  ם, הקירות,לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו הריצופי

על חשבונו    החוסמים את המעברים. אי הבטחה כאמור תחייב את הקבלן לעשות זאת

 . המדידה במטר אורך. בשלב מאוחר יותר של העבודה

 גדר רשת על הקרקע – .35.0840

י הגדר ייבוטנו בקרקע, הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים. כנ"ל על הקירות, אולם עמוד

 המדידה: לפי מ"א. 
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 ת עצים עם סריגי מתכת: טיעעמדה לנ – 40.40.08

ס"מ  וסילוק  העפר החפור , מילוי      80X80X80העבודה  תכלול : חפירת בור  לנטיעה  

קן  ול ת קלה, אספקה והתקנה של סריג ממתכת יציקה, תוצרת בתי והבור בחמרה גנני

כדי    ס"מ.בכל מקום המיועד  לנטיעת עץ  במדרכה  תוך  100X100או שווה ערך בגודל  

ה והוראות מלא התאמתו  הפרט  תכנית  פי  על  תעשה  העבודה  כל  המדרכה.  לריצוף  ה 

 פקח באתר ונמדד ביחידות.המ
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 ןעבודות השקיה וגינו -  41פרק 

 פרק שבמפרט הכללי(.  )המספור הפנימי בתוך הפרק אינו תואם בהכרח את המספור ב

 

     כללי  -  41.01.00

 .   41ק פרמשרדי  להשקיה  הנחיות אלה משלימות את המפרט הבינ

מ הנוי.  לגן  ההשקיה  למערכות  רק  מתייחסות   ההנחיות  מורכבות א.   אלו  ערכות 

זה  חושבו מערכות אלו החל מנקודת  ורך  . לצP.V.Cמצינורות פוליאתילן, פלדה או  

 המים הכללית עד לכל פינות הגן.  החיבור לרשת אספקת 

לתחי התכנון  מגמר  יותר  או  שנה  חלפה  אם  לב.   יש  הביצוע  מחודש קבלת  אישור  ל 

 לתוכניות מהמתכנן.   

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

ול  אישור  המתוכננת  קבלת  לאחר  רק  תהיה  הביצוע  תחילת  המתכנן.  את  ידע 

 תכנן.     המ

תקופת   מרגע הפעלת מערכת ההשקיה עד תום  -ד.  סדרי השקיה בתקופת האחריות  

סוכם  ,  האחריות כן  אם  אלא  המבצע,  הקבלן  חשבון  על  יהיו  המים  כמויות  כל 

 רת עם המזמין.     אח

 

 מדידה וסימון       -  41.02.10

המד  והס א.   כולידה  הקרקע  הכנת  עבודות  שהושלמו  לאחר  רק  יעשו  קבלת ימון  ל 

 גבהים ע"פ התוכנית. 

 טח.  ב.  יש להתחיל את המדידה  והסימון מנקודת קבע בש

 סטייה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן. ל  ג.  על כ

 

   ירהחפ   41.02.20 

שה לאחר  רק  תעשה  הצנרת  להצנעת  בשטח  התעלות  חפירת  קו  א.   שאין  בדק  קבלן 

 החפירה של הצנרת. וואימים, קו ביוב, קו טלפון או חשמל בת

 ב.  עומקי החפירה יהיו כדלקמן:

 ר צינור קוט עומק חפירה רצוי בס"מ 

 מ"מ    90-110 מ ס"   60

 מ"מ      63-75 ס"מ    50

 מ"מ        40-50 ס"מ    40

 מ"מ ומטה           32 ס"מ    30

  

ה, אך מונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלג.  צינורות המסומנים בתוכנית כ 

הנ"ל  אין להניחם זה ע"ג זה. במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק  

 הצנרת בשרוול.  הגן על יש ל

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

ס"מ משולי המעבר תחתיו הוא    50מ"מ, השרוול יבלוט    5ובי מינימלי של  דרכו, בע 

 על המבצע לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול.   מונח.
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ס"מ כל   20דוק שכבות בעובי מרבי של יה או אדמה תוך הכיסוי הצינורות בחמר

לא   אם לתוכניות והוראות המפקח באתר. בכל תנאישכבה. הצינורות יותקנו בהת

ים  יהיו בחומר התשתית מסביב לצינורות חלקי אבן או גופים אחרים אשר עלול 

 לפגוע בצינור בעת ההידוק. 

את בטרם  זח הגנני ולבדוק בכל מקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השט

 ות, אבני שפה וכדומה. יבוצעו עבודות שתחסומנה את המעברים כגון: ריצוף , קיר

ור, תחייב את הקבלן לעשות כן בשלב מאוחר יותר של  אי הבטחת מעברים כאמ

 העבודה, על חשבונו. 

מ' מהעץ   2לצינור המתוכנן ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק של  ד. 

 טוף(. פ)פרט לצינורות ט

ות הכנת הקרקע כולל  ה.  הקווים יונחו בשטחי מדשאות רק לאחר שיושלמו כל עבוד

 הזבל וישור גס.    

 צנרת ומחברים       .02.3041

פויה ולא מתוחה. אין לכופף את א.  הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה ר

ים קשים או  מה ללא מגע עם עצהצינור בקשת חדה. יש לוודא שהצינור יונח בתעל

 חדים. 

פשתן או בטפלון, הברגות פלסטיק יש ב.  יש לעטוף את כל חיבורי המתכת וההברגות ב 

ב את  לעטוף  עבר  שהצינור  לאחר  ביד  לסגור  יש  מפלסטיק  חיבור  אביזרי  טפלון. 

 ימה, במידה וזו קיימת. טבעת האט 

 .  מחברי שן ולא מחברי הברגהכל המחברים יהיו    ג.

 ת    כראש המער  02.4041.

קורד" ותילקח בחשבון ראש המערכת יבנה באופן קומפקטי תוך שימוש באביזרי "רא. 

 רוק לצורך תיקונים.   אפשרות גישה נוחה ופי

עם פקק. אביזרי ראש   Tסתעפות  יש להשאיר מקום לחיבור מים נוסף ע"י אביזר ה      

      שיונחו מתחתם.  Yהבקרה ישענו על תמוכות בצורת 

רת ן בתוך תא עם מכסה ומנעול. התא יבנה מבטון או יהיה מתוצרה יוגב.  ראש הבק

ש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם  "פס גוון". מידות התא תילקחנה לאחר שרא

 למידותיו.  

 טפטוף      41.02.50

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

מ"א, או מיתדות חיזוק    2.00ס"מ כל    20ת ח'  באורך  בצור    מ"מ  4לוון בעובי  מגו

 .   P.V.C –ות מ מיוחד 

שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת אחת לכל שיח. קווי    ב.  קווי הטפטוף להשקיית  

עצ להשקיית  מספר  הטפטוף   ועליה  הגזע  את  המקיפה  טבעת  בצורת   יהיו  ים  

 טפטפות בהתאם לתוכנית.  

הניח את שלוחות הטפטוף  )לא מתווסתות( במקביל לקווי  ם יש ל בשטחים מדרוניי   ג.

 בה.  הגו

 מ"מ  ומעלה  בעזרת מחרר מתאים.  16מקוטר  ד.  טפטפות נעץ יורכבו רק על צינורות
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 יקה ושטיפה    כיסוי ראשוני, בד   41.02.60

 א.  אין לכסות צנרת לפני בדיקתה ושטיפתה.   

 מקורי ולהעביר אותן לידיעת המתכנן. תכנון  הנית את הסטיות מהב.  יש לסמן בתוכ 

יבוצע   הכיסוי  לממטירי  ג.   פרט  האביזרים,  כל  של  חיבורם  חיבורם בתום  ומקום  ם 

 שעות. 4במשך  לבדוק אותו בלחצי העבודה המתוכננים  ישאר גלוי  על מנת  

 וויהם.    ד.  בתום הכיסוי יש לשטוף את כל הקווים על ידי סגירה ופתיחת ק

 שרים.      י של תוואי החפירה  תוך הידוק מתמיד עד קבלת פני שטח יסוי סופה.  כי

 

 נטיעה    -  41.03

   (41משלימות את המפרט הבינמשרדי לנטיעה פרק )הנחיות אלה 

 הכשרת השטח     -  41.03.10

 נוסף לאמור בסעיף הנ"ל הרי מספר השלמות:  ב

 ביה מכל סוג. ניעת עשוף השטח ורסוס למ יש לבצע חיס לפני תחילת העבודה . 1

 , טון לדונם   1.5בכמות     5X5X5תיגן" מעושר  הקבלן יפזר ויספק "כופ  -זיבול ודישון  .  2

 . כולל הצנעה

   . בעת השתילה יש להוסיף דשן בשיחרור איטי.3

 נטיעה     בור -  41.03.20

 : מידות הבור לעצים כמפורט להלן

 וש השורשים. גודל ג  ס"מ , או לפי 200200200 -.  עצים בכירים מאדמה 1

 ס"מ.    8080100 -.  עצים מעוצבי גזע 2

 ס"מ.      8080100 -.  עצים מחביות 3

 אדמת גן לנטיעה  -  3.3041.0

פורייה מעורבבת היטב בזבל א. בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית  

 ן.  אתר( בכמות כדלקמאורגני או קומפוסט מטיב מאושר )כנדרש ע"י המפקח ב 

 גר' לכל צמח.   250  -ק"ג   1צמח מכלי קיבול  . 1

 גר' לכל צמח.    500  -ק"ג   3לי קיבול .  צמח מכ2

 גר' לכל צמח. 750 -ליטר   5עצים או צמחים מכלי קיבול .  3

 ק"ג לכל צמח. 1 -ליטר  10מכלי קיבול .  עצים או צמחים 4

 ק"ג לכל צמח. 2 -ליטר  25. עצים או צמחים מכלי קיבול 5

 ק"ג לכל צמח.  5 -ם או צמחים מכלי קיבול חבית . עצי6

 מח.ק"ג לכל צ 10 -או שיחים מעוצבי גזע מאדמה . עצים 7

 ק"ג לכל צמח.  20 -. עצים בכירים בוגרים מאדמה 8

    לביצוע שתילה מפרט מיוחד -41.3.40

ן  י נפרד ממנו. להל והוא  חלק בלת  41מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק  

 ת נוהליות  ומקצועיות לביצוע שתילה.   הוראו

 דיווח חובת   - 41.3.50

 :רים הבאיםעל הקבלן חלה חובת דיווח למתכנן במק

ויישו ודישון  זיבול  הקרקע,  תנועות  ריסוסים,  הקרקע,  הכשרת  נדרשים, א.   רים 

 שבוצעו בשטח לכל היותר שנה לפני התחלת עבודתו.   

 ף,  ההמטרה ובדיקת תקינותו.    , הטפטוע  מערכות ההשקיהב.  בגמר ביצו 
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 יום התכנון למועד הביצוע בשטח. ג.  באם חלפו שנתיים  מ 

תגלו קשיים באיתור חומרי גמר, סוגי צמחים, כלי קיבול לצמחים או אביזרי  ד.  באם נ

 שקיה. ה

 
 

 להלן סדר שלבי ביצוע השתילה      - 41.3.60

 כל הגורמים הקשורים בפיתוח האתר. תכנן והמפקח וכן סדר שלבים זה מתואם עם המ

בשלב   ואישור השלב ע"י המפקח יאפשר לקבלן להתחילדווח על סיום כל שלב למפקח  

 הבא. 

 ימון בורות העצים.   א. סימון תחומי מדשאות  וערוגות שיחים מחבלים או בסיד וכן ס

 ב.  מצב קרקע לח עד יבש.   

 וסוג הצמחים.    עצים לפי קיבולם ג.  פתיחת בורות השיחים וה 

המפר ד.   לפי  ודשנים  זבלים  אדמה,  תערובת  הכמויותהכנסת  כתב  או  דשן ט  כולל   ,

     בשחרור איטי.

 ה.  הנחת צמחים  בהתאם  לתוכנית  ליד הבורות.    

 ינטעו ראשונים ואחר כך שיחים ומדשאות.   ו.  העצים למיניהם י

 ה ופעם בשטח.     המפקח, פעם במשתלז.  מקור אספקת הצמחים טעון אישור  

 .    ח.  אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן

 ט.  מערכת השקיה.   

 וסילוק עודפי קרקע  ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.   י.  גירוף, יישור

 שורש יזובלו וידושנו בכמויות הרשומות במפרטים או בכתבי הכמויות.  יא.  ורדים גלויי 

 היה קרקע  מאושרת ע"י המפקח.  ע גידול הורדים י יב.   מצ

מפרט ב    41.035ותמיכתם לפי סעיף    41.036סעיף    יג.  העברת העצים המבוגרים ראה

 הבינמשרדי .  

 סדרי השקיה בתקופת האחריות   14.3.70

 קו בכמויות מים קטנות מספר הפעלות ביום. א.  המדשאות יוש 

בכ  שבועיות  במנות  יושקו  השיחים  של  ב.  ,  ליט  25-30מות  לשיח  לעץ    80-100ר  ליטר 

 ליטר לעץ.  200ולדקלים 

 חוליות יש להשקות במנות מים דו שבועיות .באדמות    ג. 

 עצים מעוצבי גזע  .3.8041

 :  העבודה כוללת

ל גזע  מעוצבי  עצים  ונטיעת  יסופקו  אספקה  .העצים  המתכנן  הוראות  או  התוכנית  פי 

 המתכנן. מחלקת גנים ו/או  ממשתלה מוכרת ומאושרת ע"י מנהל  

"קונוס" סכיני  באמצעות  תעשה  המשתלה  מאדמת  העצים  שיבטיחו    הוצאת  מיוחדים 

 ס"מ לפחות .   60 וטרהוצאת גוש שורשים שלם בק

 לה מרשת מתכת .העצים יסופקו כאשר הגוף עטוף בד יוטה ומוגן בתוך סלס

ם את נושא פתיחת  "מ .על הקבלן המבצע לתאס  8080100פתיחת בורות נטיעה בגודל  

ייה: חשמל , ביוב  הבורות לנטיעה עם כל המחלקות אשר אחראיות על קווי התשתית בעיר 

 , מים  וכד'. 

גזע בקוטר   בע  העצים יהיו כ  3לי  נקודת המדידה  גובה    ס"מ מפני הקרקע.  30  -לפחות. 

 מ'.  2.50הענפים   זע עד פיצולהג
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ק"ג    20בתחתית הבור    העץ לבור יש לפזרהגזע יהיה נקי מזיזים וללא פגיעה .לפני הכנסת  

מועשר   תע  5-5-5"כופתיגן"  .הנטיעה  עץ  למחצית  לכל  עד  במים  הבורות  מילוי  תוך  שה 

המבצע ,א  עומקם על  הנטיעה  עבודות  גמר  עם  גננית.  בחמרה  כיסוי  העץ  הכנסת  חרי 

 קין את מערכת הטפטוף להשקיית העצים.להת

 חודשים(. 12 העבודה כוללת אחריות לקליטה למשך שנה )

 מפרט מיוחד לאספקה ונטיעת עצי תמר וושינגטוניה בוגרים  .3.9041

 : וראות כלליותה

"חייני1 מזן  יהיו  התמרים  א.   מזן  "  הוושינגטוניות  ודקלי  המתכנן  הוראות  לפי  ו 

PHILIPHERA   אוROBUSTA   .לפי בחירת המתכנן 

מטופל2 דקלים  מטעי  שטחי  מתוך  יהיה  העצים  אספקת  מקור  ומושקים  .   ים 

ל מקרה חייב  רים: עמק הירדן, בקעת בית שאן או בקעת הירדן )פרט ליריחו(, בכמהאזו

 העצים.  קור הקבלן לקבל אישור המתכנן על מ

 ת אדריכל הנוף. .  גובה הגזע )מתחתית הנוף ועד פני הקרקע( יהיה בהתאם לדריש3

משתנים,4 בגבהים  או  אחיד,  גובה  על  שמירה  תוך  תעשה  הנטיעה  בהתאם   .   הכל 

 ת אדריכל הנוף. לדריש

  8-12ופות וקשורות, מספר הכפות  .  העצים יסופקו כאשר "כפות העלים" שלמות, אס5

 י דרישת המתכנן. לפ  לפחות.  או

 לא פגיעה בגזע.  .  העצים יסופקו  כאשר הזיזים חתוכים בצמוד לגזע ול 6

של  7 )גוש  השורשים  מירב  עם  תעשה  העצים  העברת  קוט  150.   לפי  ס"מ  או  בערך(  ר 

 וראות האדריכל. ה

ס"מ בערך. עומק בורות    X 200 200.  העבודה כוללת פתיחת בורות נטיעה בגודל של  8

יק השורשים בע  הנטיעה  בית  לגודל  בהתאם  עץ,  לכל  הרצוי  הנטיעה  לעומק  בהתאם 

 שי האוויר שלו ומקום הנטיעה. וכמות שור

אשר תבטיח אי    ידנית או בכל דרך.  חפירת בורות הנטיעה תעשה בעזרת מחפרון או  9

 , ביוב וכדומה(. קרקעיות )חשמל, טלפון, מים –פגיעה בתשתיות התת 

העבודה,  10 התחלת  לפני  המחלקות  על  .   כל  עם  העבודה  שלבי  את  לתאם  הקבלן 

מח' חשמל, מח' מים, מח' ביוב, מח' כבישים וכו'(. כמו  הקשורות לתשתיות העירייה: )

פ את  לתאם  הקבלן  על  משטרת כן  עם  באישורים   עולותיו  להצטייד  ואף  התנועה 

 יחייב זאת.  מתאימים בכל מקום שביצוע העבודה

חול דיונות )חול ראשון( ולא באדמה או חול שנחפר    עם  .  מילוי בורות הנטיעה יעשה11

 בעת פתיחת הבורות. 

ות  .  הנטיעה תעשה תוך מילוי בור הנטיעה במים עד למחציתו ורק אחרי כן יש לכס12 

 ול ראשון(. בחול דיונה )ח 

שר יחסית לקו האופק ולסביבה  .  על המבצע להקפיד הקפדה יתרה שגזע העץ יעמוד י 13

 המתכנן. אותאו בהתאם להור

להשקיה שדופנותיה יהיו  .  עם גמר פעולת מילוי החול, על הקבלן להכין גומה מאוזנת  14

 ס"מ לפחות.  15ס"מ לפחות ובקוטר  40בגובה 

ס"מ ויותר, על הקבלן להכניס    180ם תעשה לעומק של  קרה שנטיעת הדקלי.  בכל מ15

 מתחתית הבור. 3קשיח )צינור ביוב( בקוטר "  P.V.Cצינור  
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בטרם   .העצים יסופקו כאשר הם נקיים מכל  מחלות, מזיקים או פטריות. בכל מקרה16

 נטיעתם יבצע הקבלן ריסוס על ענפי הדקל נגד מחלות, מזיקים או פטריות. 

העבודה17 בגמר  כל .   או  החול  שנחפרה,  האדמה  שאריות:  כל  את  לפנות  הקבלן  על   ,

 לת אחרת ולהשאיר שטח נקי ומסודר. פסו

המח18 זה  יר  .   במפרט  שהוזכרו  והנטיעה  ההכנה  עבודות  כל  עצים,  אספקת  יכלול: 

 ת לקליטת העצים, כולל פתיחת קשירת נוף העצים.ואחריו

ונוף ואדריכל הנוף את העצים בשטח    ני מנהל מח' גנים.  על המבצע הזוכה להציג בפ19

 והתחלת העבודה.    ולסמנם עוד בטרם נחתם החוזה

ל 20 והעצים  מקרה  בכל  י.   מנהל  א  של  דעתם  חוות  פי  על  או  המפרט  לדרישות  ענו 

 תהיה העירייה רשאית לבטל כל התקשרות עם המציע.המחלקה ואדריכל הנוף, 

העירייה21 תשמור  מקרה  בכל  לרכוש    .   זכותה  פי  את  על  עצים  מספר  המציע  מאת 

 את מלוא הכמות המשוערת המוצעת.  צרכיה ולא מתחייבת לרכוש מאת המציע 

 ור עצים בוגרים בעת החפירה שימ  341.3.9

 גזע או בענפי העץ. ב לא לפגוע . בעת ביצוע החפירה יש להקפיד1

אופן החפירה ינוסרו ב יש להקפיד ששורשי העץ הנכנסים לאזור  ,. בעת בצוע החפירה2

 מבוקר באמצעות מסור ובשום אופן לא יתלשו ע"י כלי החפירה. 

ירה יכולה לגרום לנזק בילתי הפיך  כלי החפתלישת השורש בכח באופן לא מבוקר ע"י     

 ועל כן היא אסורה בהחלט. 

 RIB-BLOC   ROTCONTROL / שורשים גובלום ניסור השורשים יש להתקין . במק3

התקנת גובל השורשים ע"פ    לכיוונים לא רצויים. יצתםלמניעת פר"טרפל"  או יריעת 

 .ןהוראות היצר 

לבנות  4 יש  מצדיק,  הגובה  והפרש  במידה  אשר .  בית    קיר  ואת  הקרקע  את  יתמוך 

 השורשים הנותר. 

 ע גיזום מבוקר של העץ להשוואת שרש/נוף. . במקרים שידרשו יש לבצ5

 ניההעתקת עצי דקל או וושינגטו  .9541.3

בגזע העץ   להקפיד בעת החפירה להוצאת העץ ממקומו. על המבצע  1 לפגוע    הקיים לא 

 X   200  200  -של כ  ת בגודל ם מירביוכן לשחררו מהקרקע הקיימת עם מערכת שורשי

 לפחות. 

טרם נטיעתו מחדש ע"י גיזום שאריות )זיזים(של כפות  . יש להקפיד על ניקוי זע העץ ב2

 יתן לגזע. צמוד ככל הנה באופן ישנות

  10ל עד  כל עוד ההעתקה מתבצעת במרחק ש  לבצע גיזום להקצרת כפות התמרים  . אין3

 ק"מ.

ה4 צמרת  את  ולקשור  לרכז  יש  של .  הקשירה  כפות  את  ולשחחר  כ  הדקל  אחרי    3-רק 

 חודשים ממועד הנטיעה החדשה.

 . 200X200X200. הבור לנטיעה יהיה בגודל5

 במים.  ק בור הנטיעה מלא.  יש לבצע הנטיעה כאשר מחצית מעומ6

 ה חולית קלה ביותר. . כיסוי הבור הנטיעה ומערכת השורשים של העץ תעשה בחמר7

)מרזב( שיגיע עד קרקעית הבור   4להציב צינור בקוטר "   ולית יש. בטרם כיסוי בחמרה ח 8

 ס"מ מעל פני השטח. 20 -ויבלוט כ
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י צינור  ים וכן להחדיר ע" . בחודשים הראשונים יש לדאוג להשקיה ע"י טפטפות כל יומ9

 מים לקרקעית הבור. 4"

 

 ת העבודה טיפול ואחריות עד למסיר  41.04

 ותיקונים:    השלמות  בנוסף לאמור בסעיף הנ"ל הרי מספר

 תחזוקה עד למסירת העבודה 41.04.10

יום,   ל תשעים  יאושר ע"י המפקח. החל מתאריך זה, לפרק זמן ש  תאריך גמר העבודה

 , השתילות ושטחי המזרע. ק את כל הנטיעותיטפל הקבלן ויתחז

סיד  השטח,  עידור  עישוב,  כוללת  מחלו התחזוקה  הדברת  לעצים,  צלחות  ועידור  ת  ור 

השקי מילוי הומזיקים,  ע"י  יישור שקעים  דישון,  השוליים,  וחיתוך  כיסוח המדשאות   ,  

 באדמת גן פורייה וגיזום העצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם. 

מסיתשעים  בתום   תהיה  העבודההימים  על  רת  חלות  זו  בתקופה  לעיל  ההוצאות  כל   ,

 רה בגינן. הקבלן ואין תמו

 אחריות      .2041.04

להיגר העלולים  הנזקים  כל  עבור  העבודה  תקופת  כל  משך  אחראי  יהיה  ם הקבלן 

מעבודת של כתוצאה  רצונו  לשביעות  דיחוי  ללא  יתקנם  הוא  נזקים  שיהיו  במידה  ו, 

 ון הקבלן בלבד.   המפקח. תיקון נזקים יהיה על חשב

בתום תקופה זו, תחזוקה והטיפול,  טת כל הנטיעות במשך תקופת ה הקבלן אחראי לקלי

השתילים  על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב  

כנדרש במסמכי החוזה, דשאים שאינם מכסים את   –, מקורם ואופן שתילתם  שיוחלפו

 טח יתקבל רק לאחר כיסויו המוחלט. מלוא השטח ישתלו מחדש והש

 :ה  כדלקמןקופת האחריות לקליטת הצמחיית

 חודשים     3ם:                    לשיחי

 חודשים      6לעצים מכלי קיבול:  

 חודשים  12זע:  לעצים מעוצבי ג

 חודשים      12לתמרים:                  

מים, חולים, מנוונים או בלתי  שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגו

וי מפותח  נקלטו  לא  כאילו  יחשבו  בחדשים  ים  חשבון  וחלפו  על  המפקח,  הוראת  לפי 

 הקבלן. 

תהיה   ההשקיה  ומערכת  לצמחיה  למדשאה,  האחריות  ק  90תקופת  מתאריך  בלת  יום 

 העבודה.  

שבועי   טיפול  של  ברמה  הגינון  שטחי  את  לתחזק  הקבלן  על  האחריות  תקופת  במשך 

 כולל כיסוח.   לפחות,

   תב הכמויות.  את הקבלן גם אם לא צוין בכ ביצוע סעיף זה מחייב

 

 אופני המדידה לצורך תשלום      - 3מסמך ג'    41.05

 כללי      41.05.10

שב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה אים את הקבלן כאילו התחרו

 על כל מסמכיו.  
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יחשבו   להלן  המוצגים  הכרוכות  המחירים  ההוצאות  כל  ערך  את  במילוי  כוללים 

 פרטיהם.  מסמכים על  התנאים בנזכרים באותם ה 

הנקוב   אי הבנה כלשהי או אי התחשבות בה, לא יוכרו כסיבה מספקת לשינוי המחיר

 כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.   בכתב הכמויות או

 מחיר היחידה    41.05.20

 מחירים יחשבו ככוללים:  מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות וה

החו כל  מוצריםא.   זה  ובכלל  והמוצרים  וח  מרים  בעבודה  מוכנים  )נכללים  עזר  ומרי 

 ושאינם נכללים בה( ובפחת שלהם. 

 י החוזה.  ה לשם ביצוע בהתאם לתנאב.  כל העבודה הדרוש

לדרישות   בהתאם  מוסמכות  מעבדות  ע"י   , והמוצרים  החומרים   בדיקת  הוצאות  ג.  

 טכני.   המפרט ה

להכנת השונים    רט בסעיפיםדוגמאות של עבודות שונות כמפו  ד.  ההוצאות הדרושות 

 של המפרט הטכני.  

פי מכשירים,  עבודה,  כלי  מכונות,  בציוד,  השימוש  מ ה.   זמניות,  דרכים  בנים  גומים, 

 זמניים וכו'.  

העבוד  למקום  העבודה  כלי  המכונות,  הציוד,  המוצרים,  החומרים,  כל  הובלת  ה, ו.  

 ם למקום העבודה וממנו.   העמסתם ופירוקם וכן הסעת העובדי

 ים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמירת העבודות והמבנה.  חסנת החומרז.  א

ביטוח העבודות, מסי קניה,  בלו מכס ם, הוצאות ביטוח לאומי,  ח.  המסים הסוציאליי

 המסים מכל סוג שהוא.  וכל יתר 

 שידרשו.   ט.  עבודות מדידה והסימון  

של   הכלליות  ההוצאות  העקיפותי.   והן  הישירות  הן  זה    הקבלן,  הוצאותיו  ובכלל 

 המוקדמות והמקריות.  

 ה מחייבים אותן.  יא.  הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוז

 ווחי הקבלן.   יב.  ר

 יג.  ניקוי השטח והמבנה עם סיום העבודה  לשביעות רצון המפקח.  

 

   ותכמוי 41.05.30

יחידה לפי מחירי  ה הן באומדן, העבודות תושלמנה  מודגש בזה הכמויות בסעיפי החוז

 יצוע.  המפורטים  ולפי הכמויות הסופיות כפי שתבוצענה בפועל ותימדדנה  בגמר הב 

 

 מידה     יחידת   41.05.40

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב בכמויות. מחירי היחידה כוללים את 

עיפי כתב כני, אלא אם צוין אחרת באחד מסהמפורט בתוכניות, בפרטים ובמפרט הטכל  

 כמויות. ה
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 תוחיעבודות כבישים ופ -  51פרק 

 עבודות הכנה ופרוק - 51.1פרק 

 ס"מ  10-5  ת בעוביובמדרכו בכבישיםיימת  ק לט פאס  פרוק שכבת  51.0011.5

יבצע ה פי הוראות המפקח  קבלן פרוק מבנה  במקומות המסומנים בתכניות ועל 
א תשולם  ל  .למפרט הכללייש אספלט או חלק ממנו, העבודה תבוצע בהתאם  כב

תעשה   בהם  בשטחים  או  וצרים  מוגבלים  בשטחים  עבודה  עבור  תוספת  לקבלן 
קיימות תשתיות    ת לב הקבלן מופנית לכך שבשטחתשומ  .ה בעבודת ידייםהעבוד

 לעבוד בזהירות בסמוך להן.   בהן אין לפגוע ויש

ו/או כל  ובד)ים( של )בטון( אספלט, תשתית )חצץ גרוס  נה הקיים מורכב מרהמב
   .ומצעים )מכורכר ו/או חול(  )חרחומר א

ל המיועד  השטח  את  הקבלן  יסמן  העבודה  תחילת  כךלפני  על  ויקבל  את    פרוק 
 אישור המפקח בכתב. 

ה יבוצעבגבולות  בהמשך  שטח  למפורט  בהתאם  הקיים  באספלט  עבודת    .ניסור 
 .ק מסעות ולא ישולם עליה בנפרדכלולה בעבודת פרו הניסור

צע הקבלן באמצעים שיאושרו ע"י המפקח באופן  ריסה והפרוק יבאת עבודת הה
מי  )שאינו  בסמוך  הנותר  שהמבנה  והתשת שיבטיח  לפרוק(  הועד  לא  ית  קיימת 

המבנה שנותר והתשתית הקיימת ויתקן על    אחראי לשלמותהקבלן יהיה    .יפגעו
פי על  כל    חשבונו  המפקח  של  הוראות  רצונו  לשביעות  שיגרם  וקלקול  פגיעה 

המפקח    .המפקח סופית.  פסיקת  תהיה  שנפגע  שטח  תיקון  ו/או  החלפת  על 
אס קרצוף  על  להחליט  ראשי  יהיה  מעהמפקח  חלק  במקום  פרוק  בודופלט  ת 

ה שונה מהתכניות, התשלום יהיה לפי סעיף הביצוע כפי  המסעה ולהפך, גם אם ז 
   שהורה המפקח.

החלטת   לפי  וניתן  הפרוק  מתוך  מסוימים  חומרים  להפריד  להעבירם  המפקח, 
חייב  לכל מק כן  ועל  שפיכה מאושר,  לפנותם לאתר  או  בתחום האתר  ום שהוא 

עם    ב חומרי המצע והשתית החפוריםערבוות כדי להימנע  מהקבלן לעבוד בזהיר
 .עפר וגופים זרים

תוס  כל  תשולם  לא  החומר  והובלת  זו  הפרדה  בתועל  כלולה  והיא  עבודת  פת  ך 
 הפרוק. 

ה עד  היא  המסעה  פרוק  רשעבודות  אולם,  שהפרוק  שתית,  להחליט  המפקח  אי 
ובי משתנה של  יהיה רק של שכבת האספלט העליונה לא תושלם כל תוספת על ע 

הממבנ האספלטה  שכבת  עובי  או  המפקח  תאם בה  .סעה  העבודה    .להוראות 
סו במצע  שנוצרו  הבורות  מלוי  את  לגוכוללת  עד  מהודק  א'  השתית  ג  בה 

 .המתוכננת

לתשלום מ"ר  מדידה  לפי  יהיה    הופורק   השנמדד  יתאספלטתשתית  :  והתשלום 
ים  הכל  פרוק וכן עבור כלפיצוי על כל העבודות לרבות עבודות הניסור בגבולות ה

 .ע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקחוהציוד מיון החומרים לבצו 

 
 ס"מ   5בעובי  חי אספלט קיימים קרצוף שט .54551.1

וב   בתכניות  המסומנים  הבאזורים  להנחיות  ולהוראות  התאם  הכללי  מפרט 
 .יבצע הקבלן קרצוף של מסעת אספלט קיימת  ,המפקח

יכין ע  הקבלן  לקרצוף,  רשתכנית  ולגם  לתכניות  בהתאם  וגבהים  בהים  ת 
 .המתוכננים ולמצב הקיים ויביאם לאישור המפקח

מקי הקרצוף בנקודות הרשת )מידות הרשת:  שטחי הקרצוף ועו  הקבלן יסמן את
ומ'    5 למקובלמ'    2  -לאורך  בהתאם  המקורצף  השטח  בתחום  עבור    ,לרוחב( 
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ובהתא אחריות הקבלן  ב  .תם לגבהים שבתכניועבודתה התקינה של המקרצפת, 
 הסימון בקו בצבע צהוב. לדאוג להבטחת  

חימום ללא  בקר  הפועלת  במקרצפת  יעשה  (  MILLER  COLD)  הקרצוף 
על  ו העולה  ברוחב  ברצועות  קרצוף  גבהים  ,'מ  1.5המאפשרת    בבקרת 

חורים   ללא  אך  מחוספס  יישאר  הקרצוף  לאחר  שהשטח  בצורה  "אלקטרונית" 
עמוקי )עד  וחריצים  ש  ,ס"מ(  1.5ם  מעורער כך  בלתי  יהיו  המסעה  או  פני  ים 

 .מופרדים

לן ימשיך בקרצוף  הקב  ,אם עקב הקרצוף התערערה והתפוררה שכבת האספלט
 .קחאם להוראות המפנוסף עד לקבלת מסעה יציבה ובלתי מתפוררת בהת

ס"מ במעבר אחיד וכן חיתוך "קנטים"    10הציוד צריך לאפשר קרצוף מרבי של  
 .ים בשולי הקרצוףורערם ישרים ובלתי מעאנכיי

הקרצ לציוד  חייב  צמודה  וף  משאית  כאשר  למשאית  ישירה  הטענה  אפשר 
 .למקרצפת

המקרצפמהי פעולת  "פלטותרות  גושים/  ללא  מקורצף  חומר  קבלת  תבטיח  "  ת 
 .2העולה על "אספלט בגודל 

רצו  לשביעות  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  יתוקן  הנותר  למבנה  שיגרם  נזק  ן  כל 
ות בצורת "שיניים" ולא  רצפים של המכונה צריכים להי המקוהחלקים    .המפקח

המ "פלטות"  שלא  בצורת  כשם  חלק.  שטח  "חרוש"שאירות  שטח  לא  יתקבל   ,
 .יתקבל שטח שאינו מחוספס דיו לדעת המפקח

חייב   )הקרצוף  שלושה  מינוס  עד  כפי  3להיות  המתוכננים  האספלט  מפני  ס"מ   )
בתכניות יותר  קרצוף   .שמופיע  גדול  של  יוש   לעומק  חשבונו  על  באספלט  לם 

 .לןהקב

צ סעיף  לפי  האספלט  תוספת  גם  תשולם  מאושר,  יתר  קרצוף  של  פוי  במקרה 
 .אספלט

פלוס  דיוק   יהיה  בח  0.5ומינוס    0הקרצוף  )נמוך  מ ס"מ  ובכל  ס"מ(  לא  צי  קרה 
   .יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן

מ פחות  לרוחב  לב  40  -קרצוף  יורשה  מדחס  ס"מ  באמצעות  אויר  ופטיצע  שי 
 .באישור המפקח בלבד

ניסו ע"י  ולתאים  לשוחות  ובסמוך  סביב  ידיים  עבודת  גם  כולל  צפוף  הקרצוף  ר 
 .שיטה שתידרש ותאושר ע"י המפקחו/או בכל 

 .הקרצוף במטאטא מכני + שואב סגורף יטואטא בגמר כל שטח מקורצ

מאגרגטים היטב  השטח  את  לטאטא  ולא  ,יש  ואבק  דח חול  באוויר  מכן  וס  חר 
קות שוב את השטח באוויר דחוס לסילוק יתרת  לנ  יש  ,לפני הריסוס  .טול שמניםנ

 .שיירי אגרגטים וחול וויר דחוס לסילוקאין להשתמש בא .האבק

יעשה סיור רגלי לגילוי    ,תהליך הניקויים המתוכננים ולאחר סיום הקרצוף לגבה
 .חל פי הוראות המפקסדקים בכל אזור הסידוק יבוצע קרצוף נוסף ע

ן באותה  ספלט הקיים כך שהגובה המתוכנמקומות בהם מתוכנן ריבוד לאב
ות ניסור וקרצוף של האספלט  ליצור "שן" באמצע יש   ,נקודה שווה לגובה הקיים

 הקיים. 
התאם לתכנית או בהתאם להוראות המפקח . עבודת  ת יסומן בצבע ב קן התחברו

 .ניסור האספלט כלולה בעבודה זו

מ( ועד לקו "אפס  ס"  4ט מקו ההתחברות )לעומק  אספלהקבלן לקרצף את העל  
 .קרצוף"
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הק  עם  הניסור  עבודת  על  לוותר  רשאי  יוכיח שהמקרצהמפקח  פת משאירה  בלן 
 ."קנט" נקי ולא מעורער

 .ם בו שיורה המפקח ללא תוספת תשלוםרצף יפונה למקוהחומר המקו

 .: לפי מ"ר עד לעומק כמפורט בתכניותמדידה

בשלוםהת את  יכלול  לעילצוע  :  כמפורט  וממנו  הציוד   הובלת  ,העבודה     ,לאתר 
הטאטוא ההוצא  ,עבודת  ויתר  מהאתר  הפסולת  בביצו סילוק  הכרוכות  ע  ות 

 .העבודה

 

 ט פרוק עמודי תמרור ושילו .55051.1

המסו הרשות  במקומות  עם  ובתאום  המפקח  להוראות  ובהתאם  בתכניות  מנים 
יפורקו   תנועהתמרורעמודי  המוסמכת  ע  ,י  ו  ,  רוב  עמודי  ועמודי תחנות  שלטים 

בצוב לא  זהירות  ידאג שבמשך העבודה  בהם. הקבלן  חוזר  שימוש  רה שתאפשר 
עצמוי הפריט  כולל  הפרוק  נשוא  וכו'  ,פגע  השלט  כו  .הצבע,  פרוק  העבודה  ללת 

מבטון  ,יםהעמוד  חומר    ,ניקויים  והחזרת  העירייה  במחסני  או  באתר  אחסנתם 
מקומ מאדמה  לבורותמלוי  מהודקת  הפרוק  שנו  ית  מעבודת  כתוצאה  צרו 

 .א חפירהבאזורים לל

העתקת תמרור  לבצע  נדרש  ע  שלט  ,  כשהקבלן  עמוד  גם    רובאו  כוללת  העבודה 
ציקת יסוד מבטון  כולל חפירת וי  צביעה מחדש והעמדה במקום בו יורה המפקח,

 .כנדרש והשלמת אביזרים חסרים

וק זרם החשמל  לנית קבלן גם האחריות  במידה והשלט/תמרור מואר, חלה על ה
ה  בצוע  וחיב לפני  התמרוריםעבודה  הצבת  בתום  מחדש  ע"י    ,ור  תעשה  העבודה 

 .מך ובתאום עם הרשות בה מתבצעת העבודהחשמלאי מוס

והתשלום תהיה  המדידה  יחי:  לפי  התמרורים  קומפלט  במספר  תלות  )ללא  דה 
הדרושים החומרים  כל  אספקת  יכלול  המחיר  העמוד(.  של    שעל  מושלם  לבצוע 

 .קחדה ולשביעות רצונו של המפהעבו

 

 התאמת רומי תאים ושוחות מסוג כלשהו       .19551.1

ר במפרט הכללי, במקומות בהם קיימים תאים בתחום העבודה מכל  בנוסף לאמו
סה  ת, מים, ביוב, ניקוז, וכדומה( והמפלס המתוכנן של המכג )חשמל, תקשורסו

יפורק הקיים  מהמפלס  הקיימים שונה  המכסים  ותקרותיהם  על    ו  תושבותיהם 
 ו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם. ויותאמ

 צע באופן הבא:בות התא הנמכת

בלפ מהתקרה  גבוהים  עדיין  האספלט  שפני  כך  תעש  10חות  הנמכה  ה  ס"מ 
  –הסופיים קטנים מ    באמצעות צווארון חדש.   עבור הנמכה כך שפני האספלט

 ם מהתקרה תעשה באופן הבא:מוכיאו שפני האספלט נס"מ  10

לאורך מינימלי של  בש .א וחשיפת הזיון  נמוך  ס"מ    30ירת הבטון הקיים בזהירות 
 ן השניים.הנמוך מבי -מהמפלס התחתון של התקרה הקיימת או המתוכננת 

 ות ויישור הקירות השבורים. סית  .ב

 יפה.  הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפאספקה והנחת ברזל הזיון    .ג

.    40  -ובתקרה ב  30  -יהיה הבטון ב    ירות מבטון מזויין , בקירותה וקיציקת תקר   .ד
 יותר השימוש בתקרה טרומית.
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 מכסה ברום המתוכנן. צווארון וקנת הת .ה

לפ מצולעת  יהיה מפלדה  יהזיון  דרישות תקן  . הפלדה תהיה חדשה  102שראל  י 
ם  פע  40יון יהיו לפחות  שרו בחוטי קשירה, חפיפות הזונקייה. כל ההצטלבויות יק 

 הקוטר. 

בתקרה הזיון  איש  סידור  דורש  בכתב  ובקירות  המפקח  אישור  ללא  המפקח  ור 
 יצק הקבלן את התקרה או הקירות.  ביומן העבודה לא 

ו  אחת  בבת  תעשה  הקירות  תעיציקת  התקרה  יצופף  יציקת  הבטון  בנפרד.  שה 
 עידות בדקה. ר  8000במרטט מחט בתדירות של 

יס הנדרש  מדרגות  במידת  הקבלן  ת"   ברזלפק  לפי  ברזל  מיציקת    631י  תקניות 
 ויעגנן בבטון. 

י מצידה החיצוני של השוחה  לאחר גמר היציקה והאשפרה יבוצע ריסוס ביטומנ
 הבא במגע עם הקרקע.

יפורק מכסהלפני תחילת העב  התא והמסגרת בזהירות כדי לאפשר שימוש    ודה 
לא  פרוק  את    חוזר.  יחייב  המפקח  לדעת  המזהיר  בתיקון  או  כסה  הקבלן  

 החלפתו. 

 
 ע באופן הבא:הגבהת התא תבוצ

עד   התא  מ  50הגבהת  והתקנת  צווארון  באמצעות  תעשה  ברום  ס"מ  כסה 
מעל   חוליות    50המתוכנן.    ויונחו  התיקרה  תפורק  והתיקר ס"מ   , ה  הגבהה 

 והמכסה יונחו מחדש. 

יקוני אספלט  ת  הירה סביב המכסה וחשיפתו. חפירה זבכל מקרה כוללת העבודה  
 ן באתר  ורך וניקוי וסילוק הפסולת הת הצבמיד

השוחה  לתוך  שנפלה  זו  והן  צמנ  העבודה  טיט  באמצעות  ביטון  כל  ,  של  טי 
 החיבורים בין אלמנטים קיימים או אלמנטים מתועשים. 

הם  שר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטחי האספלט בו  מכסים יקבעו כאה
סטיי כל  תורשה  לא  שקיעקבועים.  או  בליטה  שה,  המשטח  ה,  מפני  המכסה  ל 

 הנ"ל. 

לתשלום לכל המדידה  פיצוי  יהווה  והתשלום  הונמך  או  שהוגבה  התא  ביח'   :  
רצו  ולשביעות  היחידה  של  מושלם  לביצוע  לעיל  המתוארות  של  העבודות  נו 

 המפקח. 
 
 

 התאמת תא קליטה קיים בהתאם למפלס מתוכנן  .04151.1

דה שיש להתאים את  העבויימים בתחום אתר  העבודה מתייחסת לתאי קליטה ק
ו  ס"מ. הגבהת התא א    30למפלס הסופי המתוכנן בתחום הגבהים של    מפלסם
 . 51.1.031יעשו בהתאם למתואר בסעיף   הנמכתו 

מפלס התאמת  כוללת  והנ  העבודה  הרשת  ברזל  שכבת  מיציקת  שפה  אבן  חת 
 בגבהים המתאימים.

שפה במקום  בני  למות כולל רשת וא: לפי תא קליטה שהונח בשהמדידה לתיאום
 , לשביעות רצונו של המפקח. ובמפלס הנכון
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 איי תנועה  במדרכה ופרוק זהיר של ריצוף      .29051.1

ניות  ות המצוינים בתכ הקבלן יפרק פרוק זהיר של רצוף מאבן משתלבת במקומ
 ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

פ"י  צע ע יצוף. העבודה תבוהפרוק ייעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בר
 האמור במפרט הכללי. 

ת  סני הרשועל הקבלן לנקות ולסדר את הריצוף על גבי משטחים ולהעבירם למח
כת שנוצרה  והפסולת  הפגום  הריצוף  ואת  המפקח  שיורה  למקום  וצאה  או 

 ק למקום שפיכה מאושר. מהפרוק לסל

י, וכולל את  : לפי מ"ר של ריצוף שפורק כמתואר במפרט הכללהמדידה לתשלום
 ניקוי סידור האבנים והובלתם.  ות המפורטות לעיל לרבותעבודכל ה

 

 ון תושבת בטפרוק אבן שפה כולל   .305.0151

במקומו הבטון  תושבת  כולל  שפה  אבני  זהיר  פרוק  יפרק  מצוינים  הקבלן  ת 
 ות ובמקום שיידרש ע"י המפקח. בתכני

 זר בהם.פרוק אבני שפה יעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חו 

 .במפרט הכללי 51015עפ"י האמור בסעיף   בוצעהעבודה ת

שיורה המפקח ואת  קבלן לפנות את האבנים הניתנות לשימוש חוזר למקום  על ה
מהפר  כתוצאה  שנוצרה  והפסולת  הפגומות  שהאבנים  למקום  לסלק  פיכה  וק 

 מאושר.  

  ,י: לפי מ"א אבן שפה שפורקה בפועל וכמתואר במפרט הכללהמדידה והתשלום
יהווה   ופנפיצו התשלום  האבנים  מיון  עבור  שפיכהי  לאתר  לשביעות  הכ  –ויים  ל 

 .רצונו של המפקח

 

   מסוג כלשהוגדר ילוק וספרוק       .42551.1

 .הכללי במפרט 51015העבודה תבוצע לפי סעיף    

למסומן בתכניות ועל פי הוראות המפקח גדרות מכל סוג שהוא יפורקו  בהתאם  
ינוקו העמודי  ,בזהירות והתומכים  יסולקומהב  ם  ויסודותיהן  הבורות    .טון 

 .ב הפרוק ימולאו במצע סוג ב' מהודקשנוצרו עק

 יש להעביר למקום שיורה המפקח. את הגדר שפורקה  

לתשלום ג  המדידה  של  מ"א  לפי  לביצו:  שפורקה  העבודה  דר  של  מושלם  ע 
 ולשביעות רצונו של המפקח. 

 ם פרוק והעתקת תא קליטה קיי .53551.1

מפקח תבוצע עבודת פרוק תאי  ת הראותכניות ועל פי הוים בבמקומות המסומנ
הקליטה הקיים וחשיפתו. חפירה  קליטה. העבודה כוללת חפירה עדינה סביב תא  

קבע המפקח. פרוק זהיר  בהתאם לאורך שי   וחשיפת קטע הצינור המתחבר אליו
הצינו וקטע  התא  והוצאת  הקליטה  לתא  הצינורות  בין  החיבור  מתחתית  של  ר 

 כבות הכביש ולדרישות ההידוק. לש תאםוי הבור שנוצר בהומיל החפירה 

ברו למקום שיורה המפקח ויונחו  תא הקליטה בשלמותו כולל רשתות הברזל יוע
 ן: להלבמקומם החדש בהתאם למתואר 
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י  , תא  תאי הקליטה  ועברו עם כל האביזרים הנילווים דהיינו תא תפיסה ראשי 
ן שפה  אב  ת , ל מסגרת פלדה ורשכול   ה סופי )אם קיים( תפיסה אמצעי ותא תפיס 

 מיציקת ברזל לתא תפיסה או לאי תנועה. 

 .  489טון לפי ת"י  40דו בעומס של כל הרשתות )והמסגרות( יעמ 

אפשר מרחב עבודה מספיק ויחפר  אספלט בגודל שי  במקום המיועד יבוצע ניסור 
 הזיז.   בור עבור תא הקליטה ועבור צינור הניקוז אותו  יש ל

הקלי יתא  בטה  סוג  מצע  על  מ ונח  בעובי  הוד'  רזה  בטון  באמצעות  ומיושר    5ק 
יוכ  הקליטה  לתא  המחובר  ומקום  ס"מ.הצינור  התא  של  הפנימי  הקיר  עד  נס 

כך שיתקבלו שטחים    1:    2של      טיח צמנטי ביחס  כניסתו יוסדר ויוחלק בעזרת  
יבוצ  הצינור  ומעל  הקליטה  תא  סביב  ונקיים.  בחוחלקיים  חוזר  מילוי  נק ע  י  ל 

ויהודק   ויתוקנו    פניעד  שיורטב  הכביש  שכבות  יבוצעו  זה  מעל   , הכביש  שתית 
 בקטעי האספלט  

ב  שניז נמוך  יהיה  של תא הקליטה  העליון  ה  3וקו.   המפלס  מפני  אספלט  ס"מ 
 אם לגבהים המתוכננים הסופיים של הכבישים והמשטחים. הסמוך בהת

בנוסף  מודגש שעבודות העתקת תאי הקל כוללת  בפרוק התא את  למתויטה  אר 
האלמנט.      דותעבו והנחת  אספקת   , הרזה  הבטון   , החפירה  של  התימוך   , העפר 

לוק הפסולת  ד הטיח סביב הצינורות , מילוי חוזר בחול , הידוק המילוי וסיעיבו
שפיכה , וכן את השלמת המצעים והאספלטים ותיקון כל ניזקי האספלט    לאתר

 סביב התא.  

לתשלום:המד לפ תהי    ידה  אה  ותכלול  יחידה  כ י  הת  האלמנטים  ל  עבודות 
 ונו של המפקח. ונחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצ

 

 קוטל עשביםהדברה בריסוס  545.1.51

פנ   בהריסוס  יתבצע  השטח  סעיף  י  הכללי"  ב"מפרט  לאמור  ורק    51014תאם 
בחומר   השימוש  מהמפקח.  בכתב  הוראה  ה לאחר  המלצת  לפי  אם  יצרןיהיה   .

ע"י הדבר  של    יידרש  מוחלטת  להשמדה  עד  הפעולה  על  לחזור  יש  המפקח 
 העשבים.  

לתשלום הר  :המדידה  החומרים  כל  את  וכוללת  מ"ר  לפי  ההשקיה  תהיה  יסוס 
 ולשביעות רצונו של המפקח . ושלם של העבודה לביצוע מ 

 

 חפירה ומילוי  עפר, עבודות –  51.2

 כללי  – 02.0051.

זה,  בנ בפרק  לאמור  מן  וסף  יוצא  ללא  יתייחסו,  העפר  עבודות  לכל  היחידה  מחירי 

 כל סוגי הקרקע הקיימים בשטח.הכלל, לביצוע עבודות חפירה ו/או חציבה ב

ל  מצורף  אינו  קרקע  ה דו"ח  שע מסמכי  כך  אתר חוזה,  את  בעצמו  לבדוק  הקבלן  ל 

להגיש  מנת  על  דרושה,  שלדעתו  אינפורמציה  כל  ולהשיג  הצעתו    העבודה  כתב  את 

 זה.  למכרז

העבודה תבוצע בכלים מכניים שונים מאושרים ע"י המפקח באתר וכן בעבודת ידיים 

לצורך קיימים,בהתאם  פיתוח  ושטחי  מבנים  של  קירות  יד  על  ובמיוחד  ל  ,  לא וזאת 

 סף עבור עבודת הידיים. תשלום נו
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 חפירה  – 02.151.

החומר החפור ומק שהוא והעברת  בנוסף לאמור בסעיף זה, תעשה חפירה באתר לכל ע 

כולל חפירה  והוראות המפקח,  לפי התוכניות  ופיזורו בתחומי האתר,  לשטחי המילוי 

כול בעב העבודה  קיימים.  פיתוח  ושטחי  מבנים  בקרבת  ידיים  א ודות  הרחקת לת  ת 

 החפירה, למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית.עודפי 

 סוגי קרקע   – 02.251.

ים במקום, כולל סלע, במידה ויתגלה תוך כדי  סוגי הקרקע הקיימהעבודה תבוצע בכל  

רט הכללי תופס לצורך מכרז במפ  4003מהלך העבודה. לצורך כל המפורט בפרק משנה  

בלן בעל רשיון תקף ובתאום עם ר מוקדם וע"י חאישוללא    קעזה, כל פיצוץ לא יעשה  

 מוסדות מוסמכים כגון מפקח מטעם משרד העבודה.

 ותחפירת תעלות פתוח – 02.351.

בתוכניות   שנדרש  לחתך  בהתאם  ידיים  בעבודת  ו/או  מכני  בכלי  יחפרו  פתוחות  תעלות 

 ראות במקום. ו/או לפי ההו 

 חפירה ליסודות  – 02.451.

הקי ליסודות  אחררות  חפירה  דבר  לכל  את   או  ותכלול  שבתוכנית  המידות  לפי  תעשה 

 מרחב העבודה הדרוש.  

 ומתקנים  חפירה לצינורות  – 02.551.

ל בתוכניות  תעלות  הנדרשים  בעומקים  יחפרו  וכו'  ביקורת, תפיסה  ניקוז, תאי  צינורות 

  ס"מ   20חול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור בתוספת  ובתוספת עובי שכבת ה 

 דים.לצד

 העברת עפר חפור וסילוק פסולת – 02.651.

לע  כאמור  מילוי  למקום  חפירה  ממקום  תעשה  חפור  עפר  במפרהעברת  וכמתואר  ט יל. 

הכללי. המדידה של עבודות עפר לפי מ"ק בהשוואת מפות לפני ואחרי העבודה. המדידה 

ע"ח למ  והאיזון  שיש  למקומות  חפירתו  ממקום  המילוי  העברת  עבור  לא  לא,  הקבלן. 

 והנ"ל כלול במחיר החפירה.  ישולם בנפרד

לק הקבלן  על  בעיר,  הפסולת  או  העפר  הובלת  עבודות  בצוע  מהעירייה  בטרם  בל 

 ורים המתאימים לכך. האיש

על חשבון  יצוין שכל סוגי הקרקע הנקיה)ללא פסולת( ישארו בתחום העיר,יובלו ויפוזרו  

 הקבלן באתרים לפי החלטות העירייה. 

 תית  ש – 02.751.

שתית )צורת דרך( כולל ביצוע עבודות חפירה/חציבה או מילוי, בגבולות  יישור והידוק 

מטר. בשטח    5מ מדוד בסרגל ישר שאורכו ס"  -+/ 1מרבי עד  בדיוק  ס"מ -+/ 10

 ישור והידוק דרגת  ס"מ לפחות לפני י 10החפירה יש לחרוש את הקרקעית לעומק  

 

לפי מודיפיד א.א.ש.ו ,  96%לפחות לפני  יתס"מ עליונים בשת 20הצפיפות הנדרשת של 

 כל היתר כמתואר במפרט הכללי, המדידה לפי מ"ר. 

 (  צורת דרך )יישור והידוק שתית

הש  פני  את  ליישר  הקבלן  רצועל  רוחב  לכל  ומדרכתית  )כביש  הדרך  בכליםעת   ות( 
בידיי או  למידות  מכניים  ולרוחב בהתאם  לאורך  לשיפועים  במידת הצורך, בהתאם  ם 
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הרשומים  ולג מובא   .בתכניותבהים  חומר  להביא  הדאגה  וכן  העודף  החומר  סילוק 
 במידה ויחסר באחריות הקבלן בתאום עם המפקח. 

שר באורך מדוד בעזרת סרגל י ,ס"מ  2- ר ההידוק  סטייה המותרת בדיוק השתית לאחה
ית  .מ'  4.0של   )על  אם  הקבלן  יחרוש  המותר  מעל  בגובה  סטיות  הכבישה  לאחר  גלו 

של  חשבונ  לעומק  תיקון   10ו(  הטעון  השטח  את  מסוג    ,ס"מ  קרקע  יוסיף  או  יוריד 
 .לןשיאושר ע"י המפקח ישקה ויהדק את השטח כנדרש לה 

מכני    עזרת מכבשקטע המילוי, יבוצע בקטע החפירה והן בהן ב   ,הידוק קרקעית הכביש
של  גלגל   3בעל   ומשקל  הידוקו  12ים  שתוצאות  מרטיב  מכבש  בעזרת  או  לפחות    טון 

  2 ות למכבש המכני הנ"ל ובתנאי רטיבות אופטימליים עם סטייה של  שוות ערך לפח
 במפרט הכללי . 510263עד להשגת צפיפות בהתאם לסעיף 

התנועה בו מחוץ בו מותרת  לסוג המכבש ולאזור    ל את אישור המפקח הקבלן חייב לקב 
עות מחבש המפקח רשאי לחייב את הקבלן להדק את השטח באמצ   .כבישים הקיימיםל

 .בהתאם לסוג הקרקע וכן לשנות את דרגת הצפיפות ותכולת הרטיבותאחר 

ו על הבדיקות שנעש   3אבל הממוצע של    3%הסטייה המותרת לכל בדיקה בודדת היא  
דוגמאות   לפי  אזור  מאותו  פחשנלקחו  יהיה  הנדרא  מהצפיפות  לשם   .שתות  בדיקות 

המ  או  הכביש  קרקעית  של  והרטיבות  הצפיפות  תבוצענה  קביעת  שיטתי  דרכה  באופן 
 .תוך מהלך העבודה ובהתאם להוראות המפקח

עבודות היי המדידה לתשלום כל  ויכלול את  לפי מ"ר  לביצוע  :  וההרטבה  שור ההידוק 
 שלם של העבודה.  מו

 ם  ירה בשטחי כבישיתחתית החפ  הידוק שתית .01051.2

ובמקומות    בשטחי החפירה בכבישים, שבילים ומדרכות יש לבצע הידוק שטחים
 רה המפקח. שיו

 של המפרט הכללי.  51026העבודה תעשה לפי האמור בסעיף 

 של המפרט הכללי.   510263ף  הצפיפות הנדרשת תהיה בהתאם לאמור בסעי

רקע  והרטבת פני הקבודה כוללת חרישה, תיחוח  כללי העסף לאמור במפרט הבנו
 ס"מ. 20לעומק  

נמוכים )בהם    תחתית מילויים ב   גםתשומת לב הקבלן לכך שהידוק הקרקע יעשה  
הקרקע   למפלס  עד  המתוכנן  הכביש  מסעת  פני  ממפלס  המדוד  הגובה  הפרש 

 מ'(.  1.2 -יקוי הוא פחות מ הקיימת לאחר חישוף או נ

לקבל אתהק חייב  מותרת התנואישור    בלן  בו  ולאזור  המכבש  לסוג  עה  המפקח 
 במכבש מחוץ לאתר העבודה.

ת מכבש אחר בהתאם  ת השטח באמצעוהמפקח רשאי לחייב את הקבלן להדק א
 לסוג הקרקעות וכן לשנות את דרגת הצפיפות ותכולת הרטיבות. 

הבדיקות שנעשו    3אבל ממוצע של    3%בודדת היא  הסטייה המותרת לכל בדיקה  
הצפיפות הנדרשת. בדיקות  מאות שנלקחו מאותו אזור לא יהיה פחות מפי דוג   על

ו המדרכה תבוצענה  באזור הכביש אלשם קביעת הצפיפות והרטיבות של הקרקע  
 באופן שיטתי תוך מהלך העבודה ובהתאם להוראות המפקח. 

ם לביצוע  דק וכולל את כל העבודות והכלי: מ"ר של שטח מהוהמדידה לתשלום
 ה ולשביעות רצונו של המפקח. ל העבודמושלם ש

 ר  ידוק מילוי מבוקה .01251.2

גו ולכל  הדרך  רצועת  בתחום  המילוי  אזורי  יבצבכל  המילוי  הידוק  בה  הקבלן  ע 
 ס"מ לאחר ההידוק.  20מבוקר. ההידוק ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על  
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עד תעשה  ובכ  הכבישה  להלן  כמפורט  הידוק  לסעיף  לדרגת  פרט  במ  51026פוף 
ה לפני  במקביל  יהיה  השכבות  כיוון  רשאי  הכללי.  גבוהים  מילוי  באזורי  שתית. 

ה הציוד  וברשותו  במידה  להציע  הקבלן,  בשכבות  מתאים,  ההידוק  בצוע  את 
על   על    20העולות  עולות  לא  )אך  ההידוק    40ס"מ  שכבות  עובי  הגדלת  ס"מ(. 

רק ה  ייעשה  שהקבלן  ולאחר  המפקח  ביכולתו  באישור  כי  לדרגת  לה וכיח  גיע 
י השכבה.  גובה  לכל  הנדרשת  ושכבה  הצפיפות  שכבה  כל  במפלסת  ליישר  ש 

 משכבות המילוי לפני ההידוק.

  20מ' העליונים מתחת לשכבת המצע בשכבות של   2 -הידוק ב מקרה ייעשה ה  בכל
 ס"מ בלבד. 

הכביש שטחי  שבכל  שוב  לקבלן  ג \רךהד\מודגש  לכל  המילוי  באזורי  ובה  השביל 
 ידוק מבוקר.ה המילוי ייעשה 

יחפר משטחי החפירה ויפוזר בשכבות, יאושר  סוג וטיב חומר המילוי המקומי שי
המבנה   יועץ  ע"י  ויענה  קודם  הצפיפות  והמפקח  בטבלת  המפורטות  דרישות  על 

 להלן: 

 טבלת צפיפות 

 תחומי הצפיפות הנדרשים באתר יהיו כמצוין להלן. 

בהתא תהיה  באתר  הרטיבות  הרטיבותתכולת  לתכולת  אשר  ה  ם  אופטימלית 
 דרשת. תיקבע במעבדה עבור הצפיפות הנ

על   תעלה  לא  הרטיבות  בתכולת  המותרת  הר  2%הסטייה  טיבות  מתכולת 
 .ליתהאופטימ

 
 % צפיפות סוג החומר לפי מיון א.א.ש.ט.ו  תאור החומר 

 A-1 100 כורכר 
 A-3 98 חול 

 A-2-6, A-2-5, A-2-4 95 חול חרסית 
 A-5, A-4, A-2-7 94 ולית חרסית ח 

 A-7-6(5), A-6 93 חרסית רזה 
 A-7-6(20), A-7-6(6) 90 מנה חרסית ש

 

ב תבוטא  המינימלית  הצפיפות  מהצפיפדרגת  לפי  אחוזים  המקסימלית  ות 
של   המיון  שיטת  לפי  המוגדרים  הקרקעות  לסוגי  בהתאם  א.א.ש.ט.ו.  מודיפייד 

 א.א.ש.ט.ו : 

חרסית או    2.5%שמכיל מעל    רשה שימוש בחומרבמטר העליון של המילוי לא יו
 כלשהו.  חומר אורגני

 .2.0%ס"מ בשיעור של עד   10ודל הגרגיר המקסימלי לא יעלה על ג

מתיי הנ אלו  והן  חיות  המשולבות  לדרכים  הן  ולמדרכות,  לכבישים  הן  חסות 
 לשבילים. 

בו סוללת המילוי הנבנ גבוה  תה  ית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנבאזורי מילוי 
מ'.    2לפחות  ימי יהיה  לחפור מדרגות שרוחבן מקו המדרון הפנ  שבשלב קודם, י

מעל   ששיפועה  טבעית  בקרקע  כן,  מדר  20%כמו  לבצע  בקיש  חפורות  רקע  גות 
 קיימת. 

ע"י   ויאושרו  בשטח  שיעשו  המדידה  לדפי  בהתאם  זו  חפירה  עבור  התשלום 
 עיף החפירה.המפקח, וישולמו במסגרת ס 
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 תואר במפרט הכללי. מ "ק חומר מהודק כ: מ המדידה לתשלום
 

 וי מיל – 02.851.

 ס"מ.  20פרט הכללי, אך עובי השכבות לא יהיה מעל  כמתואר במ

  וי מתחת למבנהמיל – 02.951.

 מתחת למבנה פירושו: רחבות, דרכים, שבילים וכו' בכל מקרה עובי שכבה מפוזרת לא

 יתר כאמור במפרט הכללי. ס"מ. כל ה 20תעלה על 

 מילוי שאינו מתחת למבנה  – 02.1051.

ס"מ, כל הידוק   40ן ועובי השכבות לא תעלנה על  רושו בשטח הגשאינו מתחת למבנה פי

 מיוחד לא ידרש. 

   לוי מוחזר מי – 02.1151.

 ט הכללי.מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של האדריכל כמתואר במפר

 ילוי מושאל  מ – 02.1251.

לקבל  להורות  האדריכל  ראשי  חוץ,  ממקורות  מילוי  באספקת  צורך  של  על במקרה  ן 

דק או לא שאלת המילוי מהשטח או בצמוד לו. הקבלן יחפור, יעמיס, יישר, יהמקום לה

הוראות יהדק לפי  החפירה  בסיום  ייושר  המילוי,  ממנו  שנלקח  שטח  לעיל.  כאמור   ,

 האדריכל. 

 מילוי מובא – 02.1351.

 באם ידרש, הקבלן יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העומדים לרשותו. המילוי לא 

על  יכיל אבנים שגוד עולה  על    10-15לן  עולה  וכמות האבנים לא  נפח   30%ס"מ  מכלל 

 מילוי המסופק. ה

רשיון   חובה לקבלת  על הקבלן חלה  עד לתחתית המצעים.  לעיל  יפוזר כאמור  המילוי 

ילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח, מאת מוסדות מוסמכים אים וכל הנדרש לקבלת ממת

כל   או  ישראל  מקרקעי  אחר.  כגון:  מוסמך  או  מוסד  הקבלן  ממקורות  המילוי  מידת 

דידת ביניים לאחר גמר עבודות  בהשוואת מפת מממקורות מושאלים ימדדו לפי מ"ק  

 וי. בוקר( כלול במחיר המיל החפירה ולפני אספקת מילוי, הידוק המילוי )שאינו מ

 אספקת חמרה גננית – 02.1451.

מאושר מטיב  אדמה  ידרש,  באם  יספק,  ועשביםהקבלן  מאבנים  נקיה  שנתיים.   ,  רב 

ופוריות  ועד ל מ לכל היותר. ס"   80עומק של  האדמה תהיה חפורה משכבות עליוניות 

דריכל. עובי  הקבלן יפזר ויישר את האדמה אך ורק לאחר בדיקה ואישור המצע ע"י הא

אדמה בעובי    שכבת  מתוכננים.   30מפוזרת  לגבהים  בהתאם  מדוייק  יישור  ס"מ, 

 מ"ק.   המדידה לפי

 אדמה חקלאית  – 02.1551.

האתר   לפיתוח  הכללי  במפרט  כמתואר  לא 40פרק    –הכל  אם  אחרת  .  תפוזר צויין   ,

י  30  –חמרה גננית כאמור בשכבה שאינה פחותה מ   ישור ס"מ. העבודה כוללת אישור 

 וכננים לפי התוכנית. לקבלת גבהים מת 

 כבישה והידוק- 6.12.051

ומדרגות  וק מבוקר בשטחי ה בנוסף לאמור בסעיף זה יעשה היד מדרך מתחת לקירות 

אתר. דרגת הצפיפות תהיה  אות המפקח בובכל מקום כמצויין בתוכניות ובהתאם להור

 מוד.א.א.ש.ו.  96%
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 מצע ותשתיות   – 51.3

   מצע – 10.51.03

ס"מ על    20זה החומר יהיה ממקור מאושר אשר יפוזר בשכבות של  בנוסף לאמור בפרק  

בגבי שתית מהודקת תורבץ  כל שכבה  לצפיפות  .  ויברציוני מאושר  בכלי  ותהודק  מים 

לפי  לפחות מהצפיפות ה  96%של   גודל גרגיר מקסימלי  מירבית  ס"מ,   7מוד. א.א.ש.ו. 

לא יעלה על   20ר נפה מס'  . הגרגיר העוב65%על  לא יעלה    10אחוז גרגיר עובר נפה מס'  

בניין. ג10% כל פסולת  יכיל  ולא  יהיה מודרג  על  בולות הנזילות לא  . המצע    10%יעלו 

 .  7%הפלסטיות לא יעלה על  ואינדקס

פני של  הסופי  המהוד  המפלס  נוספות המצע  הוראות  ו/או  לתוכניות  בהתאם  יהיה  ק 

 לקבלת פני הדרך.במקום. העבודה כוללת גם הידוק שתית 

  לכבישים ומדרכות בעובי אחיד ומשתנהמצע סוג א' ת שכב 

בסעיף   א. לנאמר  הכ   510321בניגוד  המפרט  בכורכר,  של  השימוש  יורשה  לא  ללי, 
 חול ו/או עפר מיוצב. 

ן טבעית  יסת אב חומר מחצבה שהינם תוצר של גרמ  יהיה מדורג,  החומר למצע ב.
 בד עובי שכבות המבנה הוא לאחר הידוק. בל

לאמו ג. בסעיף  בנוסף  בכל    510324ר  יקטן  לא  השכבה  עובי  הכללי  המפרט  של 
 ס"מ לאחר ההידוק.  20בכל מקרה על   ס"מ לאחר הידוק, ולא יעלה 15 -מקרה מ

יונ ד. והכבישים  המדרכות  המצבתחום  שכבות  הטיפוסיים  ע  חו  לחתכים  בהתאם 
 במפרט הכללי.  510322בכל הדרישות המפורטות בסעיף  מצע יעמוד טים. הוהפר

 עובי השכבות הוא לאחר הידוק. - 

י  בשטח   אאשו    מוד  100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %   - 
 לפחות במדרכות ובשבילים.  97% –המיסעות   ו 

 ר. באת 40%במעבדה, או  60%פחות  ל השכבות הינו  המת"ק הנדרש בכל ה.

ייסלל ו. או    המצע  ובפרטים  הטיפוסים  בחתכים  בתכניות  המוגדר  ברוחב  ברוחב 
שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח רשאי אף לדרוש מהקבלן לסלול מצע בעובי  

בתכניות. כמו כן רשאי המפקח לחייב את הקבלן לסלול מצע  שונה מזה הרשום  
 פי הנסיבות בשטח. ל  במועד מסוים בקטע כלשהו

תונחתקנים  מתחת למ ז. ב'    שונים  או שכבות מצע מסוג  בהתאם לתכניות שכבת 
ס"מ כל שכבה, בהתאם    20או  15במפרט הכללי בעובי של  51032סעיף  כמפורט ב

יהודקו לשביעות רצונו של המפקח. יש לשים לב  לתוכניות. פני השכבה ייושרו ו 
  ע בתוך שוחות ניקוז, כלול מחיר המצ  מו קנים שונים כשבמדידה לתשלום של מת

 ן, והוא לא יימדד בנפרד לתשלום. מחיר המתק

לתשלום לפיהמדידה  שוחות    :  ניכוי  ללא  התכניות  לפי  במ"ק,  התיאורטי  הנפח 
כללי )אופני מדידה( התשלום יהווה  במפרט ה  5100.36ותאים וכו' כמצוין בסעיף  

והכ החומרים  העבודות,  לכל  המפורטים פיצוי  של  ל   לים  מושלם  לביצוע  עיל 
 ל המפקח. ות רצונו שולשביעהעבודה 

 

 עבודות אספלט  – 51.4

  רעבודות עפ –51.04.01

ב  יבצע את החפירה במקום הן  ידיים, הכל בהתאם הקבלן  והן בעבודת  מכונה  עבודת 

ובהת לתוכניות  לאפשרויות  בהתאם  תבוצע  החפירה  באתר.  המפקח  ע"י  לנדרש  אם 

ביצוולהוראות   השקיעותבזמן  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  העבודה.  העלולות   ע 

ה על  יתר  שיחפור  ובמקומות  מהכבישה  כתוצאה  את להיווצר  חשבונו  על  ימלא  מידה 



 - 71 - 

בשטחים טיב מאושר ע"י ב"כ המזמין. דיוק החפירה יפוזר ע"י הקבלן  החסר בעפר מ 

 לפי תוכנית והוראות המפקח באתר.

 לציין את מקום החפירה שממנו יעביר את העפר   על הקבלן  לפני תחילת עבודת המילוי,

 למילוי, ולקבל על כך את אישור המתכנן. 

 וי המהודק במקום. ובא למילוי יעשה לפי מדידת נפח המיל חישוב כמות העפר שה 

 הידוק וכבישה  – 0251.04.

והכביש מהדקי  ההידוק  מכניים,  מכבשים  בעזרת  יעשו  בשטח  ו/או    –ה  מכניים  יד 

לכב מהדקי   לכבוצפרדע  שאין  או  ניתנים  שאינם  המקומות  בכל  במכבש ישה  אותם  ש 

 גדול לפי המפרט או הורואת המפקח באתר.

 לקמן: יבצע עבודות הידוק וכבישה במקומות ד הקבלן  

ע.א יעלה  לא  המילוי  שכבת  )עובי  המילוי  משכבות  אחת  לפני    30ל  כל  ס"מ 
 הכבישה(. 

 אות המפקח. ו/או הור  שטחים שנחפרו לעומק גדול מהנדרש בתוכניות.ב
 עצים או כל סיבה אחרת. מילוי בבורות שנתהוו עקב עקירת  .ג
 אספלט.  –התשתית ושכבות הבטון  .ד

אוהיד ברטיבות  יבוצעו  התשתית  וכבישת  לאחר  וק  תגיע  והצפיפות  פטימלית 

 רבית לפי פרוקטור. מהצפיפות המי 95% –הכבישה ל 

 עקור התשתית   – .0351.04

וה יישור  עבודות  התשתבגמר  מסוג ידוק  כימי  עשבים  בקוטל  השטח  כל  ירוסס  ית, 

תאם פעולה זו עם עקרן" או "ברציד", כדי למנוע צמחיה מתחת לשטח האספלט )יש ל"

 קה להדברת צמחי בר(. משרד החקלאות, המחל

 

 עבודות אספלט  - 51.4רק פ

 ללי:וס כעבודת ריס

 מעלות צלסיוס.  10 -מ ינה נמוכהתרוססנה ללא חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר אהאמולסיות   

אחראי    יהיה  והקבלן  בשכבה,  לכיסויו  עד  המצופה  השטח  על  תנועה  תותר  שלמ לא  ות  לשמירת 
במפרט    510452ותקינות הציפוי עד לכיסויו באספלט. כל עבודות הריסוסים יעשו בהתאם לסעיף  

 ללי. הכ

 ק"ג/ מ"ר    0.25מאחה בשיעור ציפוי   .0204.51

 ק"ג/ מ"ר   .500בשיעור חים מקורצפים לשטמאחה    ציפוי .52551.4

וכל  לכלוך  מאבק  יד  ובמטאטא  מכני  במטאטא  יטואטא  לצפותו  שיש    המשטח 
מאמולוסיה   יעשה  המאחה  הציפוי  זר.  שיעמוד       CSS-1וא  – SS  1חומר 

ק"ג/מ"ר בהתאם למפרט    0.25ים ביחס של  ל בממדול(  2)חלק    161בדרישות ת.י.  
 היצרן המאושר. 

 כרוחב השכבה האספלטית שמעליו. ב הציפוי רוח 

שעות לפני הנחת השכבה האספלטית עד להתנדפות    24הציפוי יבוצע שעתיים עד  
 המים באמולוסיה והתייבשות השטח. 

 פי השטח המרוסס. : במ"ר להמדידה 
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פיצוי למחיר  התשלום יהווה  להציפ:  ה וי  חומר, העבודה, הכלים,  רבות אספקת 
ניקוי השטח במ  ומטאטא יד וכן ספיגת עודפי האמולסיה    טאטא מכניהאנשים, 

 בחול והרחקתם לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח. 

 ק"ג/מ"ר 1ריסוס יסוד בשיעור  .03051.4 

חומר זר  וך ולכל  שיש לצפותו ינוקה במטאטא מכני ובמטאטא יד מכל  המשטח 
 חקו ממנו גרגירי אגראגט בלתי קשור. ויור 

ה  ייעשציפוי  מסוג  יסוד  דילול(  )ללא  מאמולסיות  אשר    MC-70או    MS-10ה 
 תכונותיהן תתאמנה למפרט היצרן המאושר. 

הציפוי  בתוספ  רוחב  מעליו  שתונח  האספלטית  השכבה  כרוחב  ס"מ    10ת  יהיה 
 מכל צד.

הציפוי    ה  1.0כמות  יבציפוק"ג/מ"ר.  יוי  לפחות  השכבה  וצע  הנחת  לפני  מיים 
)בחודשי הקיץ לכן(.  , במידה והאספלטית  יום קודם  המפקח יאשר זאת לפחות 

חדרה  לא  שבהם  השטחים,  פני  על  זה.  בזמן  השטח  על  תנועה  כל  תותר    לא 
ה, שיורחק )אל מחוץ לתחום  האמולסיה, יפוזר חול דק לספיגת עודפי האמולסי 

 טית. אספלבה ה הדרך( לפני הנחת השכ

 במ"ר לפי השטח המרוסס.   :המדידה

פיצוהתשלום יהווה  ה:  למחיר  הכלים  י  העבודה,  החומר,  אספקת  לרבות  ציפוי 
והרחקתם     האנשים, ניקוי השטח במטאטא מכני וידני ספיגת עודפי האמולוסיה

 רצונו של המפקח. הכל לבצוע מושלם של העבודה ולשביעות

 

 ס"מ   4ונה בעובי  עלי  ושאתשכבת בטון אספלט נ .05051.4

ביטומן יעמוד בדרישות  וה   ,הכללישל המפרט    51העבודה תבוצע כמפורט בפרק  
 בר תוקף. 161התקן הישראלי 

 ובפרטים. ס"מ )לאחר הידוק( כמצוין בתכניות 4השכבה תהיה בעובי  

דרישות   א'.  סוג  וסוג האגרגטים  בתערובת  טיב  של המרכיבים השונים  האיכות 
 . המפרט הכללי של  5104בהתאם לפרק  

  % תחשיב  לצרכי  המשוערת  הביטומן  המד  5.5תכולת  ע"י  הכמות  תקבע  ויקת 
 . 510424בדיקת מרשל כמפורט בסעיף 

" יהיה  הנושאת  בשכבה  המקסימלי  הגרגר  ב  3/4גודל  למפורט  ודרוגה  התאם 
 . 510421בסעיף 

 .ה תהיה זמינה ולא תהיה המתנה למשאיות אספלטכמות האספלט הדרוש

כתב  , ו/או במשקל לפי המופיע ב  טית עפ"י התכניות"ר מדוד תאור : במדידההמ
 ות. הכמוי 

לרבות  התשלום העבודה  של  מושלם  לבצוע  המתוארות  העבודות  כל  את  כולל   :
ות והתאמת מפלסי שוחות ותאי קליטה הכל  ביצוע משקי ההתחבר  ,ניקוי השטח

 .ת רצונו של המפקחלשביעו

 "מ  ס 6ונה בעובי תחתשרת  בטון אספלט שכבה מק .50651.4

 וכניות ובפרטים.  מצוין  בת ס"מ )לאחר ההידוק( כ 6השכבה תהיה בעובי  

של  המפרט  הכללי והביטומן יעמוד בדרישות    51העבודה תבוצע כמפורט בפרק  
 בר תוקף. 161 התקן הישראלי
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לצ המשוערת  הביטומן  תחשיב  תכולת  המדויקת  5.2%ורכי  הביטומן  כמות   .
 .  510424ף ל כמפורט בסעימרשיקת תיקבע ע"י בד 

 ני בלבד. האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרו 

מינוס   תהיה  )לגבהים(  המותרת  ופלוס    0הסטייה  מהגבהים    8מ"מ  מ"מ 
 ביטומן. המתוכננים. הקבלן יהיה אחראי על טיב ה

דריש א'.  סוג  וסוג האגרגטים  בתערובת  טיב  של המרכיבים השונים  ות האיכות 
 מפרט הכללי. ל הש 5104בהתאם לפרק  

 " יהיה  המקשרת  בשכבה  המקסימלי  הגרגר  ב   3/4גודל  למפורט  ודרוגה  התאם 
 .510422במפרט הכללי בסעיף 

והת ושוחות  תאים  רומי  התאמת  עבודת  כלולה  האספלט  עבודת  אמת  במסגרת 
 ס"מ . 5רום פני הקולטים , עד +

 : במ"ר מדוד תיאורטית עפ"י התוכניות. ההמדיד

רות לעיל לביצוע המושלם של העבודה,  העבודות המתוא  כלאת    : כולל התשלום
ביצוע מישק ההתחברות כולל ניסור האספלט הקיים, ביצוע    קוי השטח,לרבות ני

 צונו של המפקח.  התאמת מפלסי שוחות ומפלס קולטים. הכל לשביעות ר

 

 פלט בעובי משתנה דרוג האגרגטים סוג א'  שכבת בטון אס  .13551.4

המ פסומנבמקומות  ועל  בתכניות  ציפוי  ים  שכבת  תבוצע  המפקח  הוראות  י 
 י משתנה. אספלט בעוב

 
מ'   5לפני תחילת העבודה יכין הקבלן רשת גבהים קיימת ומתוכננת במידות  

 מ' לרוחב.  -2לאורך ו 
 

ביצ מכני  לפני  במטאטא  היטב  השטח  ינוקה  האספלט  וינוקה  וע  סגור  שואב   +
 בק. באוויר דחוס לניקוי השטח מחול וא

ירוססו   השטח  הבטון פני  בנפרד.  ישולם  זו  עבודה  על  מאחה  אספלט    בריסוס 
 מו יעמוד בדרישות בטון האספלט של השכבה הנושאת המפורט במפרט זה.  עצ

פרטים והתכניות. במקומות בהם אין  פרט החיבור למצב הקיים יעשה בהתאם ל 
ל חספוס  צורך  יבוצע  הקיים  האספלט  של  קרצוף   בצע 

ת פני השטח המקורף זמן קצר, ככל האפשר,  ודגש שיש לצפות א(. מ"  0)קרצוף "
בתכנית.  הקרצוף.    לאחר המצוינים  המדויקים  לגבהים  להגיע  מאד  להקפיד  יש 

מ פחות  לא  יהיה  האספלט  בעו  3  -עובי  ציפוי  מעל  ס"מ.  בשתי    8בי  יבוצע  ס"מ 
 שכבות.

ם  זאת שהעבודה כוללת את עבודת התאמת מפלסי השוחות התאימודגש ב
 מישק התחברות בהתאם למתואר במפרט זה.   קולטים וכן ביצועוה

 מחושב תאורטית לפי רשת גבהים שתבוצע. :  במ"קדההמדי

השטח,  התשלום ניקוי  לרבות  לעיל  המתוארות  העבודות  כל  את  כולל  הכנת  :  
ני התחברות,  משקי  ביצוע  גבהים,  מפלסי  רשת  התאמת  הקיים,  האספלט  סור 

 של המפקח.    צונוקולטים הכל לשביעות ר

 
 אבני שפה – 051.045.

טרומי   ואשר הע  100/25/15-17תהינה  מידות האבנים מבטון  על התקן הישראלי  ונות 

"מ עם ס  35/10ות  קיבלו אישור מכון התקנים. אבני השטח תונחנה על יסוד בטון במיד
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ת ס"מ. תערובת הבטון ליסוד תהיה מורכבת מחצץ, חול וזיפזיף עם כמו   10/10גב של  

יעשה מטיט מלט בת   175מלט של   בין האבנים  . 1:2ערובת  ק"ג/מטר לפחות. החיבור 

פה יש לסדר לפי הקו והגובה הנתונים בתוכנית ולא תורשנה שום סטיות. את אבני הש

שאבני השפה לא תתלכלכנה בביטומן ולא תפגענה  מצעים כדי  על הקבלן לאחוז בכל הא

 תוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.  כל אבן שתפגע ע"י הציוד בזמן ביצוע עבודות האספלט,  

מע  אבני השפה  בצוע הפינות פינה  ע"י אלמנט  של רק  מוכנה מהיצרן או במקרה  וגלת 

 אחר. ורים מסוג ב"גרונג". אלמנטים אלה אלה לא יתקבלו בחיב ניסור  זוית ע"י

תוספת  כל  תשולם  לא  ולפרטים.  לתוכניות  בהתאם  יונחו  השפה  אבני  לאמור:  בנוסף 

 לשביעות רצון המפקח באתר.  טים אלה. הכלאלמנ ור הנחתעב

 

 עבודות בטון בניקוז ומעבירי מים  - .551ק פר

 הנחת צינור ניקוז מבטון בקוטרים ובעומקים שונים   51.5.620

 אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות.  כל הסעיפים כוללים

 

הבטון   צינורות  בקכל  הסיהיו  לפי  פנימי  בדרישות  לע  עיפיםוטר  ויעמדו  יל, 
 במפרט הכללי, ובעומק כמפורט בכתב הכמויות.   57ופרק    27האיכות לפי ת"י 

 תאור העבודה 

קרקעיות. לפני תחילת   -ל עוברות מערכות תתאת שבאזורי העבודה הנ"מודגש בז
מער אילו  הקבלן  יוודא  עלהעבודה  ויסמנן  מקום  באותו  עוברות  גבי    כות 

 ניותיו. תכ

ה של קווי ניקוז מצינורות בטון בקטרים, בסוגים ובעומקים  הנחוללת  העבודה כ 
 . , בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות27שונים, לפי ת"י 

 

 מדידה והתוויה 

ם המדויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י המפקח.  המיקו
 הסימון יכלול: 

 ות השונים. הצינור  הציר האורכי של .1 

 בה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות. גוקודת נ .2 

הקבלן   .3  ידי  על  שאותרו  והמערכות  המערכות,  תאום  תכנית  של  בדיקה 
 נרת המוצעת. מול תכנית הצ 

שמור נקודות סימון אלה בקפדנות. במקרה של פגיעה בהן על הקבלן  על הקבלן ל
 חדש. לשקמן מ

 

 

 

 עומק הצינור )מ'(  דרג קוטר הצינור )ס"מ(  סעיף

51.5.620 40 3 2.0 
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 דרישות טכניות 

 י הצינורות יות לגב דרישות טכנ א.

ישראלי  י   רותהצינו תקן  של  הדרישות  בכל  ויעמדו  ייוצרו  חרושתיים,  היו 
כ   27מס'   העומס  של  המתאימות  ובדרגות  המעודכנת(  פי  )במהדורתו 

או בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים  שיפורט בתכניות ו/
מחברי    בהחלט.  ח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקיםוכל פגמים אחרים. שט

". כל משלוח צינורות ילווה בתעודת  0באמצעות טבעת גומי "ו יהי הצינורות  
השונים   לתקנים  הצינורות  התאמת  את  המאשרת  מוסמכת,  מעבדה 

 דרשים לפי מפרט זה. הנ

ע"י   בין  ותוקנו,  כלשהי,  בצורה  שנפגעו  צינורות  יתקבלו  ולא  יסופקו  לא 
אחרהיצר גורם  כל  או  הקבלן  ע"י  ובין  הקן  על  הס.  על  להקפיד    , ימוןבלן 

. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין דרישות תקן  27כמפורט בת"י  
 . 27יקבע ת"י    לבין הדרישות הטכניות במפרט הכללי,  27ישראלי מס' 

 . 175/140, 150/100,  120/80הצינורות יהיו  סוגי  

 הנחת הצינורות  ב.

יו ובהתהצינורות  להלן  כמפורט  חול  מצע  על  לקוונחו  והשיפועים  אם  ים 
תבוצע    .כניתשבת העבודה  להלן.  כמפורט  חול  בעטיפת  יעטפו  הצינורות 

 שבמפרט הכללי.  .57031בכפיפות לסעיף 

 אטימות החיבורים  ג.

גומי,    יטום חבורים שבין כללא ורק באטמי  צינור לשכנו יש להשתמש אך 
הצינ יצרן  ידי  על  יסופקו  האטםאשר  יצרני  של  ההמלצות  ולפי  .  ורות 

 ם.יני מם יהיו אטימים בפ האטמי

 מצע חול ועטיפת חול )עבור כל הקטרים( תיאור ודרישות הביצוע  ד.

ע היסוד המהודקת  לאחר חפירת התעלה לצנרת הניקוז תפוזר על גבי קרק
ת חול . החול יהיה חול דיונות נקי, חופשי מגושים, אבנים, חרסית או  שכב

 ם אורגניים. חומרי

 % עובר נפה    נפה

 100    4 מס'

  0 5    200מס' 

מקוטר הצינור אבל לא    10%י שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות  בעו
מ  בפ  -15פחות  למפורט  בהתאם  יהיה  החול  שכבת  רוחב  רטים  ס"מ. 

 ובתכניות. 

הנחת הצינור על שכבת החול התחתונה, תבוצע עטיפת חול משני צדי    אחרי
מ  ס"  20ס"מ כ"א עד    20נות  וזרנה ותהודקנה שכבות חול כנ"ל ב הצינור תפ 

של    למע לצפיפות  תהודקנה  החול  שכבת  הצינור.  מודיפייד    95%קודקוד 
בנפר ישולמו  ולא  ימדדו  לא  החול  ועטיפת  החול  מצע  מחירם    -ד  אשטו. 

 במחיר הצינור.  יהיה כלול

 מילוא חוזר לצנרת  ה.

  חפירה לצנרת לצורך מילוי חוזר כדי להשתמש בחומר שנחפר בחפירה או ב
באישור המפקח בכתב. חומר המילוי יהיה    , וכןעמוד בדרישות דלהלןעליו ל

ס"מ ולא יכיל חומרים אורגניים או פסולת ולא    8בעל גרגיר מקסימלי של  
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,  A-6עד   A-2-4,A-1ס"מ. החומר יהיה מסוג  10שגודלם עולה על  גושי עפר
 לפי שיטת המיון של א.א.ש.ה.ו. 

הצינו הנחת  לאחר  יבוצע  ופיזוהמילוא  ויגיער  החול  שכבות  ל  ר  מפלס  עד 
ס"מ מקודקוד הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני השתית    -50הגבוה ב

ע פני  בהם  המקרים  באותם  אף  שביניהם(,  בקטעי )הגבוה  העפר    בודות 
מאשר   יותר  נמוך  במפלס  הינם  לצינור  הסמוכים  מעל    50הכביש  ס"מ 

בדים עד לביצוע  כלים הכר )מילוא זה בא להבטיח מעבר הלקודקוד המעבי
 בנה הכביש(. דות מעבו

בכרך    60-5המילוא יבוצע בו זמנית משני צדי המעביר. בניגוד לנאמר בדף  
ה )החוברת  הכללי  המפרט  של  הממילואים  חומר  לא  ירוקה(,  לצנרת  ילוא 

מעל  יימדד ולא ישולם בנפרד. מחיר המילוא הדרוש להשלמת מבנה הכביש  
מ מקודקוד  "ס  -50מפלס הגבוה לפחות ב החוזר )למפלס העליון של המילוא  

הסלילה   עבודות  של  המתאימים  התשלום  פריטי  במסגרת  ישולם  הצינור( 
 במסגרת פרק הסלילה. 

 הסדרי תנועה  ו.

ו קב מאחר  עובדים  ולהכין  באזור  לאבטח  הקבלן  של  מחובתו  שונים  לנים 
תמר שילוט  כולל  נאותים  תנועה  העובד הסדרי  את  שיבטיחו  וצביעה,  ים  ור 

 ת רצונו של המפקח. עולשבי  ים והמשתמשים בדרךהשונ

: הצינורות ימדדו לפי מטר אורך )לפי קוטר פנימי ולפי עומק  מדידה ותשלום
הצינו  בקצוות  תאים  בין  הציר  (,  לאורך  לצורך  רות  הצינור  עומק  שלהם. 

תאים    2ע בין  תשלום יקבע כממוצע האריתמטי של העומקים בקצות כל קט
 סמוכים. 

ני הקרקע הקיימת בעת החפירה.  פ  ר ועדבפנים תחתית הצינויימדד מהעומק 
הכביש,   מבנה  שכבות  בתחתית  הדרך  צורת  יהיו  החפירה  בעת  הקרקע  פני 

הוראה   נתנה  כן  אם  לבצאלא  בכתב  לצינור  מפורשת  התעלה  חפירת  את  ע 
 מפני הקרקע הקיימים. 

ר להלן  תוספת הנאמ  57פרט הכללי פרק  מחיר למ"א צינור יהיה בהתאם למ
ה זה.  מיוחד  הצינורות,  י  תשלום במפרט  אספקת  עבור  מלאה  תמורה  הווה 

חול,   מצע  הנחת  גומי,  אטמי  בעזרת  לזה  זה  וחיבורם  הנחתם,  הובלתם, 
, הידוק קרקע יסוד מקורית, הנחת הצינור  חציבה או החפירהעטיפת חול, ה

המ והשיפועים,  לגבהים  בהתאם  פני  והמחברים  עד  וההידוק  החוזר  ילוא 
 שתית. ה
פסולתה סילוק  ביצעבודה  לאבטחת    וע,  זמניים  ותמרור  תנועה  הסדרי 

 המשתמשים בדרך. 
רצונו   לשביעות  מוצר  וקבלת  העבודה  בהשלמת  הכרוכות  ההוצאות  וכל 

 לאה של המפקח.  המ

ממין   ס"מ 60קוטר מכסה ב.ב. ס"מ כולל  X 100 120י במידות  תא בקרה טרומ    51.5.570
400D 

לטן כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ממין  קו לכל 45/80ת רשתו  2רומי יטה טתא קל  51.5.540-550
250 C   

 

 מכסה ומק )מ'( ע מידות )ס"מ(  מס' סעיף 

51.5.570 120  X   100     2.5 400 D 60קוטר 

51.5.540 80  X 45   X1     ואבני    1כולל   2.00עד רשתות 
 שפה מיצקת ברזל 

51.5.550 80  X 45   X2  ואבני  רשתו  2כולל   2.00עד ת 
   ברזל שפה מיצקת
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במידות  במ קליטה  /תאי  שוחות  הקבלן  יבצע  בתכניות  המסומנים  קומות 
טרומי יהיו  הקליטה  ותאי  השוחות  המצוינים.  מאושר  ובעומקים  ממפעל  ים 

או   הקליטה  ותאי  השוחות  איכות  לגבי  טענה  כל  תתקבל  לא  תקן.  תו  ובעלי 
ו העבודתיקונים  כל  מהמפעל.  שהגיעו  וכלסדקים  באח  ה  יהיו  ריות  המוצרים 

הכללי  הקב המפרט  דרישות  בכל  יעמדו  הטרומיים  הקליטה  ותאי  השוחות  לן. 
ר כל תיקון באלמנטים  יובאו לאתר כשהם שלמים וללא פגיעות. לא יות  57פרק  

אלה. האלמנטים יהיו בגדלים ובמידות המתוארים בתכניות לרבות פתחים עם   
.I.L   .מדויקים 

ו תא בקרה, חוליות הגבהה  יינים דהכל האביזרים הנלווו עם  ל השוחות יסופק כ
  טון   40ל   104.1.3ס"מ, חוליות הגבהה ומכסה כבד    60תקרות עם פתח בקוטר של  

 מ'.   1.2מדרגות מברזל יציקה בכל שוחה שעומקה עולה על כולל   D400 מסוג 

העליונים   המכסה  מפני  יקבע  השוחה  הצינור  עומק  )אינוורט(  לתחתית  ועד 
ם ומשולשים )מס' התאים( יסופקו עם כל  וליים כפתאי הקליטה הבודד   נמוך.ה

תפיסה   ותא  אמצעי  תפיסה  תא  ראשי,  תפיסה  תא  דהיינו  הנלווים  האביזרים 
כולל לאי    סופי  או  תפיסה  לתא  ברזל  מיציקת  שפה  אבן  ורשת,  פלדה  מסגרת 

 תנועה.

 . 489טון לפי ת"י  40ו בעומס של כל הרשתות )והמסגרות( יעמד 

מצע סוג ב' מהודק ומיושר באמצעות בטון רזה  על  ונחו  חות ותאי הקליטה יהשו
י  ס"מ. כל צינור המחובר לשוחה או לתא הקליטה יוכנס עד הקיר הפנימ  5בעובי  

כך    1:2של השוחה ובמקום כניסתו יוסדר ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס של  
 ונקיים.    שיתקבלו שטחים חלקים

השו  של  העליון  והמפלס  יהיה  חות  הביקורת  בכמפורתאי   תכניות  ט 
והמשטחים.   T.L   - ה   הכבישים  של  הסופיים  המתוכננים  לגבהים   יותאם 

גבו המכסה  פני  רום  יהווה  הפתוחים  בבשטחים  הקרקע    20  -הים  מפני  ס"מ 
 מסביב.  

הבטון הרזה,    עבודות תאי הקליטה והשוחות כוללת את עבודות העפר, המצעים,
ילוי חוזר מחומר מותר  ת מ ינורויבוד הטיח סביב הצנט. עאספקת והנחת האלמ 

 על פי המפרט הידוק המילוי וסילוק הפסולת לאתר שפיכה. 

 : ביח' בהתאם לסעיף.המדידה

לל את כל העבודות שתוארו לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות  : כו התשלום
 רצונו של המפקח. 

 יקוז קיים   לתא נחיבור קו ניקוז בקוטר כלשהו          .10651.5

נים בתכנית ועל פי הנחיות המפקח, יבצע הקבלן חיבור צינור  סומממות הבמקו
 בקוטר כלשהו לתא בקרה קיים. 

ידיים או בכל כלי מכני אחר בסביבות התא חיתוך  העבודה כוללת חפירה עדינה ב
)דיסק( או חיצוב פתח התא בזהירות ב  התאם לרומים המתוכננים  במסור מכני 

הקיימים.  מוטו  וחיתוך הזיון  שלאחר  הצי  הרכבתת  באופן  הפתח  ואיטום  נור 
 ביצוע הטיח לא יבלוט הצינור לתוך התא. 

לנות והשלמת יציקה בבטון ב  כמו כן כוללת העבודה ביצוע עבודות טפסנות וברז 
המפקח30  - ע"י  מאושר  למקום  הפסולת  וסילוק  התא  בפנים  הטיח  תיקון   ,  .

ייס והצינור  הקיר  בין  הי הרווח  ומבחותם  מלט  בטיט  יוסטב  רדץ  בטון  ר  אש 
 ס"מ לפחות.   60משופע סביב הצינור. אורך צינור החיבור יהיה 

מערע המפקח  שלדעת  לתא  שיגרם  נזק  שכל  בזאת  הבטון  מודגש  יציבות  את  ר 
בתא מאפשר למפקח לדרוש מהקבלן להחליף את התא ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 זו של המפקח.  החלטהכר כל תביעה או כל טענה כלפי  לא תו

 . יח'  :דידההמ
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לעיל  התשלום המפורטים  והחומרים  הכלים  העבודות,  כל  עבור  פיצוי  יהווה   :
 המפקח.  לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של 

 

 תא קליטה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים  \תוספת למחיר תא בקרה        .60551.5

עבודות חפירה עדינות התוס כוללת  וביצולגיל   פת  הצינורות  זמניות  ות  כע תמי וי 
 בשלב בנית התא. 

שפיכה   למקום  הפסולת  ופנוי  הצינור  חיתוך  עבודת  את  העבודה  כוללת  כן  כמו 
 מאושר.

תוספת ויציקת    בנוסף  הרזה  הבטון  יציקת  עבודת  לכל  פיצוי  תהווה  זו  מחיר 
וכ לצינור  מתחת  המבוצעות  התא  באזריצפת  המיוחדת  הטפסנות  לעבודת  ור  ן 

 ה.ליט קתא ה \ניסה לשוחת הבקרההכ

 : יח'. המדידה

הקליטה על    \: יהווה פיצוי עבור כל הקושי בעבודת הקמת תא הביקורתהתשלום
לקוטר קשר  )ללא  ניקוז  האנשים,    קו  החומרים,  הכלים,  כל  כולל  הצינור( 

ו העבודה  של  מושלם  לבצוע  הדרוש  הציוד  וכל  של  התמיכות  רצונו  לשביעות 
 המפקח.  

 

 ך הנחת קווי ניקוז  קיים ותיקונו לצור ספלטביש אפתיחת כ         058.5.51

עבודה מתייחסת לפרוק והריסה של כביש אספלט קיים עבור הנחת צנרת ניקוז  
בפרק  ובני למפורט  בהתאם  תבוצע  העבודה  תאים.  הכללי.    51ת  המפרט  של 

הנחת עבור  קיימים  אספלטים  ותאי    פריצת  בקרה  תאי  וביצוע    קליטה קווים 
 פי הקבוצות הבאות. ין לז תמו לקווי ביוב וניקו

אספלטים קיימים המתוכננים לעקירה וביצוע חדש בלי שום קשר לעבודת   .א
לקו במסגרת פרק עבודות הכנה ופרוק.  הצנרת. אספלטים אלו יעקרו ויסו

 עבודה זו לא תשולם במסגרת פריט תשלום זה. 

ע  עבודות  ביצו שיש להחזירם למצב הקיים לאחר אספלטים קיימים .ב
 ילוק יהיה כפי שיפורט להלן. ור ניסור, פירוק וסם עב התשלוהצנרת, 

לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן במדויק את הקטעים המיועדים להריסה  
פרוק, ויקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. לאחר מכן, ינוסר האספלט  ו

ניסור  אחר הים, לכל עומקו, במשור מכני, ל הקיים בגבולות הפרוק המסומנ
האספל )אםיפורק  אמצע   ע"י  ט  בכל  או  עומקו  חרישה  לכל  אחר(  מאושר  י 

 בגבולות המסומנים. 

במסגרת כלולים  לא  בחפיר  האלמנט  או  הצנרת  הנחת  לאחר    עבודת  זו.  עבודה 
 הנחת האלמנטים יושלם המילוי ויוחזרו שכבות מבנה הכביש לקדמותם.

בזאת   והדרישותמודגש  הכלים   , החומרים  חוזק  לגבי  שכל  השכבות,  ן  טיב 
במפרט  רוגןודי שהוגדרו  הריסוסים,    כפי  המצעים,  החוזר,  המילוי  דהיינו  זה 

 ש.מישקי ההתחברות והאספלטים יעמדו בדרישות מבנה הכבי

כל האמצעים והסידורים לשמירת רוחב מוגבל לפתיחה וסלילה כמצוין בטבלה  
תמיכות  תבניות,  כ  כגון  הקבלן.  חשבון  על  יהיו  כן וכו'  האמצעים    מו  כל 

יר בפני המשתמשים בדרך הוא על אחריות  שים להבטחת החפ הנדרתיים  התנוע
 הקבלן. 

רכות הקיימות  מודגש בזאת שכל חפיר שכזה חייב להיות מתואם מבחינת המע
וקיבל   ומיקומן  העוברות  המערכות  סוג  את  וידא  שהקבלן  לאחר  רק  בשטח. 

 . מהמפקח יותר לו להתחיל בעבודהאישור על כך 
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קוטר הצינור  
 נימי( )הפ

 (L.Iמ' מדוד מתחתית פנימית של הצינור ) -עלה בעומק הת 

   2.26-3.25                    1.26-2.25                          1.25עד 

 עבור קווי תיעול מצינורות בטון / פלדה   ס"מ 

40-30 1.10 1.40 1.70 

50-60 1.40 1.70 2.00 

70-90 1.70 2.00 2.30 

 ולים  בישים ומדרכות סללפתיחת כליון רוחב מכסימלי ע

כפול, אבל  המדידה ניסור  כולל  בפועל,  : תהיה במ"א של אספלט שפורק באתר 
בטבלה מהמפורט  יותר  לערכים    לא  מעבר  שיידרשו  ותיקון  פריצה  כל  שלהלן. 

 תשלום.          שבטבלה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ללא תוספת

יהי  התשלום שנמדד   ה:  השטח  יכל עבור  הא,  כל  )כולל  ול  לעיל  סילוק  מור 
לכל   מלאה  תמורה  ויהווה  לקדמותו,  המצב  והחזרת  העבודה(  מאתר  הפסולת 

ה החומרים,  הכלים,  בביצוע  העבודה,  הכרוכות  ההוצאות  ויתר  הציוד  הובלה, 
 העבודה. 

 

   CLSMבטון מסוג       .060.551

ק  בעל חוז  בטון   הינו  CLSM  ( controlled low strength materialג )בטון מסו 
 ק . נמוך משמש כתחליף למילוי מהוד

או בחציית תעלות    הידוק אדמה סביב מתקן הנדסי  נדרש  במקומות צרים בהם 
ה כשאין הרבה זמן לבצע הידוקים עם מכבש או באיזורי שוחות ותאי  כביש בליל

ורות  ה לצינ פי ניתן להדק את הקרקע , או כעט  בקרה המונחים בכביש קיים כשלא
נה בהנחייה מפורשת  . השימוש מות  בבטון מסוג  ה שימוש  ת יעש בתעלו

 של המפקח. 
דבר שיאפשר   החומר יהיה בעל המאפיינים הבאים עבידות ונזילות גבוהה.א

 מילוי והתהדקות עצמית בזרימה חפשית לפי הצורך. 
 התקשות.  חוזק נמוך שיאפשר חפירה קלה לאחר.ב
 . םוחומר זמין ונוח לייש.ג

לי לאתר בערבל  יצור בטון מובא. החומר יגיע נוזמאושר ליסמך ופעל מור בממיוצ
 בטון כדי שיתאפשר לו להתפלס ולמלא את החלל באופן חופשי. 

 המסעה.מצעי  מר שימוש כתחליף לשכבות מבנה לא יעשה בחו

ר, הסדק וכד'  ד. התערובת תיושם מיד עם הגעתה לאתר ישירות אל הבו
 הנדרשים למילוי. 

ה יהיה  ימי אשפר  28ס"מ( לאחר x10x10) CLSM 10ת  קובי של הלחיצה . חוזקד
 מגה פסקל.    0.9-1.2

 
התקשותו  ר לאחר  בעל חוזק מופחת ועבידות גבוהה אש ןהינו סוג בטו  CLSM ה

החפירה / חציבה בו אינה כרוכה   ן)בשונה ממילוי רגיל( כמו כ ת  לא מפתח שקיעו
  ם יו  28  ךס בתו"פ גמ  5  ישות חוזקרד . ית סחי ך  ושי מיוחד בהיות החומר פריבק

 לפי מ"ק   םהמדידה לתשלוס "מגפ  2שעות   6 ךובתו
 שעות   2 ךמהיר התקשות שיביא את החוזק בתו ף תוספת עבור תוס

 ןזמ  ךנדרשת הטרחת החומר תו םבה םס לפי דרישת המפקח במצבי"פ מג   2ל  
  . קצר
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ש ן הקבל בו  היצר יעשה  נתוני  פי  על  יו ןמוש  מרגצאשר  דידה  המ .למפקח  אשו 
 ף. התוס ף אליו נוס CLSM פי מ"ק שלל  םלתשלו

לתשלום  סוגי  מדידה  כל  עבור  פיצוי  יהווה  והתשלום  במ"ק  ימדד  החומר   :
שייד והכלים  התוספים  האלמנטים  ובכל  לקשיותו  או  הבטון  להסמכת  רשו 

 מתו.אל המקום המיועד להששידרשו להעברת הבטון  
 

 

 צינורות ניקוז מבטון  –.06.0151

במפרט   5701החוזר עבור צינורות הניקוז תבוצענה ע"פ סעיף    והמילוי  עבודות החפירה

 הכללי. 

לגבהים בהתאם  תיחפרנה  הניקוז  צינורות  עבור  קרקעית    התעלות  את  המתוכננים. 

ל אדמה בהתאם לשיפוע הדרוש, כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו עהתעלה יש לישר  

 . 51.2.01יציבה, מהודקת ובשיפוע הדרוש,  כמפורט בסעיף 

הצ הנחת  זמן  כל  במשך  לחלוטין  יבשות  להישמר  צריכות  הקבלן  התעלות  ועל  ינורות 

משאבות הדרושים)כולל  האמצעים  בכל  רצון  לנקוט  לשביעות  התעלות  לייבוש   )

 צורך. כמו כן על הקבלן לדאוג לדיפון ותימוך צידי התעלה לפי ההמפקח. 

א' סוג  ממצע  יהיה  החול,  עטיפת  מעל  החוזר  ויהודק   20של  בשכבות    המילוי  ס"מ 

 .  98%לצפיפות של 

המשטחי שכבות  של  לשכבות במפלס  בהתאם  החוזר  המילוי  יבוצע  הסלולים,  ם 

 ל הכבישים ו/או הרחבות. המתוכננות ש 

הכמויות, עם   עם או בלי זיון, כמפורט בכתב  27יהיו לפי תקן  ישראלי    צינורות הבטון 

 מחברי גומי לקבלת אטימות מוחלטת. 

 ת. עם תושבת מחומר גרגירי ועטיפת חול, הכל לפי הפרטים שבתכניות יהיו הצינור 

, ללא סדקים, חריצים או  הצינורות יהיו צינורות מדויקים מתוצרת מאושרת, מעולים

 ור שלא יתאים לדרישות הנ"ל, יסולק ע"י הקבלן מהשטח. פגמים. כל צינ

ישר  הצ בקו  בתכניות  המסומנים  לגבהים  בהתאם  יונחו  בתוך    ובשיפוע   ינורות  רצוף 

בעטיפה   החול  בתכניות.  כמסומן  בעובי  חול  חומרים עטיפת  אבנים,  ללא  נקי  יהיה 

 אורגניים וחומר זר אחר. 

חריפים  במקו בשיפועים  יונחו  שהצינורות  מבטון  מות  ועוגנים  בטון  עטיפות  יבוצעו 

 ולמפורט בתכניות. מזוין בהתאם לפרטים  

במטר  אורכם  לפי  ימדדו  הצינורות  תוך  קווי  ותוך ים,  והקוטר,  הצינור  סוג  ציון 

הצינור.  הנחת  בעומק  והנחת    התחשבות  הספקת  עבור  מלאה  תמורה  יהווה  המחיר 

ניסור  הצינורות, עטי האספלט הקיים בשני קצוות פת החול, עבודות העפר הדרושות, 

ס"מ וכן    20זר ממצעים סוג א' בשכבות מהודקות של  התעלה, בדיקת אטימות, מילוי ח

והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של קווי הצינורותכל החומרעבור   עפ"י    ים, הציוד 

תו תשולם  לא  המפקח.  רצון  ולשביעות  והתוכניות  בדרכים המפרט  חפירה  בגין  ספת 

 סלולות.   

 תאי תפיסה ובקרה –.6.02051

הבטו הכללי,  במפרט  לאמור  בבניגוד  יהיה  מצולעת.   -30ן  תהיה  והפלדה  )לפחות( 

יהיו   יצוקים   מאלמנטיםהתאים  בתאים  שימוש  המצורפים.  הפרטים  לפי  טרומיים 

א ויהיה  התאים  של  הפנימיים  השטחים  כל  בלבד.  המפקח  באישור  ורק  חלקיו  ך  כן 
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לע גלויים  שיישארו  תבוצע החיצוניים  היציקה  ונאה.  חלק  גמר  לקבלת  עד  יוחלקו  ין, 

יורשבאמצע לא  מראש.  ומוכנות  שלמות  חוץ  פנים  מתכת  תבניות  השימוש ות   ה 

הב  תאי  יהיו  זה  מכרז/חוזה  במסגרת  שיבוצעו  התאים  ב.ב. בחוליות.  מכסה  עם  קרה 

" אבן שפה    8בינוני  עם  ותאי תפיסה  ושבכה,טון"  עיקרי, תא משני  תא  כולל   יצוקה, 

 ס"מ מבטון.   40ויחוברו לתא בקרה בצינור בקוטר 

מידות   פוס התא,מדדו לתשלום לפי יחידות מושלמות)קומפלט(, תוך ציון טיהתאים י

מלא תמורה  יהוו  למיניהם  התאים  מחירי  ועומקו.  והמילוי  חותכו  החפירה  עבור  ה 

הרזה   ס"מ(, הבטונים למיניהם, הבטון   20ת של  החוזר ממצעים סוג א')המהודק בשכבו

והסבכות המכסים  הפתחים,  הזיון,  פלדת  לשוחה,  מיציקת מתחת  טיפוס  שלבי   ,

והעב הציוד  ערך,  שווי  או  הדרו"וולקן"  עפ"י  ודה  התאים,  של  מושלם  לביצוע  שים 

ולשביעות והתכניות  "  המפרט  כבד  ב.ב.  מטיפוס  מכסה  עבור  המפקח.  טון"    25רצון 

 תוספת. תשולם 

המד בריצוף  המשולבים  תאים  הריצוף מכסי  וצבע  לסוג  בהתאמה  יבוצעו  רכות 

כסה ך יש  להשתמש בתקרות עם צווארון)טבעת מתכת( בולט, ובמשמסביבם. לצורך כ

  לפי פרט. –קע ליציקה עם ש

 תוספת בגינם.  הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא תשולם

 

 יקוז ומעבירי המים מתקני כניסה ויציאה לצינורות הנ  –.06.0351

מב יבוצעו  בהמיתקנים  מזוין  לפ  -30טון  במידות  ורצפה  "כנפיים"  מעקה,  י  ויכללו 

מזוין.   בטון  מ"ק  לפי  לתשלום  תימדד  העבודה  יהתכניות.  עבודות המחיר  את  כלול 

ב מבטון  המתקן  יציקת  הדרושות,  פלד -30העפר  כל ,  את  וכן  הרזה  הבטון  זיון,  ת 

רט והתכניות  רושים לביצוע מושלם של המתקן עפ"י המפהחומרים, הציוד והעבודה הד

 ולשביעות רצון המפקח.  

 

 תעלות באבןריצוף  –.06.0451

כמפ  הניקוז  צינורות  במוצא  יבוצע  התעלה  בתריצוף  באבן  ורט  יהיה  הריצוף  כניות. 

. שכבת האבן תונח ע"ג מצע סוג  1:2טיט צמנט  ס"מ, הקשורה ב   15שכבה בעובי ממוצע  

 ב' מאושר. 

, ובעלות מקדם שחיקה גבוה. לא יאושר אבנים שיאושרו לשימוש יהיו קשות, צפופותה

ש באבנים  באבנים קטנות שאחת השימוש  השימוש  יאושר  לא  ו/או מאורכות.    טוחות 

כבה אחידה. ס"מ. האבנים תונחנה בזו אחר זו ותותאמנה לש  -8תיהן קטנה מ   ממידו

י שכבת האבן תהיה אטומה לחלוטין. האבנים תיקשרנה בניהן בטיט צמנט, באופן שפנ

ה במ"ר נטו. המחיר מבטון מזוין יבוצעו מסביב לשטחי הריצוף. המדידה תהי  חגורות

החומרים אספקת  עבור  מלאה  תמורה  וטיט)אבניםיהווה  מצע  והנחתם, -,  צמנט( 

העפר   עבודות  מזוין,  מבטון  האבן, חגורות  ריצוף  להנחת  המשטח  להכשרת  הדרושות 

העודפים וה   סילוק  הציוד  החומרים,  כל  עבור  וכן  לביצוע והפסולת  הדרושים  עבודה 

 ט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. מושלם של ריצוף האבן עפ"י המפר
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 6'ג ךמסמ
 ות כמוי יתבכהקדמה ל

 

כמויו  1. כתבי  לפרויקט  את  ובשרטוטים  המיוחד  במפרט  עיון  כדי  תוך  לקרוא  יש  אלה  ת 
ורטים בפרק  המפ לרבות אלו    )ונספחיהם(,  החוזהבמכרז/  הנדון, וכן ביחד עם כל מסמכי
 המבוא למפרט טכני מיוחד זה.

סה  2. הכמוי   ,בורמזמין  את  כי  נכונה  משקפות  אלה  כמויות  בכתבי  המופיעות    ופי א ות 
 ע. העבודה העומדת להתבצ

על בסיס  ר  שאההצעות  את  באות לאפשר למזמין להשוות  הכמויות הנ"ל   הוגשו למכרז 
מ אין  להוציאאחיד.  יידרש  אמנם  הוא  כי  לקבלן,  את    בטיחים  העבודה    כמויותלפועל 

ור סעיף מסוים כלשהו, ולא עבור קבוצת לא עב  -מויות  כתבי הכבאותו ההיקף שצוין ב
י כתבי הכמויות, בכללותם, משקפים אמנם את וזאת על אף הסברה כ  -הי  סעיפים כלש

 ערכה הכולל של העבודה העומדת להתבצע. 

בהפחתת אחוזי ההנחה    בי הכמויותבכת  המצויינים הסעיפים והסכומים הכוללים  מחירי    3.
קביעת  רך  צוישמשו ל  ,}למעט פרקי מתקני המשחק והכושר{  להבודה כולע  שיתן הקבלן

העבוד   התמורה כל  סך  את  ימדוד  הפרויקט  מנהל  שבוצעה.  העבודה  שבוצעה  עבור  ה 
י על  ייקבע  והתשלום  וסעיף,  סעיף  כל  במסגרת  שנמדדו  למעשה  הכמויות  הכפלת  די 

 .ההנחה הנ"לבהפחתת אחוזי   כאמור במחירי הסעיפים

לן   שיתן הקב           לאחר אחוזי הנחה  ם  המתקבלי  ם ומחירי הסעיפיםהסכומים הכוללי  4.
של   לשקף את הערך הכולל  חייבים  ,}למעו פרקי מתקני המשחק והכושר{  לעבודה כולה

וסעי  ,העבודה סעיף  כל  לגבי  להידשתוארה  העלולות  ההוצאות  כל  כולל  כלומר,  רש ף, 
מתקן ארעי,             או  ו/ה מקרית  , כמתואר, כולל כל עבודבשלמותהעבור ביצוע העבודה  

ההכר ההוצאות  כל  הכלליחיותוכולל  הסיכונים  וההתחייבויות,  הערבויות    הנוספות  ים, 
השונים,   במסמכים  במכרמהווים  ואשר  שנקבעו  המשתתפים  להצעת  או  בסיס  ז, 

 המשתמעים מהם. 

בלבד, ובשום   קוצר הניתן ברשימות הכמויות הינו לצורכי זיהוי הנושאתיאור הסעיף המ  5.
התיאורים   במקום  לבוא  או  לשנות  בא  אינו  בתנא המפופנים  שניתנו  החוזה, רטים  י 

 . לעיל 1סעיף מסגרת הוזכרו בר שאבמפרטים ובשרטוטים השונים 

ה . 6 את  שקובעים  השונים  ל  תמחורבשעה  הקבלן  נושאים  י  מסמכ  בכל להתחשב  על 
ותיאורים  המכרז/ הנחיות  המספקים  הנ"ל,  העבודה  ם  מפורטיהחוזה  סוגי  כל  לגבי 

 והחומרים. 

ש 7. כל  להכניס  הכמויותבכתבנוי  יאין  ל  י  סעיף  ואין  כל  בהם  הערה  הוסיף  שלא ו/או 
ו הוא הגיע על  שוכנע כי סכום ההצעה שאלישם מלכתחילה. על המציע להיות מ  יםמופיע

כולה  לע  אחוזי ההנחהידי קביעת   כל העבודות  בודה  לביצוען של  מהווה תמורה סבירה 
 החוזה. / המכרזבהתאם למסמכי 

כלליים, הערות    תנאיםסגרת של  כלשהי המתוארת במ ודה  לא תשולם כל תמורה עבור עב  8.
או במפרט    ,ם בתכניות, במפרט הכלליהמופיעי  צא באלהויחשובות, תנאים מיוחדים וכ

לא   כזאת  עבודה  עוד  כל  ומפורש  המיוחד,  מיוחד  באופן  סעיף  -מופיעה  בכתב   -  בצורת 
 ות כלשהו מבין כתבי הכמויות המצורפים. כמוי

יכלל במחירי הסעיפים של אותם הסעיפים  פורט תשלום, י   לאורן  המחיר לעבודות, שעב
 מופיעים בכתבי הכמויות. שכן

)ומתבסס על     כפי שהינו מופיע בכתבי הכמויות  -הנקוב    כלה ך  והקבלן סבור כי הס  ההי  9.
ההוצאות לביצוע העבודה הכלולה בפריט כזה,   איננו מספיק לכיסוי כל  -הערכת המזמין(  
לכלו עליו  כליהיה  הנוספות  ל  במסגרת    ההוצאות  של תמחור  האלה  הסעיפים  מחירי 

 י הכמויות. הסעיפים האחרים הכלולים למעשה בכתב 

 . מצורפים כקבצים נפרדיםכתבי הכמויות  .  10
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 7מסמך ג' 
 

 לביצוע עבודות  רשימת ותיק התכניות

 בתל מונד 

 01/2022 המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז

     

     תל מונד  89רשימת תכניות למכרז תב"ע  

     

        543שצ"פ 
       

      אדריכלות אילן דוד 
       

     שם קובץ  שם תכנית 
     1 תכנית פיתוח 
      תכנית פרטים 

     6 תכנית השקייה 
     5 תכנית גינון 

      תכנית עבודות עפר 
       

      תאורה טופז מהנדסים 
     17115-543 תכנית תאורה ותקשורת 

      17115-00 ם תכנית פרטי

     

        547שצ"פ 
      אדריכלות אילן דוד 

     שם קובץ  שם תכנית 
     1 תכנית פיתוח 

      ת פרטים תכני
     6 תכנית השקייה 

     5 תכנית גינון 
      תכנית עבודות עפר 

       
       

      תאורה טופז מהנדסים 
     17115-547 תכנית תאורה ותקשורת 

     17115-00 תכנית פרטים 
         

     

        551שצ"פ 
      אדריכלות אילן דוד 

     שם קובץ  שם תכנית 
     1 תכנית פיתוח 
      תכנית פרטים 

     6 תכנית השקייה 
     5 תכנית גינון 

      תכנית עבודות עפר 
       

      תאורה טופז מהנדסים 
     17115-551 קשורת תאורה ותתכנית 
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      17115-00 תכנית פרטים 

     

        רחוב נרקיס 
       

      אדריכלות אילן דוד 
       

     שם קובץ  שם תכנית 
     1 תכנית פיתוח 
      תכנית פרטים 

     5 תכנית השקייה 
     4 תכנית גינון 

       
      פיסיות שמעון פרץ תכניות 

     1 ך/רוחב חתך אור
     9 תיאום מערכות 
     9 תכנית גבהים 
     1 תכנית פרטים 

     9 תכנית פירוקים 
       

      ורה ותקשורת טופז מהנדסים תכנית תא
       
       
       

      אופק הנדסת תנועה -תכנית הסדר תנועה
       

      MEFURAT-519-03-3 הסדר הנדסי ותנועה תכנון מפורט 

     

     
 

 
 
 
 
 

 הוספתם.  עלט יורה  לך העבודה ומנהל הפרויקוכן תוכניות ותרשימי עזר שידרשו במה

הסברה, השלמה ו/או לרגל שינויים אשר מנהל   וכן תכניות אשר תתווספנה )אם תתווספנה( לצורך

 הפרויקט רשאי להורות על ביצועם. 

 פות כקבצים נפרדים.רתכניות מצו
 

 
 
 
 

                  ___________                                                     _____________ 
 חתימת הקבלן                                                                תאריך                      

 


