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 04-6371195, טלפון: , פרדס חנה כרכור27רח' ירושלים 
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 הר חוצבים -שדרוג המרחב הציבורי

 

 

 מכרז/ הסכם מס' 

  רשימת מסמכים המהווים את מסמכי ההצעה/חוזה מס'

 

 )מצורף( הצעת הקבלן מסמך א' :

 )מצורף( בע"מ כולל כל נספחיו פמ"יחוזה קבלנים של חברת  מסמך ב' :

 לרבות פרוטוקול סיור קבלנים שיצורף לאחר הסיור. 

 המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו הרלוונטיים מסמך ג': 

 )"באוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה, שבהוצאת 

 )אינו מצורף( הועדה הבין משרדית המיוחדת.  

  )מצורף מפרט טכני מיוחד ואופני המדידה לתשלום כולל נספחים.       1 -מסמך ג' 

 בחוברת זו( 

 בודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עיריית ירושליםמפרט טכני לע 2 -מסמך ג'  

 לרבות כל נספחיו            

 )אינו מצורף( 

  –מפרט טכני מורכב לתאורת חוץ של עיריית ירושלים  3 -מסמך ג' 

 )אינו מצורף( המחלקה למאור. –אגף לתחבורה ושירותי הנדסה  

 )אינו מצורף( מפרטים כלליים של חברת הגיחון. 4-מסמך ג' 

אינו נספחים בנושא אביזרי תנועה                            )חוברת נפרדת(       )      6 –' מסמך ג

 מצורף(

 )אינו מצורף(   ת הגננות בעיריית ירושלים  מפרט גינון והחזקה של מחלק         7 -מסמך ג'

 מהדורה ראשונה( של נתיבי ישראל )מ.ע.צהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  ': 8-מסמך ג

 כולל עדכונים אחרונים( על כל פרקיו 2009)עדכון ספטמבר   

  )אינו מצורף( הרלוונטיים 

 )מצורף( כתב הכמויות מסמך ד':
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 (למפרט זה )מצורףרשימת התוכניות                                               מסמך ה':

 )מצורף(                                         קבלן מסמך ו' :         בקרת איכות עצמית של ה

 

 לפרויקט. םהפרקים מתוך המפרט הכללי)המפרט הכחול( הרלוונטיי

 המפרטים אינם מצורפים  אך מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 

מספר 

 פרק

מהדורה  שם הפרק

 אחרונה

 2009דצמבר  מוקדמות 00

 1993 עבודות עפר      1

 1998 עבודות בטון יצוק באתר                                     2

 1990 מוצרי בטון טרום 3

 1991 עבודות אבן 14

 2009דצמבר  פיתוח האתר 40

 2009דצמבר  גינון והשקיה 41

 2001 אחזקת גנים –גינון והשקיה  41.5

 1998 כבישים ורחבו –עבודות סלילה  51

 2000 לתשתיות ולבניהאספקת חומרים  55

 1990 קווי מים, ביוב ותיעול 57
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 לפרויקט. םהרלוונטיי לעבודות סלילה וגישור  הפרקים מתוך המפרט הכללילהלן 

 המפרטים אינם מצורפים  אך מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

מספר 

 פרק

מהדורה  שם הפרק

 אחרונה

00.02 

08.02 

, בקרת איכות בביצוע מוקדמות

 הקבלן

מערכות ומתקני חשמל ובקרה, 

 מערכות ומתקני תאורה

 2011אוקטובר 

 

2009 

 2009ספטמבר       עבודות הכנה 51.01

 2009                                     עפרעבודות  51.02

 2009 שכבות מצע ותשתית אגו"מ 51.03

 2009 שכבות אספלטיות במיסעות 51.04

 2009 ומניעת סחףעבודות ניקוז  51.05

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני  51.06

 תעלה ומדרגות

 

2009 

 2009 בדיקות גליות במיסעות 51.11

51.12 

 

51.31 

51.32 

51.33 

57 

בקרת איכות באמצעות מדידת אגני 

 שקיעות

 עבודות שילוט ותמרור

 עבודות סימון כבישים

 מעקי וגדרות בטיחות

 מערכת ביוב ואספקת מים

 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

 

 : חלק מהמסמכים אינם מצורפים לחומר המכרז.הערה

:  הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כל המסמכים שלא צורפו למכרז/הסכם זה וכי הוא רת הקבלןהצה

קראם והבין את תוכנם והוראותיהם.  הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות בהם 

 הסכם זה.ולדרישות 
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  הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והניסיון הדרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצועיים

הנדרשים וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים 

 בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונות.

  המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו, כי הוא הקבלן מצהיר כי קיבל את כל האינפורמציה

ביקר באתר ומכיר היטב את תנאי האתר, נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו, תנאי 

 הקרקע וכי לקח בחשבון את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בגלל תנאי האתר הוא יאלץ לבצע את העבודה בקטעים קטנים, לא

 משטרה(.-ח רצופים ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג הרשויות )העירייהבהכר

  הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא

ביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח מהמתחייבות 

 הקבלני.

 החוזה /מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרז הקבלן 

 ח והמזמין.פקהזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המלוח  ובמסגרת

הקבלן מצהיר כי עבודות התאורה יבוצעו ע"י קבלן תאורה מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת  .1

 המאור של עיריית ירושלים והמפקח.

מצהיר כי עבודות הגינון יבוצעו ע"י גנן מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת הגננות של הקבלן  .2

 עיריית ירושלים והמפקח.

הקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון בהצעתו שהתאורה תמשיך בפעילות סדירה ורצופה לאורך כל  .3

 קטעי העבודה ובמשך כל שלבי הביצוע. לצורך אבטחת פעילותה הרציפה של התאורה ישתמש

הקבלן בתאורה הקיימת כתאורה זמנית ובקטעים שהנ"ל יהיה בלתי אפשרי הקבלן נדרש לספק 

 הנ"ל ישולם בסעיפי החוזה המתאימים.תאורה זמנית לשביעות רצונם של המפקח והמזמין, 

 הקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון את מורכבות הפרויקט, ודרכי ההגעה אליו. .4

דרי תנועה/שלבי ת יבוצעו בשבילים קיימים ועליו לדאוג להסהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודו .5

 זורים אלו בכל תקופת הביצוע, הנ"ל ישולם בסעיפי החוזה המתאימים.ביצוע מתאימים בא

של כל האתר וסביבתו לפני על הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות המפקח  .6

 לפני תחילת העבודה. דיסקים עם קבצי הוידאו 3ולהעביר לפיקוח הכניסה 

את עבודות החפירה של הקבלן ילווה ככל שיידרש ע"י רשות העתיקות, בזק, טל"כ, חברות  .7

תקשורת וחברת חשמל  מפקח מטעמה. עלות הפיקוח הינה חלק ממחיר היחידה בחוזה  למעט 

 פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ידי היזם.

יימים תשתיות של גורמי תשתיות שונות וכי תוכנית הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בשטח האתר ק .8

תאום התשתיות אינה מדויקת וייתכן כי התשתיות נמצאות בעומק רדוד דבר שיקשה את העבודה 

 בסביבתם וכל זאת כלול במחיר היחידה ולא ישולם תוספת עבור זאת.
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 פמ"יייתכן ותחילת הביצוע מותנת בקבלת היתר מעיריית ירושלים, במידה ולא יתקבל היתר,  .9

ולא תהיה לקבלן כל תבטל את המכרז או תשהה אותו עד למתן ההיתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי 

 עילה לתביעה או טענה בגין ביטול / השהיית המכרז.

המזמין משאיר לעצמו  פמ"יהקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי למרות האמור בחוזה הקבלנים  .10

היחידה וכי הקבלן לקח  שהיא מבלי לשנות את מחירי את הזכות להגדיל את הכמויות בכל כמות

 בחשבון את פרק האופציה שהוגדר במכרז לעבודות שלב ב'

הסעיף הקובע יהיה המחמיר  –הקבלן מצהיר כי במידה וקיימת סתירה בין מסמכי החוזה  .11

 מבניהם וכי המזמין יהיה הקובע הבלעדי בנושא זה.

עבודות יידרש לבצע עבודות נוספות בסביבת הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שבמסגרת ה .12

וכי   כגון: הוספת אביזרי רחוב, ביצוע שילוט בכניסות להר וכו' הפרויקט מחוץ לגבולות העבודה

 .לו לא ישתנו ועל הקבלן לתמחר בהתאםעבודות א מחירי היחידה לביצוע

חשמל וכדו' לבצע הקבלן מצהיר שידוע לו כי בכוונת המזמין לאפשר לחברות התקשורת, חברת  .13

עבודות בתוואי וכי הקבלן יידרש לבצע תאומים איתם ככל שיידרשו ולאפשר ביצוע עבודות 

ידרוש כל תוספת כספית או בלנים מטעמם, הקבלן מצהיר כי לא על ידי ק התשתית השונות

 ביצוע בעבור תיאומים אלו.ההארכת תקופת 

הינה ממועד צו התחלת עבודה ועד מסירת  הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון שתקופת הביצוע החוזית .14

הפרויקט לגורמי העירייה, על הקבלן לכלול בלוח הזמנים המוגש לפחות חודש אחד להתארגנות 

קופת הביצוע מת 20%שבון בלוח הזמנים בנ"מ של וחודשיים למסירות, בנוסף על הקבלן לקחת בח

 החוזית.

 

 

 

 ____________חתימת הקבלן     תאריך _______________ 
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 מפרט טכני מיוחד ואופני המדידה לתשלום  -  1 -מסמך ג' 

  

 מוקדמות-00פרק  

, או (2009)מהדורת דצמבר במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

 למעט סעיף מכרז /חוזה זה,מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים  00כל הסעיפים מתוך פרק 

 .)פאושל( 00.09

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

   אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה 00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

 עדיפות בין מסמכים  00.3.5

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר 00.05

 אחריות הקבלן 00.6

 מניעת הפרעות 00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

 אמצעי זהירות 00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

 סמכויות המפקח 00.11

 תכניות 00.12
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 רישיונות ואישורים 00.13

 לוח זמנים 00.14

 סדרי עדיפויות 00.15

 אחריות 00.16

 מדידות 00.17

 היקף הצעת הקבלן 00.18

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.19

 משרד שדה   00.20

 מסירת העבודה 00.21

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.22

  מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה 00.23

 סילוק עודפי עפר 00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

 מעבדה בדיקות    00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע  00.27

 שילוט לפרויקט 00.28

 הגשת חשבונות ביצוע 00.29

 עתיקות  00.30

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 שוטרים בשכר 00.50

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל  00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.52

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:  00.55

 בטלת ציוד: 00.56
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 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות חפירה ומילוי חוזר 00.58

 עבודות נוספות 00.59

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.61

 מחירים 00.62

 עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

 הסדרי תנועה ובטיחות זמניים 00.65

 עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

 מוצר שווה ערך 00.67

 

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

פיתוח של שצ"פים ברחובות קריית המדע, זאב לב ברחבי הר חובצים הכוללים הפרויקט הינו ביצוע 

, ריהוט בניית קירות, ביצוע דקים עץ, חלקם על קונסטרוקציה מעץ, תאורת שצ"פים, גינון והשקייה

 רחוב, העתקת קולטנים ושדרוג המדרכות ברחובות מסויימים בהר חוצבים.

 

 תכולת העבודות:

 להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט )אין המדובר ברשימה ממצה(.

מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות 

לשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו / או הנדרשות לביצוע כ

 הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

 עבודות הכנה ופרוק. 

 עבודות עפר / חציבה. 

 מצעים ותשתיות. 

 אספלטים. 

 .אבני שפה, אבני צד וריצופים 
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 )ריצוף וחיפוי עץ )דקים 

 .עבודות תאורה 

 קירות תמך 

 והשקייה עבודות גינון. 

 וגידור , עמודי מחסוםמעקות בטיחות. 

 ותמרור , שילוטעבודות צביעה. 

 עבודות שונות. 

 תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים. 

 

 

 ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות בזמן  - 00.1.1

 

תנועה מאושרות מהמזמין, אולם,  קיבל תוכניותעל הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא  .1

תוכנית /יידרש לתכנן הסדרי תנועה זמנייםבמידה וירצה לשנות את התוכנית כראות עיניו, 

באמצעות מהנדס תנועה ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת רישיון  שלבי ביצוע

מודגש כי  מהעירייה כולל תאומים עם מנהלים קהילתיים, משטרה, תושבים, סוחרים וכדו',

התכנון וקבלת הרישיון כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב 

מודגש כי לקבלן לא תהיה כל דרישה כספית או תוספת זמן התמשכות זמן באישור התוכניות, 

 עבור שינוי זה.

ים לפני הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משטרת ישראל ועיריית ירושל .2

תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה 

ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, 

אישור תכנית חלופית כנ"ל אופן יישומם בשטח בהתאמה, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות וב

 .לשינוי במחירי היחידה, ו/או בלוח הזמנים, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהולא יגרום 

לשלבי הביצוע לרבות כל אביזרי  תוכניות שלבי ביצוע/על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים .3

הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכי 

ר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה גישה, גשרונים למעב

זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת 

ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש ב 

CLSM גירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים מהיר התקשות ואספלט קר בכיסויי תעלות, ס

ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח, שימוש 
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ת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין מבעגלות חץ, צביעה והעל

 ך.עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצור

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו   .4

 המוחלט.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה  .5

 הזמניים ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תוכניותיו ואישורי הרשויות.

שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע  על הקבלן לדאוג לתחזוקה .6

ימים בשבוע כולל חגים והפסקות  7שעות ביממה,  24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 עבודה.

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך  .7

 נוכח באתר. העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי  .8

 היחידה השונים אלה במידה וקיים סעיף בכתב הכמויות.

הסעיף יכלול את כל המפורט מעלה, לתכנון וביצוע הסדרי תנועה  סעיף בכתב הכמויותקיים  .9

לכל תקופת הביצוע ולכל שטח העבודה ולא ישולמו הסכום הינו סכום סופי קומפלט מודגש כי 

 תוספות כלשהן מעבר לסכום זה.

בהם מבוצעים עבודות כך לדוג' לא ישולם בזמן תקופה ישולם לקבלן רק בעבור  מודגש כי  .10

בכמות  ההתארגנות או בתקופת המסירות או בכל תקופה אחרת שלא יהיו אביזרי בטיחות

 אשר לדעת המפקח דורשת תשלום.

 –כי במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת הביצוע המוגדרת בחוזה  דגשמו .11

יהיו   הקבלן לא יקבל תשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקופה זו

למעט במידה ותופעל האופציה של שלב ב' ואזיי ישולם לשלב ב'  על חשבון הקבלן

 הסדרים לפי חודשי הביצוע של שלב ב' בנפרד.
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 בטיחות וגהות בעבודה - 00.2

 כללי

 )בטיחות בעבודה( לחוזה: 24מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'  .1

כנדרש בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות 

 על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות. והגיהות

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה  .2

 .המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

, פים של חברות תשתית )כגון: חח"ימשתלבים קבלנים נוסנוסף, בתוך גבולות הפרויקט ב 

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי  -ב("וכיוצסלקום, פרטנר,גיחון, בזק, הוט, 

עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע 

באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז לנושא בטיחות  תבכל מקרה האחריות הראשי מכך.

 , וללא תוספת כספית כלשהי.זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים רשאים פמ"י ו/או חברת  המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. וגהותייםבטיחותיים 

 מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר חיצוניהקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות  .4

 .  . גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודהויציא דו"ח בטיחות אחת לחודש לידי הפיקוח

או לעבודה ו/או  הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה .5

 ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  לעובדים ו/או לאדם כלשהו

 

קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות 

 שונים( אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 

כל הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים 

ההסדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. 

האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות 

 ן. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.יוהעני

 רור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.אספקה והתקנת שילוט, תמ

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית להתקני 

 תנועה ובטיחות.
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 סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג עירוני.

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3 

ולכתב הכמויות ועל כן אין יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות  .1

מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט 

 המיוחד.

 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ומפרטים  ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תוכניותכ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד מזמין העבודהמשלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות  .3

  כתב( ע"י המפקח.המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )וב

המהנדס וכיו"ב,  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות  \הכוונה לאישור האדריכל 

 המפקח בלבד.

 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע 

 הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר הא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן הציוד אשר ל

 מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

 

בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד ב. כל העבודות תבוצענה 

 והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן  

מת העבודות דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התא
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ימים  10תוך   לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

 .מעת הבקשה

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל ג. 

זאת להגיש דגימות מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם 

 מאותם החומרים לצורכי בדיקה.

 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש 

בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו 

 המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

 

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. 
במעבדה מוסמכת שתיקבע על היזם כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה על חשבון 

 ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.
 

 מהנדס באתר 0500.

המהנדס יהיה בעל  הקבלן יעסיק מהנדס רשוי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע.

ובעל ניסיון מוכח  , רשום בפנקס המהנדסים בענף הנדסה אזרחיתהכשרה במקצוע הנדסה אזרחית

מלש"ח וניסיון  10 -בביצוע פרויקטים תחבורתיים או עירוניים בהיקפים של כ ומספיק לדעת המפקח

 קף כמופיע במכרז זה.י, בביצוע עבודות מסוג  ובהשנים לכל הפחות 3לי של מינימא

  באתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבלן. של המהנדס ונוכחות

 

 אחריות הקבלן .600

היודע את מטרת כישות משפטית ואים את הקבלן בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר 

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות  כתבמפרטים, העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, ה

 למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו  בניםלפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ

להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר 

עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת 

 בכל האחריות הכספית והאחרת.

 

 מניעת הפרעות .700



 ~16 ~ 
 

לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים הקבלן מתחייב 

 באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה 

ם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים כדי להפריע לתנועת

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים 

יבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו  במידת הצורך ובאישור המפקח בשכר וכו' לפי הצורך.

 עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל         

לן מוטלת גם . הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבהרובע, כמוגדר על ידי מנהלת האתר

הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד במידת הצורך ל האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי

התחבורה, המשטרה, עירייה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי 

 בנפרד. םעבורישולם  היחידה ולא

אי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנ        

של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין 

 עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

 

 

 

 תנועה על פני כבישים קיימים .800

והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים 

מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו 

 מתפזר בזמן הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה 

 ן כל תנועה.ולא תתאפשר בה

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.

    

 אמצעי זהירות .900
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א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 

הפעלת ציוד  עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,

 כבד וכו'.

יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. ב. הקבלן 

 .מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 

עבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן ה

יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות 

אחרים העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים 

באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 

 ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

. כמו כן בכל גודל שיידרש אתר לפי דרישות המפקחל תדמית שלטי 3הקבלן יספק ויתקין על חשבונו 

על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת יבצע הקבלן 

 תשתיות.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר 

מו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין המזמין לעצ

הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני 

הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של 

דם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן או לא

 הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי בגין נושא זה.

 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי  צורך בניקוי ו/או . במקרה של עבודה, תיקון ו/אוג

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים  לפגוע בהוראות כל דין, על

 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

 

. לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו 1 

 םמאוורריא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אל

. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא םמכאניי

 הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.
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 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24הקו, לתקופה של  אוורור. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם 2 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.  -לעבודה בתא בקרה קיים  - 

 סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביב קיים  - 

. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן 3

 ורך.להגיש עזרה במקרה הצ

 

. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא 4 

גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ 

 לשוחה.

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 5

 

ים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות . העובדים המועסק6

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .1000

במשך כל תקופת הביצוע  עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד יועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני של המפקח ינקוט הקבלן, על חשבונו, לשביעות רצונו

מים, החזקת האתר במצב גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת ה

 תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

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

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 

 , על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי
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          מרים בפני השפעות אקלימיות כגון:הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החו   

 סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

 

 סמכויות המפקח 100.1

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

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

 .לגבי קביעת מחירים לעבודות חריגות הבלעדי כמו כן המפקח הוא הפוסק

 המפקח. יהחוזה נתונה בידג. הסמכות להטיל קנסות כנגד הקבלן עפ"י 

 

 תכניות 200.1

 התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

רוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. לקבלן לא תהיה זכות לד

 המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

 

 שיונות ואישוריםיר 300.1

שיונות והאישורים לביצוע העבודה ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למפקח את כל הר

התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לפי 

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ילטפל בכל הדרוש להשגת הר

הקבלן לתאם על  שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.יהדרושות לצורך קבלת הר

 ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

 

 

 לוח זמנים 400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט  ימי עבודה 14הקבלן יגיש למפקח תוך  .1

לוח הזמנים יאפשר מעקב  , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.ומחייב לביצוע העבודה

שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת כל ר אח

חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע 

ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים 
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. כל ההוצאות PROJECT MSהמחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.  הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז חשבון חודשילהגשת כל לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 ון ע"י המפקח.מעודכן עם החשבון, יידחה החשב

מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון תקופת התארגנות של לפחות חודש ולפחות  .3

 מתקופת הביצוע בפועל. 20%חודשיים למסירות וכן תקופת בנ"מ  של 

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט,  .4

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויי 

הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל 

 הפרויקט לתהליך הביצוע.

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את  .5

 אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 

 

 הביצוע משך 00.14.01

ממועד קבלת צו התחלת עבודה, על בסיס ביצוע עבודות  חודשים 12בתוך השלמת הפרויקט כולו נדרשת 

 במקביל ובמספר קבוצות עבודה. 

 

 

 

 

 . אבני דרך לביצוע: 2

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט,

להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המירביים להשלמתן.  מובהר ומודגש שמשכי הביצוע 

וכוללים את משך ההתארגנות של הקבלן  והזמן נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע כמפורט בסעיף זה 

לא קיבל הקבלן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. 

אישור על השלמת פעילויות המשנה האמורות עד למועד ההשלמה המירבי הנקוב ביחס  מאת המזמין

לפעילות כאמור להלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין, יחויב 

)א( לחוזה, וזאת בגין כל חודש של  72הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים החודשיים כקבוע בסעיף 

 וב או חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה ביחס למועד שנקבע להשלמתה.עיכ
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  פירוט פעילויות המשנה: 

 

תאור תמציתי של הפעילות )מובהר כי מדובר בעיקרי  מס'

העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י התוכניות, 

 כתב הכמויות והמפרטים(

מועד סיום נדרש 

מיום הוצאת צו 

התחלת עבודה 

 )חודשים(

 1 .השלמת טיפול בהיתרים ותחילת עבודותהתארגנות,   .1

גאומטרי בכניסה להר השינוי ה כל העבודות עלהשלמת   .2

)כניסה  1חוצבים מרחוב גולדה מאיר, טיפול בשצ"פ 

תחתונה(, השלמת עבודות תאורה באזור זה, מעקף 

 לחברת חשמל וכו'.

2.5 

בטבעת הפנימית,  על השצ"פיםעבודות ההשלמת כל   .3

 כולל מדרכות, תאורה, השקייה וגינון.

7 

השלמת כל העבודות על השצ"פים בטבעת החיצונית   .4

 ורחוב זאב לב, כולל מדרכות, תאורה, השקייה וגינון.

10 

 11 השלמת אספלט, גינון וריהוט רחוב בכל האתר.  .5

מסירות של הפרויקט ואישור חשבון תיקונים והשלמת   .6

 .סופי

12 

 

 

 סדרי עדיפויות 500.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו 

 .ולשנותם בכל עת יבוצעו וכו'

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

 

 אחריות 600.1

 -תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה 

 תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת.

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.
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 מדידות .1700

לפני ביצוע  עבודות הסלילה, פיתוח  מודדים מוסמכים. א.   מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י

והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום הכבישים. 

כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על מודד  מטעם ישמשו גבהים אלו )שנמדדו ע"י 

ת המצב הקיים תלווה במפת מדידה ערעור על נכונויום מצו התחלת העבודה.  10הנתונים תוך 

במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח  מודד מטעם נותן  חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח.

 העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי הכמויות.

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . ב. 

 קשתות, רדיוסים  ומרחקים.

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

 בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד הבטחת האיכות.

ת כל כן יסמן את גבולו-על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו ג. 

האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות 

לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות 

 במחירי היחידה של החוזה.

 

יחדשן במקרה הקבלן בשטח, הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן  ד. 

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י 

 המפקח.

 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה  ה. 

, ללא תשלום נוסף, לשביעות רצונו של התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל-או אי

 המפקח.

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי  

 אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

 

רתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מט ו. 

על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל 

 לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.
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 X 4 –נקודות הסימון יש לסמן בעזרת  ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ  את .ז

40 X 40  ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע  70 –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  90ובאורך

 בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תוכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י  קבלןל ימסרו לשם חישוב כמויות של עבודות עפר  .ח

  מודד מטעם המזמין.

של המצב הקיים ולאשר את  ערוך מדידת ביקורת לפני תחילת הביצוע על הקבלן ל .ט

התוכניות.במידה והקבלן ימצא אי התאמות   למצב הקיים  יהיה עליו להודיע למפקח על כך ולהציג 

מדידות שיערכו ע"י מודד מוסמך מטעמו המעידות על ההפרשים. במקרה שכזה יורשה הקבלן 

 ב הקיים.להתץחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור ממודד המזמין על השינויים במפת המצ

הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות  על .י

ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה 

מת כל חישובי הכמויות  שיוגשו יהיו בחתיוזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

 המודד המוסמך.

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, P.Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .אם  .יא

 על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.

 שלעיל.כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' 

 העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. כל .יב

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים. -מקרה של סתירה בין קווי מדידה  בכל .יג

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי  .יד

הקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על בסיס בטון הפיקוח.  על הקבלן ל

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה לאמור לעיל ניתן  2מטר ובעומק לפחות  0.5שיוצק בקידות בקוטר 

להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים מבטון יציבים ולא מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות 

וקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נקודות  הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי הללו י

מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות 

במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו 

 ת.בלו"ז העבודו

 

 כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .טו

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, -

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.

להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות יבוצע  -

 מ"מ. 1 -ספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות א

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טז
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לנקודות המפורטות להלן  לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון  -

 עבור כל מסלול בנפרד:

 ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע בין ציר לבין קו דיקור

-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ 20יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  הסימון -

 מטר לאורך ציר הכביש 10מטר הסימון יבוצע כל  200

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי  12הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר  -

 קרקע שונים( 

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ  .יז

 לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: –

ציר כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין הנתיבים, 

 קו שול וקו חיצוני.

 לפי שצוין לעבודות עפר. –מרחקים הסימון למצעים 

 מטר. 10כל  –יש ללא אגו"מ מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כב

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות .יח

 סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות אגו"מ -

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות .יט

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של  -

 ת. הבטחת איכו

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת -

 מדידת אימות: -

 שטח ו/או מיקום אלמנט דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד  - 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות תועברנה  -

 להבטחת איכות

 בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א.  -

 באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות -

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת -

 מדידה משותפת: - -

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן נקודות     -

 מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.
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 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.   -

 על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויקט. -

 

 היקף הצעת הקבלן 810.0

כתב הכמויות לפרויקט מורכב ממבנים תכלול את כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות. המציע הצעת 

שונים. על המציע לנקוב במחיר זהה לסעיפים זהים המופיעים במבנים השונים. במידה ובכתב הכמויות 

 ביותר.  יהיו מחירים שונים  יתוקן המחיר וישולם לקבלן על פי  המחיר הנמוך

 

 המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י  .9100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן המציע רואים את 

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים

 אינותנאים אשר קיומם  הקרקע, לרבותהכרת תנאי אי  למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין 

 .המצורפותבתכניות  לידי ביטוי בא

הן  רציפהעל הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה , כאמור העבודה תתבצע בשלבים

 כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר. ילים באתר ילמט

כלולים בהצעת  בגין האמור בסעיף זהכל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים 

 ולא ישולמו בנפרד.    הקבלן

 

 משרד שדה   00.20

ולרשות   לרשות המפקחמשרדי שדה חדשים מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו 

 :הבטחת איכות שיכללו בין היתר

ס"מ שולחן ישיבות בגודל  70×150, שירותים, מטבחון, שולחן עם מגירות בגודל מפקח: משרדל משרד

כסאות, ארון פח שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן כולל מיגון נגד גניבות, דלת  10ס"מ  +  70×200

מ', חיבור לחשמל, מים,  3×2ליטר, לוח לתליית תוכניות משעם בגודל  60-100ראשית מפלדה, מקרר 

 .ביוב,טלפון

 4, ס"מ 70×150בגודל  (עם מגירות ות )אחדשולחמשרד הבטחת איכות: משרד, שירותים, מטבחון, שתי 

כסאות ואחת כורסת מנהלים, ארון פח או ארון מדפים עץ, מזגן, דלת ראשית מפלדה, חיבור לחשמל, 

 אינטרנט מהיר, מים וביוב.

במשך כל  ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים ווינוק ויתוחזק יםהמבנ

 תקופת הביצוע.

ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין  מ'  3x5 –ולהבטחת איכות  מ' 3.5×10-לא יפחתו מ למפקח מידות המבנה

 הניקיון, האחזקה  ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
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ומחשב נישא  , מכונת צילום מהירההקבלן להעמיד לרשות המפקח מכשיר פקסימיליה, מדפסת למחשבעל 

כתבי כמויות ומחירים ובתוכנת מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות  מצויד בתוכנת מניפה,לפחות  i5 עם מעבד 

מנו דואר . המחשב יחובר לקו טלפון כך שניתן יהיה לשלוח לאתר ומOffice 2010זמנים, וכל תכניות 

 .רמדוראלקטרוני ויכלול חיבור לאינטרנט מהיר כך שיאפשר התחברות לאתר 

 או שו"ע. Brother mfc-7320לרשות הבטחת איכות יש לעמיד מכשיר משולב מדגם 

ת , טונר לפקס, נייר וכל הנדרש לעבודה תקינה ולמדפס או טונר על הקבלן לספק לאורך כל זמן הביצוע דיו

 .והבטחת איכות ורציפה של המפקח

בלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור אחריות הקבבמקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, 

 בסעיף זה.

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב 

בודה יפונה המשרד ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום הע

 כל הציוד שסופק. 

מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה 

 או באביזריו. 

 מסירת העבודה .2100
שלבי העבודה, לרבות העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל 

הפורמט הנדרש בעיריית על פי וזאת   Made "As"" "עדותהכנת תוכניות כן תיקונים במידה וידרשו ו

 (.GISירושלים )

סיום/גמר, מותנית תעודת  הסופית ומתן  מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

, וכן גורמי התשתיות השונים כגון הגיחון, חח"י, ומחלקותיה השונות עירית  ירושליםבקבלת העבודה גם ע"י 

 חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.

 מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  00.22

ו כאשר שעות -ע בימים אהעבודה תתבצ .על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

.עבודה בהתאם לשעות הרשומות והמאושרות ע"י המשטרה ועיריית ירושלים העבודה המותרות הם 

שעות לו הקבלן לא יקבל עבור שעות א וביום ו תותר העבודה עד  שעה לפני כניסת השבת. רצופות  משמרותב

תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן   נוספות או שעות עבודת לילה

ולרבות מניעה של מטרדי רעש  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  לעבודה  בלילה לרבות התאורה,

  וזעזועים.

 אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ומועדי ישראל. 

 ן ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהעירייה והמשטרה.למרות האמור, על הקבלן לפעול על פי תנאי הרשיו

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2300

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור  .א

יימסר יחד עם העבודה הגמורה כשהוא  אתרהמפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. וה

 מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשימוש עב' הקבלן. הקבלן יתקין על חשבונו סידורים  .ב

סידורים אחרים הטעונים אישור מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או 

 המפקח.

 

 סילוק עודפי עפר .2400

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח 

לצורך קבלת  .האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך

העפר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה  האישורים המתאימים לסילוק עודפי

 בעירית ירושלים.

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור 

עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או עודפי העפר 

 וישנם למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה. במידה

 תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף  בגינם.

כי ירושלים  ודר הקבלן יאמת  לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י עיריית

 הגישה אליהם.על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי

 על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על שפיכת החומרים באתרים המורשים. .הרישיון

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

של כל הוראה שנתנה לו ע"י המפקח בכתב ביומן ליום בגין אי ביצוע ₪  1500של הפיצוי היומי יהיה בשיעור 

 העבודה.

ראה הדרישה לסילוק  -המפקח יהיה רשאי להטיל את הקנס הן בגין הפרה של "הוראת קבע"   :הפעלת הקנס

יומיומי של הפסולת למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תרשם על ידו ביומן העבודה ואשר הוא בגדר 

. הקנס כאמור ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשת החוזה עם הקבלן הסמכויות שיש למפקח במסגר

הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין  לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן חשבון₪  1500הוא בגובה של 

  בכל דרך הנראית לו.

 בדיקות מעבדה    00.26

ויהיו על חשבון הקבלן. כמות הבדיקות עפ"י שיקול  פמ"יכל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ע"י 

 דעת הנהלת הפרויקט.

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את מעבדת השדה לביצוע הבדיקות הדרושות במועד ועל פי לו"ז 

 התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא הגיעו בזמן.

 שולם ע"י הקבלן.בכל מקרה בו הבדיקה תיכשל, היא ת

 

  מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27
 . כל חיבורי המים והחשמל למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים האספקת יסדיר את הקבלן 

 יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 שילוט לפרויקט 280.0

 שלטי מתכת בגודל של  3למשך תקופת ביצוע העבודה  -על חשבונו  -הקבלן יספק ויציב 

 , השלט יהיה צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.מטר 4 × 5 -כ 

 על גבי השלט יופיע:

 וה"לוגו" שלה כיזם. " פמ"יחברת "   שמה של 

 .הרשות המקומית או יזם משותף נוסף 

 .מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות 

 שעות ביממה בשעת הצורך 24כולל מספר טלפון עם מענה  פרטי הקבלן. 

 .פרטי המתכננים 

 .פרטי הפיקוח 

 .פרטי הניהול 

 

 הגשת חשבונות ביצוע 2900.

לכל חודש, בפורמט ממוחשב באופן  20 -הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב 

 שיקבע המפקח, בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

ואת החישובים כאשר כולם  ,האסמכתאות לחישובי הכמויות, על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת הכמויות יהיו אלו   חתומים ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלן.

 לא ישולמו כמויות ע"ח ביצוע עתידי. –החשבון 

 תוכנן.לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המ

 בסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן.

 

 

 

 

  עתיקות 00.30

 )מציאת עתיקות, מחצבים וכו'( לחוזה. 19תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

 סקר במהלך שנתגלו עתיקות אתרי ישנם התוואי לאורך כי על אף האמור בחוזה לעניין זה, מובהר .2

 ראשי קבלן ויהווה בשטחו הצלה חפירות לבצע העתיקות לרשות יאפשר הקבלן   -.שבוצע מקדים

, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן במידה. שהיא כל תשלום תוספת ללא העתיקות רשות עבור

כל העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י  .שיכין הזמנים בלוחות אותה לשלב ידאג הוא

 מזמין העבודה.

כל הסדרי התנועה הזמניים )תכנון אישור וביצוע( כולל המעקות הזמניים, גדרות וכיוצ"ב, הנדרשים  .3

 00.65לליווי עבודת רשות העתיקות, יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה לפרויקט כאמור בסעיף 

 )הסדרי תנועה ובטיחות( למסמך זה ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף עבור כך.
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חומרי חפירה של רשות העתיקות במידה ויידרש יהיה באחריות הקבלן וישולם מודגש כי פינויי  .4

 בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא ישולם בנפרד.

 בנוסף תתבצע התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצויין כי האמור לעיל, חל גם .5

 .אחר לנושא רלוונטי גורם כל או קדישה אתרא מול

 

 

 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה. – 00.46

 

 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות  עצמית של הקבלן. .א
בקרת איכות עצמית  -פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח ז'   .ב

 של הקבלן.
 כות באתר.אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האי כי מודגש בזה .ג
היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן  .ד

 וייגזר מכך.
עבודה שבוצעה ללא נכוחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא  .ה

 ישולם בעבורה. 
קות עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדי .ו

 חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח  .ז

 הזמנים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה.
 במשרה מלאה. (מנהל בקרת איכות )מב"אלכל הפחות, בפרויקט זה יועסק  .ח
בזאת כי לאורך תקופת הביצוע, יכול ותידרש נוכחות של יותר מבקר איכות אחד  מודגש .ט

בפרויקט, כנגזר ממטלות בקרת האיכות השונות ובין היתר, בתלות בקצב היקפי הביצוע, מספר 
 ראשי עבודה, משמרות עבודה וכד'.

עומד מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום בטונים וסלילה ובתנאי שהוא ש .י
 בקריטריונים.

פרויקטים לכל הפחות,  2מודגש בזה, כי בקר האיכות לנושא בטונים, יהיה בעל ניסיון מוכח של  .יא
 סלע.  יבהם בוצעו עבודות דומות למתוכנן בפרויקט זה, של עוגני / ברגי

כמו כן, במהלך ביצוע העבודות כגון: גינון והשקיה ותאורה על מערכת בקרת האיכות, להציב  .יב
 בקריי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו.באתר 

המזמין יאשר על הקבלן לקבל את אישור המזמין לצוות הבקרת האיכות אשר יועמד מטעמו:  .יג
 או יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה. במקרה ולמזמין יהיו הערות

ויקבל  קבלת הערות המזמין ימים מיום 14לרשימת המועמדים, יתקן הקבלן את הרשימה בתוך 
הקבלן לא  יום ממועד קבלתה אצל המזמין. 14את אישור המזמין לרשימה המתוקנת בתוך 

  יחל בביצוע העבודות בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין
 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 לאישור המפקח בשלשה עותקים:עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש 

 :תיק חשבון סופי הכולל -א 

  ( ו/אוEXCELחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה )בתוכנת   .1

 )בינארית(.
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 סקיצות חתומות והעתקי מדידות משותפות מאושרות.  .2

 ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים. .3

 מיומני העבודה המאושרות.ריכוז יומני עבודה חתומים.  החיובים השונים  .4

 :תיק מסירה הכולל -ב 

תוכניות לאחר ביצוע צבעוניות: חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל התוכניות  .1

את התוכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות   והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור  מדודות וחתומות.

נוחה של כל התשתיות  ע"ג רקע גיאומטרי סופי כולל חציות בצירוף ת - גיליון א לגיליונות כמפורט להלן:

כביש, קווי  - גיליון גפיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית, השקיה, עצים.   -גיליון ב   .I.L. + T.L. גבהים

ות  חתך למערכ - גיליון ה תוכנית תנועה כולל שילוט, תמרור וסימוני כביש. - גיליון דגובה, תנוחת ניקוז.  

 .Z,Y,Xפינות, עומק ונתוני   4בורות נטיעה  עם סימון  - גיליון ועפ"י מה שנמסר לביצוע לקבלן.  

 עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם.  DWG , PLTבפורמט  CDעל הקבלן לצרף  .2

 האחרונההצבועה על הקבלן לצרף העתקים של כל התוכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם  .3

 ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה.   DWG , PLT בפורמט CD בצרוף  לביצוע 

 יש לצרף  את המסמכים הבאים: .4

 .העתק טופס היתר חפירה  חתום ומאושר 

 .)היתר בניה )אם קיים בפרויקט 

 ם. -י יריתחתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בע 

  ים ננם בצרוף  מכתב נלווה של מתכ-עירית יהחתמת כל המתכננים לפי מפרט  

 המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת התוכניות לביצוע.

  אישור גורמי חוץ עירוניים )בזק, הגיחון, עירייה...( לפי מפרט קבלת עבודות 

בחברה, חתימתו וחותמת מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם, תפקידו    ם.-י ירית בע             

 החברה

 יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן. .5

 יש לצרף טבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית. .6

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים. מס סידורי CD-תיק צילומים ו .7

 עם פירוט מיקום הצילום. ומפה

כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם  לתוכנית   וובוידיאות ביוב וניקוז בתמונות צילומי תשתי .8

שלאחר ביצוע, יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות אורכיות, חציות 

 וחיבורים לקולטנים(

 יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה. .9

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה, מיקום  .10

 הנטילה ותוכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .11

 על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח.  .12
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 כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית ירושלים. השלמת כל המפורטהתיקים יכללו את 

תיקים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום מיוחד או נוסף ה  לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.

 .ורואים את תמורתו ככלול

 שוטרים בשכר .5000

 המזמין. הנתונות לשיקול דעתו הבלעדי שלחלופות  2 -התאם ל תשלום עבור שוטרים בשכר יהיה ב

תשלום לקבלן בהתאם לתוכנית הסדרי התנועה המאושרת ובהתאם לקבלות שיספק הקבלן +   א.

 רווח קבלני. 5%

 ".פמ"יהתשלום יועבר למשטרת ישראל ישירות ע"י חברת "  ב.

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל יבשטח העבודה קיימים צ

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יהכבלים והצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם יחפירות לגילוי הצ

ורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הג

 שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן 

 ללא תשלום נוסף.

באישור מוקדם ובפקוח צמוד עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו 

לרבות  . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלןמטעם חברות התקשורת של מהנדס הרשת 

 תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

מותם תחול על הקבלן ללא תשלום על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום של

 נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל 

יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת 

 המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. המזמין לא
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 עבודה בשלבים ובהפסקות: – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור 

לרבות הפסקות  העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

 די הרשויות עקב חגים וכדו'.שיידרשו על י

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.ברק כשיושלם הטיפול 

 ורואים את המחיריםאו ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו  כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 .בעת מתן הצעתו נלקח דבר זה בחשבון לוכא

למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לתת לקבלן הארכת תקופת ביצוע לקבלן במידה ונגרמו עיכובים 

חודשים בפרויקט שלוח הזמנים שלו עומד על  3מתקופת הביצוע )לדוג' עיכוב של מעל  25%מעבר ל 

יילקחו בחשבון עיכובים כגון עצירת עבודה על ידי חודשים(, מודגש כי לחישוב תקופת עיכובים זו  12

גורמי העירייה, רשות העתיקות וכדו' באופן שלא ניתן להמשיך את העבודות בקטעים אחרים ולא 

עיכובים עקב מזג אוויר, חגים, קבלת רשיון וכדו'. מודגש כי המפקח הוא המחליט הבלעדי בנושא אופן 

 החישוב.

 

 אמצעי זהירות: – 00.53

ן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות הקבל

עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות תפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד 

כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע 

דה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן העבו

יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות 

ים העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחר

באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 

ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה 

אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש 

זמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות והמ

לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את 

הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך אן חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או 

פ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או בוררות ע
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לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן 

 בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו לא ישאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.

הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן 

 .)למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצויינו( ישולם עבורם בנפרד

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה 

 ים מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

נדרש לקבל אישור כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, 

הכול בהתאם  – לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריומטעם בקרת איכות/ הבטחת איכות 

 מהאמור יש לקבל  גם את למפרט בקרת איכות ותכנית בקרת איכות מאושרת. בנוסף, ומבלי לגרוע 

אישורו של המפקח. תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על 

רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה 

דה במצבה הסופי, מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבו

 המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

 

 :אחריות למבנים ומתקנים קיימים – 00.55

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל 

הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי 

כבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף הצינורות, ה

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של 

המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל 

ום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או הוצאה שתידרש לקי

עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת. כל 

 התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה  

באישור מוקדם ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות 

. כל התשלומים חברת הגיחוןבקרבת קווי ביוב, מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם 

הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בגין 
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בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות 

 הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

 בטלת ציוד:– 00.56

י העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופ

 לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.

 

 שמירה על הנוף: – 00.57

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ 

 לפנות את החומר(.לגבול העבודה )גם אם בכוונתו 

 

 עבודות חפירה ומילוי חוזר:– 00.58

כל עבודות החפירה לתעלות )מים,ביוב,ניקוז, תאורה, תקשורת וכו'(  כוללים מילוי חוזר מחומר נברר 

 בנפרד וכלול םלא ישול ס"מ ובהידוק מבוקר, כל האמור לעיל 20שיבוצע בשכבות שלא יעלו על 

 .השוניםבמחירי היחידה 

 

 בודות נוספות:ע– 00.59

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות 

והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי 

י יחידות דומים בכתב הכמויות ומחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחיר

בהתאם לרשום בחוזה הקבלנים של ייקבע כל אחד ממחירי היחידות החסרים ם היחידות החסרי

 במקרה זה. יקבע המחיר והמזמין לקבוע  לפי איזה מחירון סמכותו הבלעדית של המפקח פמ"י. 

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 .או עבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרשיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקט
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המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות 

ם אם לא יינתנו היתרים ורשיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה לעמידה בלוח הזמנים, ג

 והציוד בשעות היום.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח 

 זמנים.

לקח דבר נ לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .בעת מתן הצעתו זה בחשבון

 גידור הפרויקט -00.61

גדר את כל שטח העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר רשת מרותכת כדוג' גדר "יפו" בגובה הקבלן י

הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב מ',  2.0מינימלי של 

 ות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבוד

בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי  שתמנע כל גישה לשטחי העבודות.

 יחידות אחרות.

 

 

 מחירים -00.62

  הוראות כלליות -תכולת המחירים .א

 בכתב  הסעיפיםמחירי כל במפרט הבינמשרדי כוללים  008פרק -בנוסף לאמור בתת    

 הכמויות גם את:    

אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, מתקני  .1

 ריהוט חוץ למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה וצד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות לתיחום  .2

 מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת ריצוף וכו'./שבילים

כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות  .3

ישיבה/ספסל, כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר 

או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי ורכיבי תפרי התפשטות 

 ורכיבים לביצוע מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע העבודות.

כל החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בטון ו/או  .4

בטון מחופה, כגון פסי הפרדה ממתכת או פלסטיק )לפי המפרטים/התכניות(, מיתדים , 
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יהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון, וכד', וכל עלויות חומרי מילוי תפרים למינ

 הביצוע של העבודות. 

גן ו/או חומרי המצע והדשנים הדרושים להכנת תערובת שתילה/נטיעה לבורות -אדמת .5

 השתילה/נטיעה, לרבות עלויות בדיקות המעבדה לאישורה.

מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו,  נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו  .6

יכלול המחיר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או ביצוען מחדש 

 באם המוצר אינו מתאים לתכניות( וביצוע דוגמה/אות לקבלת אישור מוקדם.

מסד אבני עבודות בטון כלשהן, לרבות אספקה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש ל .7

 לפי הפרטים /התכניות והמפרט -ביל/ריצוף/רחבהש וליששפה, 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים  .1

 מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

ות קבלנים הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבוד .2

 אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים  .4

פי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעי

 בשטחים מוגבלים לא תמדד לתשלום בנפרד.

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על  

 הקבלן ועל חשבונו.

 ורעליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישבנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת  .1

וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך 

לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או 

 כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.

בכתב  מפורשרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני והתמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפ .2

הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן 

 בהצעתו.

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 י גישה, גשרונים וכדו'.כתכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דר  .א
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דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע   .ב

תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנטי מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע 

 חפירות / תעלות  על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 לרבות אישור קונסטרוקטור. מערכי פלטות וקורות גישור זמניות .ד

ת של : הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תוכניות עבודה מדוייקוShop drawings .ה

אלמנטי ריצוף, מסגרות וכדו', הביצוע מותנה באישור המתכנן והמפקח לתוכנית 

 העבודה.

 תכן תערובות בטון. .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 תנועה והתארגנות.עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי  .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת  

על הקבלן ולא ישולם לו על  יחולוהאישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, 

 כך בנפרד

 מוצר שווה ערך -.6700

או פרט ביצוע ואיכות, לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך  במסמכי המכרז כל מקרה בו ניתנהב .1

והקבלן יבקש להציע מוצר  – , אך שווה ערך ואיכותהשונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

לשם את כל המסמכים הפרויקט  יהיה על הקבלן להגיש למנהלאו פרט ביצוע שווה ערך ואיכות, 

ל המסמכים הנדרשים בענין זה )מובן כי המזמין יכול בדיקת בקשתו. במסמך זה ישנו פירוט ש

 לבקש מסמכים נוספים לצורך השלמת הבדיקה(. 

אולם  הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו בקשתנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את מ

החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן וכל 

 –רה בקשת הקבלן רואים את בקשתו כאילו נפסלה. במידה ואושרה בקשת הקבלן עוד לא אוש

מובהר כי לא תשולם כל תוספת בגין הפריט אותו הציע הקבלן מעבר למחירים הנקובים בהצעתו 

במידה והקבלן איננו מעוניין המחירים הנקובים בניכוי ההנחה(.  –)במידה של הנחה ממחירון 

 לספק את המוצר עם קבלת ההחלטה.לערער, יהיה הקבלן חייב 

 

 

 ימים ממועד קבלת תשובתו של מנהל הפרויקט.  3הקבלן יהיה רשאי לערער בכתב תוך 
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ן וישיבו בדבר אם ההצעה אושרה מנהל הפרויקט יבחן, יחד עם אדריכל הפרוייקט, את ערר הקבל

תשובתו של מנהל הפרויקט בנוגע לערר הקבלן תהיה סופית והקבלן יהיה חייב לספק את , לאואם 

 המוצר באופן מיידי, עם קבלת ההחלטה. 

תהווה מאריכה את מועד סיום ביצוע העבודות ולא בקשת הקבלן לשינוי, לא פסילת אישור או 

 עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

 

ם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת א .2

הקביעה בדבר שיעור  המזמין.מטעם ו/או יועצים או המפקח הפרויקט מנהל על ידי ההצעות 

 ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

 

ות בצרוף החומרים הבאים הקבלן יגיש למנהל הפרויקט את הצעתו לתחליף שווה ערך ואיכ

 כדלקמן :

 מפרט טכני של המוצר .1

 תעודת האחריות של המוצר .2

 אישור התאמה לת"י  .3

 הוראות אחזקה .4

הסבר מילולי להבהרת ההתאמה של התחליף המוצע לדרישות החוזה  .5

 והמפרט. 

 טבלת השוואה בין התחליף המוצע והמוצר שבתכנון המקורי .6

 

להתייחס למרכיבים נוספים לצורך בדיקת ההתאמה כשווה המזמין רשאי להנחות את הקבלן 

 ערך ואיכות.

לא   -הצעה לתחליף שווה ערך ואיכות שלא תימסר מפורטת ועם האסמכתאות כנדרש 

 תיבחן.
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 מפרטים טכניים מיוחדים

  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים,לתוכניות ולכתב הכמויות.
ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט  על כן אין זה מן

 המיוחד.

 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה. 

 

 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות  עצמית של הקבלן. .א
בקרת איכות עצמית  -פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח ז'   .ב

 של הקבלן.
 מודגש בזה אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות באתר. .ג
היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן  .ד

 וייגזר מכך.
עבודה שבוצעה ללא נכוחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא  .ה

 ישולם בעבורה. 
ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדיקות  עלות .ו

 חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח  .ז

הזמנים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי 
 המעבדה.

  במשרה מלאה. (מנהל בקרת איכות )מב"אלכל הפחות, פרויקט זה יועסק ב .ח
מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום בטונים וסלילה ובתנאי שהוא עומד  .ט

 בקריטריונים.
כמו כן, במהלך ביצוע העבודות שאינן מתחום התמחות המב"א כגון: גינון והשקיה, תאורה,  .י

 ציב באתר בקריי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו.על מערכת בקרת האיכות, לה
 

 

 

 

 

 

מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט לרבות עבודות הממומנות ו / או מבוצעות על 

 ידי גורמים חיצוניים כדוג' חברת הגיחון, בזק, חברת חשמל וכדו' ללא תוספת תשלום כלשהיא.
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 בקרת איכות עצמית של הקבלן. –מסמך ז' 

 

 

 בקרת איכות )ב"א( והבטחת איכות )ה"א( .1
 

1.1 
בקרת איכות 

 כללי -)ב"א(

, מטעמו, במימונו  , הקבלן יפעיל בפרויקטבמפרט המיוחד במפורש, נאמר אחרת,אם לא 

 . )להלן בקרת איכות( איכות עצמית , משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרתועל חשבונו

 

תבצע את ניהול הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר  ,בקרת האיכותמערכת 

ותתעד  , תאשרתבדוק, תבקר, תנטרהאיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת האיכות 

 , הקשורים לפרויקט.את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו

 

בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן את ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת 

שהעבודות שעליו לבצע האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, 

 ישיגו את האיכות המוכתבת, מלאכות והתקנותמבנים, חומרים, מוצרים,  לרבות: בפרויקט

 במסמכי ההסכם.  ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים

 

 תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. האיכות הינה בקרתהפעלת מערכת 

  

בתוכניות,  המפורטות האיכות דרישותכול  ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס

 ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם. המיוחד הטכני במפרט

 

ל ש הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל את

 , התיעודהבדיקות ביצוע ,המדגמים טילת, נהבקרה פעילויות שמועדיהפרויקט ובאופן 
 .הפרויקט של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו לא והדיווח

 
1.2 

הבטחת איכות 
 כללי -)ה"א(

. ככל שתחליט לעשות זאת " ותופעל על ידהפמ"יהינה באחריות  חברת " הבטחת האיכות

ין או באמצעות מהבטחת האיכות תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המז

מקצועית נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול  ארגוניתמערכת 

 הפרויקט. 

 תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,  על

 מנת לוודא את תקינות תפקודה.

עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות 

 בפרויקט. 

 
1.3 

תחומי 
הפעילות של 
מערך בקרת 

 האיכות

, בכפוף לתחומי איכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלןהמערכת בקרת 

 :העבודה הנכללים בהסכם.

  עבודות עפר וסלילהתחום 

  טוןגישור, מבנים וב תחום עבודות 
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 ותקשורת , מערכותתחום עבודות חשמל 

 צנרת מים ביובתחום עבודות ניקוז , 
 סביבתי ושיקום נוף עיצוב  ,גינון עבודות תחום  

  ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעייל.כל תחום נוסף במסגרת עבודות 
 הקבלן. ידי-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש הזכותשמורה   למזמין

 
 

1.4 
הגורמים 
 המבצעים

 

 ת,עצמאיחברה חיצונית ותבוצע באמצעות  , תופעלפרויקט תנוהלבקרת האיכות ב

 בקרת איכות בפרויקטים של סלילהביצוע , המתמחה בקשורה ארגונית לקבלןשאינה 

בעלת  ו/או גישור ומבנים, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרויקט. החברה תהיה

שנים, לכול הפחות,  בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי  4ניסיון מצטבר מוכח  של 

 אופי  והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.

הקבלן העוסק מערך הוכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מ בפרויקט מערכת בקרת האיכות

 בביצוע של הפרויקט.

 

 ל ידיבדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י  "מעבדה מוסמכת" ע

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה 

, יציג הקבלן את קרת האיכותבביחד עם הגשת תכנית במשרד המסחר והתעשייה. 

קשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות הדרושות על פי ההסכם שעל פיו הת

הזמנים בין היתר גם  בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו בקרת האיכות. תכנית 

 .המרביים לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות

 

1.5 
צוות בקרת 

האיכות ומבנה 
 אירגוני

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות
 

 בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:צוות 
 

 בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת  -(מנהל בקרת איכות )מב"א
 מקצועי בעל וותק וניסיוןרשוי, יהיה מהנדס אזרחי  בקרת האיכות  האיכות. מנהל

ועי מקצובעל וותק וניסיון  נשוא ההסכם שנים לפחות בתחום עבודות  7מוכח של 
 .שנים לפחות בתחום בקרת האיכות 3מוכח של 

 בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי  -(ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת
. ממונה בקרת האיכות התחומיים שונים יעמדו ממוני בקרת האיכותההעבודה 
בעל וותק וניסיון בהתאם לתחום הבקרה המתאים,  רשוי,יהיה מהנדס התחומי 
עליהן הוא ממונה,  , נשוא ההסכםשנים לפחות בתחום עבודות  5מוכח של מקצועי 

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.   2מוכח של מקצועי ובעל וותק וניסיון 
  מי הבקרה ובכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתח –בקרי איכות

ו/או היקפי השונים, בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם 
 יבעל או הנדסאים, יםמהנדסמטלות מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו 

בהם  , נשוא ההסכםעבודות השנים לפחות בתחום  3מוכח של מקצועי וותק וניסיון 
לפחות בתחום בקרת  שנה אחתשל  יםמוכחמקצועי וותק וניסיון  יובעלהם עוסקים, 

 האיכות.  
 אשר יעבוד  ,"ראשי מודד" יכלול האיכות בקרת תמערכ של הצוות -מודד ראשי

יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה  המודד בכפוף למנהל בקרת האיכות.
 5של  לנשוא הפרויקט מוכח בעבודות דומותמקצועי יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון 

  שנים לכל הפחות.
 מדידה בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי -מודדים ,

צוותי  שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות.
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שנים לכול הפחות בעבודות דומות  2ון מקצועי של יבעלי ניס המדידה יכללו מודדים
 לנשוא ההסכם.

 אשר יעבוד מעבדה מנהל" יכלול האיכות בקרת מערכת של הצוות -מנהל מעבדה "
בכפוף למנהל בקרת האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה עמה 
התקשר הקבלן לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל המעבדה יהיה ממונה על 
עבודת מעבדת הבדיקות שתופעל באתר ומחוץ לאתר, בנושאים הקשורים 

ים לכל הפחות, שנ 5מוכח של מקצועי בעל ניסיון לפרויקט. מנהל המעבדה יהיה 
ניהול שנים לכול הפחות ב 3של ו בפרויקט בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות

 .צוות מעבדה
 אשר יהיו עובדים בכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה,  -בודקי מעבדה

הבודקים יהיו בעלי  של המעבדה עמה התקשר הקבלן לביצוע הבדיקות בפרויקט.
קות אותן הם מבצעים ובעלי ניסיון מקצועי הסמכה מטעם המעבדה לביצוע הבדי

 של שנה אחת לכול הפחות בביצוע בדיקות אלה.
 

 . במפרט המיוחד של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר מספרם המזערי 

 

גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני 

פרויקט  במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת  והכפיפויות

 בצוות הנדסיים/המקצועיים האנוש משאבי של הכולל ההיקף ויוגש לאישור המזמין.

האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל  בקרת

 הפרויקט.

 

הבטחת האיכות ו/או מנהל דרישת מנהל , במידת הצורך וע"פ לאמור לעיילבנוסף 

הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה 

 .והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב

 

מנהל טעון אישור )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( כל עובד בצוות בקרת האיכות 

לפסול מועמדים, גם אם הם  רשאים להגורמים אמנהל הפרויקט. הבטחת האיכות ו

הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, ם , לפי שיקול דעתכמתואר לעיילעומדים בדרישות הסף 

 .ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים

 

 של ביותר הבכירה להנהלה ישירות פהכפו היהת האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת
 .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל

 

והן  הקבלן של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף יהיהבפרויקט   האיכות בקרת מנהל

 למנהל האיכות הראשי של הקבלן.

 
1.6 

מטלות מערכת 
 בקרת האיכות

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי 
איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר  האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת
 והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.

 
 הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. 

 
 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק. 
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ידות מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמד
הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית 

 תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 
 

מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות 
 הבאות:

 כולל שיטות לזיהוי  ,ובדיקות , בקרה, ניטורהקמת תכנית ברורה של פיקוח
והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד 

הקשורים  והספקים , היצרניםבדרישות מסמכי ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה
 ,מנהל הפרויקטמנהל הבטחת האיכות ואת אישור  חייבת לקבלתכנית זו  לפרויקט.

 .בנושאים והסעיפים השונים נוייםתוספת/שיל/וטיב ם לדרושרשאי אשר
 

 ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן  בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה
תהליכים המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני 

 שילובם בעבודות.

  יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי
המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה העבודה ובאיכויות 

 על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

  ,שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה
הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות 

 האיכות שהושגו.

I.  
 :מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר

 
 הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה 

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. 

 בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות 

 לאספקת חומרים מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים  התאמת אישור
 ומוצרים לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

 .אישור קבלני משנה 

 עבודה. -ד ייעודי וצוותיאישור ציו 

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם 

  בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות
 והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

 .תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן 

  השונים לרבות: פיקוח, בדיקות בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע
 מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר 

 .בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן 

 .ניהול ישיבות איכות שבועיות 

 .ניהול יומן בקרת איכות יומי 

  הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים.תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי 

 דיווח למזמין העבודה. 
 

1.7 
תכנית בקרת 

 האיכות

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל 
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד 

 מתן צו התחלת העבודה. 
 

בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט  תוכנית
תוך פירוט הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה 
והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות 

 כל היבטי העבודה.בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם 
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 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

 
  תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן

לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, 
 הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.

 והכשרתם מיומנותם, עובדים רשימת, האיכות בקרת צוות הרכב של פרוט ,
 תחומי אחריותם וסמכויותיהם.

 הכשרה פרטי ,הסמכות כוללבפרויקט,  ופעליוש ות/המעבדה נתוני פרוט 

 .אחריםה והבודקים מעבדה מנהל של והסמכה
 .פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט 

 אנשי כולל, אשר יועסקו בפרויקט, וספקים יצרנים, משנהה קבלני רשימות 
)פרק זה יושלם במהלך  והכשרתם עיסוקם  ואישורי שלהם האיכות

לפני  הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט
 .שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות(

  פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות
 עבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.המבוצעות במ

  תוכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים
הכלולים בפרויקט. לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את 
שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב 

ות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י וטיפול באי התאמ
 הצורך.

 לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות פירוט השיטה והאמצעים 
דרכים למניעת ומוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ה התוכניות,

 דומים. הישנות מקרים
  האיכות פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת

ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה  העבודהתהליכי לרבות 
כמוכן תתואר  .והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו

 .המחשב בהן יעשה שימוש  תוכנות 

 .נוהל לביצוע מדידות בקרה 

  נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות
 הדו"חות התקופתיים ותכולתם. פירוט

 .דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט 
 

 

 

1.8 
דוחות בקרת 

איכות 
הנדרשים 

להגשה יחד 
עם מסמכי 
החשבונות 
החלקיים 
והחשבון 

 הסופי

הקבלן נדרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון 
 הסופי.

 
להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע מנהל הפרויקט רשאי 

 .הנדרש
 מודגש בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.

 
 להלן הדוחות הנדרשים:

 
  טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד

לתו ועד למועד ההגשה, החשבון. )כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחי
 לרבות הסגורות והפתוחות(.

 .טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון 

  טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות
 .השונות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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            בס"ד 

 2.2019תאריך:  

 M422-מספרינו :                

 

           

 ירושלים-שדרוג המרחב הציבורי ,הר החוצבים 

 ותשתיות תקשורת עבודות חשמל מפרט טכני מיוחד ל

 

 כללי:  .1

דקורטיבית  ורהעבודות חשמל להקמת מערכת תאהמפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע  א.

להעתקת תשתיות חשמל ומתח נמוך מאוד  ובנוסף ,להארת המרחב הציבורי בהר החוצבים 

באיזורי העבודה ע"פ הנדרש ולהנחת צנרת עבור כבלי חח"י קיימות  מאיזור עבודות הפיתוח  

 עתידיים 

התאורה  נתיש לקרוא מפרט זה יחד עם מפרט טכני לעבודות תאורה שנערך ע"י מתכנ

 בחוברת גופי התאורה שתצורף למסמכי מכרזשמופיע 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   (1)

 . EN13201,  1862ת"י  –תקנים לתאורת דרכים  (2)

 על כל חלקיו . 20ת"י  –תקן ישראלי לגופי תאורה  (3)

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  (4)

 מפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעירית ירושלים, עדכון אחרון. (5)

  RTLD-   יועצת התאורה  הילה מאירמפרט טכני לעבודות תאורה בפרויקט ע"י  (6)

 בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי לחשמל מס'  (7)

 חד, רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב. המפרט הטכני המיו (8)
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לתאורת חוץ מיוחד המפרט  הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכני 

. העדיפות בין המסמכים עפ"י סדר הופעתם,  בכל של מחלקת המאור, עיריית ירושלים

 מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את המפקח

 ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו. במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים

 תקבע  ההנחיה החמורה מבינהם .השונים, 

 

 תאור העבודה והיקפה:  .2

 

 כללי: 2.1 

המרחב הציבורי בהר החוצבים ע"י עמודי ביצוע מערכת תאורה דקורטיבית להארת  .א

תאורה דקורטיביים,  תאורה תלויה , מערכת תאורה משולבת במדרגות , ותאורת 

 עצים שקועה בקרקע  ותאורת פסי לד נסתרים בספסלים 

לפני ובמהלך באיזורי העבודה תאומים שוטפים ואישורים ע"פ המערכות הקיימות   .ב

זק,סלקום,רמזורים,מחלקת המאור, פרטנר, הביצוע עם הגורמים הבאים: :חח"י,ב

 הוט.

השונות לרבות   אספקה והתקנה  של לוח חשמל תאורה הת ומערכהזנות חשמל ל .ג

ריכוז ציוד ייעודים לתאורת השצ"פים  שיותקנו שקועים בקירות פיתוח   שיכללו 

 )דרייברים וספקי כח(   ,מהדקים פסי אפס הארקה .

ועד ללוח חשמל יבוצע בצורה  חיבור  הזנת חשמל  ראשית מעמוד תאורה קיים ופעיל  .ד

 מקצועית ותקנית באישור ובתיאום מראש עם הפיקוח של מחלקת המאור ירושלים.

פירוק מערכת תאורה הישנה הקיימת באיזור העבודות המתוכננות  הכוללת:עמודים  .ה

 נדרשים לשימוש חוזר .ופנסים ארונות חשמל וקופסאות חיבורים שאינם 

ומסירתה החשמל והתאורה בסיום העבודות  בדיקת המערכת ביצוע ניסוי תאורה,   .ו

 למחלקת המאור 

הכנת תשתית צנרת ותאי מעבר  מבטון עבור חברת חשמל ע"פ המתוכנן וכפי שידרש  .ז

 במהלך הביצוע עם הפיקוח באתר 

 

ובהתאם לאישורים בודות העבודה המתוארת להלן תבוצע בשלבים בכפוף להתקדמות הע 2.2

. על הקבלן להיות  השיתקבלו במהלך הביצוע ממחלקת המאור ומגורמים נוספים בעיריי

מודע לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה 
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לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם 

 וספת. העבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה.ת

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות.    2.3

 על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ו/או למסור לקבלן לבצוע רק חלק  2.4

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

  הוראות טכניות לביצוע תשתיות.    3

 חפירות  3.1

ס"מ באופן שעומק קצה עליון  150-ל ס"מ 110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין  א.

ס"מ. במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת  90 -של צינור לא יקטן מ 

 ס"מ.  60התעלה לא יעלה על   רוחב 

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  

 מוזכרת חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת  10החפירה תרופד בשכבה של   ב.

שונה יש להניח סרט סימון לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הרא

פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתום את החפירה בעפר ולהדק במצע סוג א' 

 . פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. 

באחריות הקבלן לפתוח תיק תיאום תשתיות בעירייה בהתאם לנוהלי המחלקה  ג. 

ודות תשתית תת קרקעית . הקבלן לתיאום תשתיות ולקבל את אישורם לפני ביצוע עב

אחראי גם לקבלת אישורי חפירה מהרשויות השונות וממחלקת תיאום תשתיות . כל 

העבודות לחפירה תת קרקעית יתואמו גם עם מחלקת המאור וגם עם הרכבת הקלה 

 סיטיפס "" –

על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולהשתמש במכשירים לאיתור תשתיות ככל הדרוש  .ד

ודא מיקום מדוייק ,תוואים ומהלכים של מערכות תת קרקעיות קיימות, על מנת לו

האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. 

כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד 

לצנרת שהניח  לפני  -מאור ה מחלקת ל  הקבלן לקבל את אישורי עעל ידו ועל חשבונו. 

 כסויה. 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי תשתיות ,אישורי חפירה ורישיונות חפירה  .ה

 כלולים מחיר החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
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 צינורות  3.2

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו תקן מסוג "קוברה" או  "מגנום"  .א

מ"מ .הצינורות יונחו לאורך החפירה בקווים ישרים  80דו שכבתי גמיש בקוטר חיצוני 

רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות. קצה הצינור יחובר לעמוד תאורה סמוך וייכנס 

הקבלן לחצוב את דופן היסוד לצורך החדרת הצנרת דרך היסוד הקיים ,לשם כך על 

באזור החציבה בגמר ביצוע . החציבה וחדירה לעמוד כלולים  B30לעמוד ולצקת בטון 

 במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד.

דרג מתאים בהתאם לתקן,   PVCמסוג   8צנרת לחברת חשמל תהיה צנרת כבדה עד  " .ב

 או צינור "פקסגול"  

 לחיבור מערכות תאורה שקועה בקרקע יהיו מטיפוס "קוברה" או  "מגנום" כנ"ל צינורות ג.      

צינורות ב תבוצעע"ג חזיתות המבנים צנרת  גלויה שתדרש מ"מ .  50אולם בקוטר 

  PGמטיפוס  PVCמתכת שרשורית מצופה   משוריינים גמישים עשויים 

  חבל משיכה:  .ד 

מ"מ עם רזרבת  8כל הצנרת שתונח תסופק עם חבל משיכה מניילון שזור שחור בקוטר 

 ס"מ בקצוות. 20קשירה 

 סימונים .ה 

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה. 

הסימון יהיה בר קיימא בשטח ויסומן ע"י הקבלן, עם מידות ממבנים קיימים, בתכניות 

 ת שיכין.העדו

באחריות הקבלן להתקין שילוט לכל האביזרים ולכבלים כולל שילוט כבלים בתוך 

 שוחות מעבר .

 שילוט וסימון כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 :עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת ה. 

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1)

 בקו ישר וללא הצלבות.הצינורות יונחו        (2)

 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה. (3)  

 על מנת למנוע חדירת חול וגופים –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   (4)  

 זרים לחלל הצינור. מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 כבלים    3.3
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מעמודי תאורה   קיימים  במדרכה במרחב הר החוצבים  ועד ללוח חשמל ותאורה משני  .א

בצינור קוברה  -XLPE     5X10 N2XYחשמל מנחושת בידוד   כבלשבכל שצ"פ  יונח 

 ההזנה הראשית .  ממ"ר חשוף ישירות באדמה  35שרשורי מתאים  + מוליך הארקה 

ויחוברו  בתוך העמוד מטר  1.2גובה עד ל התאורה הקיים   דרך בסיס עמודתעבור 

 .בתוספת מאמ"ת הגנה ראשי  למגש ציוד קיים 

יבוצעו בכבלים גמישים עם מוליכי נחושת מסוג "נאופרן" הזנות לתאורה בשצ"פים   .ב

קוברה שרשוריים דו שכבתיים  בתוך צינורות  3X2.5HO7RN-Fבחתך משתנה עד 

 מישים ג

יותקנו לעמוד תאורה  וללוח חשמל  יבורם ולפני ח כבלי ההזנה הראשיים בקצוות  .ג

 כפפות מפצלות מתכווצות .

על הכבלים יותקן שילוט מספר מעגל ומרכזייה בכל כניסה לעמוד ובתוך שוחות מעבר  .ד

 . השילוט יהיה חרוט ומחוזק לכבל עם חבק מתכתי .

 : מוליכי הארקה  3.4

ולקופסת חיבורים מתכתית   הזנה ללוחות משנה ,לעמודי התאורה  צמוד לכל צינורב .א

 ממ"ר .  35יונח בקרקע ע"ג שכבת חול , מוליך הארקה מנחושת בחתך 

ויסתיימו בתוך שוחות  PVCבחציות כבישים יונחו מוליכי הארקה בכמות השרוולים  .ב

 המעבר .

 

 :שוחות מעבר   3.5

    

 ות. התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב הכמוי .א

טון.  25טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  .ב

 כל סוגי התאים יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי. 

 תקע. -החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע .ג

 ס"מ.  10התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  .ד

בו הם מותקנים , בגינון :מכסה עגול ,פתח עגול . מכסי התאים יתאימו לאופי האזור  .ה

 בריצוף : מכסה מרובע עם פתח עגול .

יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה ו/או פני הכביש. תקרת  .ו

ס"מ מתחת לפני הפיתוח ומעליה יבוצע צווארון ומכסה  40התא תבוצע בעומק עד 

 מותאם למפלס הפיתוח הסופי .

יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "המחלקה למאור עיריית מכסי התאים  .ז

 לפי הנחיית מפקח מחלקת המאור.  –ירושלים 
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 מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  .ח

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  .ט

 : שוחות עבור אלקטרודת הארקה .י

ס"מ נטו. בתוך השוחה יש   להכניס  80השוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה   3מ"מ ואורך   19את אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

 ס"מ חצץ, הכל לפי הפרט בתכניות.  20תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 

  גופי תאורה ,פנסים .4

 נתחוברת תאורה שהוכנה ע"י מתכנ\ראה במפרט התאורה השונים גופי אפיון טכני של  .א

 .RTLD–הילה מאיר התאורה 

אישור מוקדם של הממונה על המאור בעיריית ירושלים .  -תנאי לביצוע פנסים בפרויקט  .ב

 לא יבוצעו פנסים שלא אושרו כנדרש .

י תקן ישראלי כל הפנסים המתוכננים לביצוע בפרויקט יצוידו באישורי תקינה מתאימים לפ .ג

 על חלקיו הרלוונטיים ובנוסף אישורים המעידים על עמידה בתקנים הבאים : 20

 תקן  UGR  UNI-EN 12464-120 -המגדיר את רמת הסנוור הכוללת. כאשר תוצאה נמוכה מ 

 מבטאת חלל ללא סנוור.

  תקןCRI  המגדיר את רמת מסירת הצבע של מקור האור המלאכותי בהשוואה לאור טבעי

 מבטאת את מסירת הצבע הגבוהה ביותר. 100כאשר התוצאה  0-100בסקלה שבין 

 LOW FLIKER -חשיפה לגופי תאורה עם רמת  דיר את רמת ההבהוב של מקור האור. מג

להשתמש בדרייברים איכותיים לא תאושר .יש   160גבוהה מ   ( בתדירות(FLIKERהבהוב 

 המספקים לגוף התאורה מתח יציב ללא גלים המונע את תופעת ההבהוב.

 על בסיס התקינה האירופאית  -תקן בטיחות פוטו ביולוגית של גופי תאורה בטכנולוגית לד

EN 62471   כאשר הסימון RG=0 .מגדיר את המוצר ללא סכנת קרינה פוטו ביולוגית 

 

יוע ספקי התאורה שלו לדאוג לאישורים הנ"ל עבור כל הגופים . הנ"ל באחריות הקבלן בס .ד

 כלול במחיר הפנסים ולא ישולם בנפרד.

 

    קיים במדרכה עמוד תאורה מ חשמל לכל שצ"פ תהיה  חיבור הזנה   .5

 

 תיאומים ,אישורים ובדיקות   5.1
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שלבי העבודה עם פיקוח תיאום בכל ,באחריות הקבלן .הפנסים יחוברו לרשת תאורה עירונית 

מאור רחובות . כולל בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך והגשת דוח בדיקה כתנאי לחיבור הפנסים 

 לרשת .

 :התקנה וחיבור   5.2

לא יתקבלו כבלים מאריכים או כל תשתית זמנית אחרת . ההתקנה והחיבור יבוצעו בהתאם לחוק  .א

 .החשמל ותקנותיו העדכניות 

לרבות  מטעם הקבלן ועל חשבונו  יבוצע ע"י קונסטרוקטוריסודות הבטון לעמודי התאורה  תכנון  .ב

שנ' . תכנית \מ 97אישור לעמידה ברוח מצויה בדיקת העמסה בהתאם למערכת התאורה שתסופק,

 .ייצור תתואם ותאושר ע"י מחלקת המאור 

התקנת  תאורה קיים לרבות בעמוד  חיבורים למגשההזנה ללוחות  חשמל בכל שצ"פ  יהיה  חיבור  .ג

בצינור קוברה   .5X10   N2XY. חיבור באמצעות כבל  אמפר בעמוד  3X20ראשי חדש  מאמ"ת 

 ממ"ר חשוף מונח ישירות בקרקע.  35מתאים  ,ומוליך הארקה 

עם תושבת  IP68דרך קדח קיים בעמוד .כולל התקנת אנטיגרון לעמוד תהיה  כניסת כבלים  .ד

 הקדח הקיים   מתברגת מתאימה  לקוטר

בדיקה ע"י בודק התחברות לעמוד ולפני הפעלת מערכת התאורה  החדשה בכיכר תבוצע בגמר ה .ה

 אין לחבר לחשמל ללא אישור בודק .מוסמך . חשמל 

 

 

 

 

 

 

 : חמרים וציוד     .6

מכון התקנים )עם תו כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י  .א

 תקן(. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח וכן  .ב

לקבל אישור אגף המאור בעירית ירושלים לכל הציוד שבכוונתו להתקין ולחפירה והצנרת  

שתונח עבורם. כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו 

 ו. ע"י הקבלן מייד ועל חשבונ

  צביעה: .ג

שיבחר בשלב הביצוע לאחר ניקוי חיצוני מכל  RALצביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע בגוון 

לכלוך לפי מפרט "אפוקל" צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגלוונת )לאווירה לא ימית(. הקבלן 

 שנים מהמפעל.   5-יספק תעודת אחריות ל

 שילוט: .ד
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צינורות  עבור כבלים כולל בשוחות מעבר, עמודיםבאחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט 

יץ וואביזרים כגון: לוחות , גופי תאורה קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט סנדו

למתקנים ועל הכבלים הן במוצא והן ביעד , על השילוט ייכתב מספר המעגל. פירוט  

מחיר השילוט יתר על השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. 

כולל במחיר היחידות בכתב הכמויות. כן יהיה שילוט סנדויץ בארונות חשמל , דלתות לארונות 

 עם לוחות חשמל , כולל במחירי היחידה האחרים ולא ימדדו בנפרד.

 

   ניסויים והפעלות    .7

  ,הגדרות כיוון לפנסים , התרשמות כללית  מטרת הניסויים : קביעת מקומות התקנה מדוייקים   7.1

 . של צוות התכנון והמזמין יחד עם תובנות לגבי אופן ההתקנה וביצוע התשתיות ע"י הקבלן         

צורך ביצוע כוונים יעמיד הקבלן לרשות צוות התכנון את כל הכלים הדרושים לכוונון ל    7.2

 הפנסים 

לים וחיבורים זמניים לרשת התאורה . הכבלים הזמניים יהיו יסופקו ע"י הקבלן כב כמו כן ,   7.3

   מסוג 

  750vכבל נחושת שזור  גמיש עם בידוד נאופרן עם תקן לשימוש באתרי בנייה ובידוד          

 לפחות . לא 

 תקע +שקע -בחיבורים מהירים בקצוות  יצוידו םיאושרו כבלים מטיפוס "פנדל" . כל הכבלי 

 CEE-16A-230V  . שקעים זהים יותקנו גם בחיבור לגופי התאורה כדי לאפשר גמישות מירבית 

 במהלך הניסוי .

 בעמוד תאורה   2X16A-30mA  לצורך אספקת חשמל לניסוי תותקן הגנת מא"ז משולב פחת   7.4

 סמוך אילו תחובר ההזנה . לא יאושר ניסוי ללא הגנת פחת .        

 התשתיות הזמניות וינותקו מרשת התאורה .בגמר הניסוי יפורקו כל    7.5

באחריות הקבלן תיאום עם פיקוח מאור רחובות וקבלת אישורם לפני התחברות לרשת    7.6

 העירונית 

 ובגמר הניסוי על הניתוק מהרשת והחזרת המצב לקדמותו .        

 עד לקבלת  לאחר שקיעה  ויימשך ככל הדרוש עההניסוי יערך בשעות החשכה ,מינימום ש   7.7

 מסקנות ע"י צוות התכנון .\תוצאות        

תאושר רק לאחר בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך ,נציג פיקוח מאור בגמר ביצוע הפעלה   7.8

 רחובות 

 ההפעלה תעשה בנוכחות צוות התכנון ונציגי מאור רחובות  7.9       
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 תאומים ,אישורים ,בדיקות ותנאים מקומים:   .8

העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת מאור רחובות  .א

 , וכן הפיקוח מטעם  חח"י ,סלקום, בזק וחברת הרמזורים העירונית .ירושלים של עירית 

באם יוחלט ע"י גורם כלשהו כי עבודה מסוימת תבוצע ע"י קבלן משנה של אותו הגורם )כגון  .ב

אי הקבלן הזוכה במכרז לתאום מלא עם קבלן המשנה, וכן להשלמת הנחת כבלים(, יהיה אחר

 כל אותן עבודות שלא יבוצעו ע"י קבלן המשנה הנ"ל )חפירות, כיסוי וכו'(

כל עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למחלקת "פיקוח  מאור רחובות"  ויתאם אתם את  .ג

 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

 אחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה. על הקבלן וב .ד

ותבוצע צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעירייה  .ה

בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני 

סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. לאחר גמר ביצוע יידרש 

הקבלן להציג דו"ח מדידות מדגמיות לעומק צנרת בעזרת מכשיר מתאים. התוצאות ירשמו 

 בתכניות עדות. 

והפנסים לן לתאם עם אגף המאור של העירייה את כל עבודות החבורים, העמודים על הקב .ו

 ולקבל את אישורו לעבודות שביצע. 

בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן  .ז

 את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו.

רשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלן בדיקות ה .ח

 מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

 כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  .ט

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת    אפשרויות  .י

ע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע הבצו

למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל 

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

 

 : אחריות.  9

ע"י המתכנן תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן  .א

 חודש מתאריך הנ"ל.  24והמפקח. תקופת האחריות היא  

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  .ב

 ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.וחלף כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות י .ג

 חודשים מיום ההחלפה.  24תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך   .ד
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 הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. .ה

תקופת האחריות כוללת גם את עבודות האחזקה והשרות כמוגדר בפרק אחזקה ושרות כלול  .ו

 חיר האחריות ולא ישולם בנפרד .במ

 התקשרות לאחזקה ושרות תחל רק בגמר תקופת האחריות . .ז

  .ח

 

 

 

  מדידה ומחירים    .10

 עבודה תימדד לפי ההוראות הבאות:  .א

"כללים למדידה של עבודות בניה: עבודות חשמל  7חלק  1861ת"י   (1)

 ותקשורת".

 פרט אם צוין אחרת.. במפרט הכללי על כל סעיפיו 18 –. ו 08פרקים  (2)

 העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים 

 שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

מרי העזר וחוהמחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות  .ב

 .הדרושים להשלמת העבודה

מחיר חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי והידוק  ומדידות  .ג

 עומק. 

דרייבר מרוחק ,כבל חיבור \ מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה .ד

 .לדרייבר ואביזרי התקנה וחיבור 

 בקצוות . מחירי צנרת כוללים חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת .ה

מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים חיבור מושלם בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע  .ו

 החיבור.

מחירי העבודה כולה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים ,התחברויות,  .ז

תיאומים עם רשויות ,תיאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה , עבודה בשעות לא שגרתיות 

 וכדו' .

מחירי העבודה כוללים הכנת תיק תיאום תשתיות ,אישורו במחלקת תיאום תשתיות וקבלת  .ח

 חפירה . תרישיונו
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מחירי הבדיקות כוללים את כל הבדיקות כולל בדיקות בשלבים ,בדיקות הארקה כולל מדידת  .ט

LT  . מדידת רציפות הארקה ואישור חיבורים שבוצעו במתקן , 
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המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון משרד השכון  .1
 ומע"צ ובפרט הפרקים:

 מוקדמות-00

 פיתוח האתר-40 

 גינון והשקייה-41 

 ריהוט חוץ-42 

 עבודות עץ ומתכת-44 

 עבודות הכנה, מצעים ותשתיות -51

 

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.

 השלמות למפרט הכללי לעבודות בנייה -מפרט טכני מיוחד  .2
 , קונסטרוקציה.כתב כמויות לעבודות פיתוח, גינון, השקייה .3

 

 

 למפרט הטכני המיוחדמוקדמות -00

 תאור העבודה 00.001

בהתאם לתחומי העבודה  של אזור תעסוקה הר חוצביםמכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות פיתוח 

  המוגדרים בתכניות.

העבודות נשוא מכרז זה כוללות פיתוח ריצוף רחבות, עבודות נטיעות ושתילה, התקנת מערכת 

עבודה אחרת בהתאם לכתב כמויות, התוכניות  השקייה, בנית גדרות, רהוט גן, מסגרות וכל

 והנחיות מפקח בשטח.

 מפרטים 00.002

העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון ומשרד השיכון 

)הספר בכחול(, על כל פרקיו וסעיפיו התואמים לעבודות נשוא מפרט זה, ובהתאם למפרט וחוזה 

הנחיות המפרט המיוחד להלן, קודמות להנחיות  ביה"ח איתנים,העבודה בין הקבלן קק"ל / 

 המפרט הבינמשרדי, ובמקרה של סתירה יקבעו הנחיות המפרט המיוחד.
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 מדידות וסימון 00.003

סימון שטחים ותחומים לבצוע העבודה יהיה לפי התכנית ולפי הנחיות שימסרו לקבלן ע"י המפקח 

דא את המידות המדוייקות בשטח ביחס למידות בשטח. לפני הבצוע על הקבלן למדוד ולוו

המסומנות בתכניות. כמו כן, הקבלן יסמן בשטח את האלמנטים שבתכנית, כגון אבני שפה, רהוט 

 גן ומיקום הנטיעות, ויקבל אשור מהאדריכל לסימון לפני הבצוע.

 עם סיום העבודה , בהתאם להנחיות המפקח, יחויב הקבלן לספק תכנית מדידה בפועל של

(.בעבור מדידה זו לא ישולם סכום בנפרד, והיא חלק ממחויבות הקבלן as-madeהמתחם )

 לחוזה.

 אישורי ביצוע 00.004

על הקבלן לקבל אשור המתכנן לדוגמאות הפרטים אותם הוא מבצע. רק לאחר קבלת האשור 

 לדוגמא, ימשיך הקבלן לבצע העבודה בשלמותה.

מת ויימצאו כבלתי מתאימים, יפונו מהשטח ולא יזכו פרטים אשר לא אושרה עבורם דוגמא מוקד

 את הקבלן בתשלום.

 תיאום העבודה 00.005

על הקבלן לתאם את תחומי העבודה ושלביה עם מזמין העבודה. התאום ייעשה באמצעות 

כן ימנע הקבלן מהפרעות ויתאם עם המפקח את מיקום שטחי ההתארגנות -המפקח. כמו

 רים.והאחסון, למניעת הפרעה למבק

 החזרת המצב לקדמותו 00.006

בתום העבודה ינקה הקבלן את האתר, כולל פינוי כל פסולת, אשפה, כלי עבודה, חומרי עזר וכו'. 

 הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח באתר.

 עבודת ידיים 00.007

במפרט הטכני  הקבלן מחוייב לבצע כל אחד מסוגי עבודות הפתוח באופן ידני, במידה והדבר מצויין

 או במידה ויקבל הנחיה לכך מהמפקח או האדריכל בשטח.

 ביקורת 00.008

בנוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות טעונים כל האלמנטים בקורתו ובדיקתו הסופית של המפקח, 

כן בוקרו ונבדקו ע"י המפקח -לפני הבאתם למקום העבודה. אין להביאם למקום העבודה אלא אם

 יקונים שנדרשו על ידו.ובוצעו בהם כל הת

 מגבלות בשטח העבודה 00.009

על הקבלן ללמוד את התנאים המיוחדים של אתר העבודה כולל המגבלות הנובעות מתנאי 

 הנגישות. יש לשים לב לאזורי התחברות לשטחי פיתוח קיימים.

במחירי לא תשולם לקבלן תוספת עבור תנאים מיוחדים אלו ועל הקבלן לכלול חישוב מגבלות אלו 

 הסעיפים השונים.
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תאום שעות העבודה, דרכי הגישה, חסימה או גידור  שטחים לצורך עבודה תעשה בתאום ועפ"י 

 הנחיות המזמין ומפקח העבודה בשטח.

 עבודות פיתוח האתר

 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 

 פינוי האתר –  40.1תת פרק 

 פסולת ופירוק והריסות קירותפירוק ריצופים, פינוי  – 40.01.003 – 40.01.001

 פינוי פסולת

פינוי פסולת כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח העבודה בצורת  

תפזורת ואשר ניתן להעמיסה על משאית, כדוגמת פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, 

צנרת ישנה, גושי בטון וכיו"ב. תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל 

ם שונות, תועמס ותסולק גם היא, ותמורתה תכלל במחירי תוך תוך כדי בצוע עבודות פירוקי

 היחידה של סעיפי עבודות פירוקים. המדידה במ"ק כולל העמסה ופינוי.

   

 עבודות פירוקים

לפני קביעת המחיר לעבודות הפירוק וההריסה יהיה על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את  

שונים, ולקבוע את המחיר בהתאם  המצב הקיים, לרבות סוג החמרים, מיקום וצורת אלמנטים

 למציאות והדרישות באתר.

קרקעיים, כגון יסודות בטון או צנרת -עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת 

(, אשר לדעת המפקח ראויים או קירות ישנה, פירוק זהיר של אלמנטים)כגון גדר רשת

 חשבונו לפי הוראות המפקח.-ועל לשימוש חוזר. חמרים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן

כל חמרי הפירוק וההריסה האחרים יפונו למקום שפיכת פסולת מאושר ע"י הרשויות לכל  

 מרחק שהוא.

  

 פירוק מדרכה מרוצפת 

העבודה והמחירים כוללים פירוק הריצוף והעברת המרצפות למקום אחסון לפי הוראות  

ס"מ, פילוס והידוק מבוקר של  15ומק המפקח. הסרת שכבת החול, חריש במצע הקיים לע

מוד א.א.ש.ה.ו. לרבות תוספת מצע לפי הצורך במפלסים הדרושים.  100המצע לצפיפות 

  שימוש בחול שהוסר יותר במסגרת עבודות הריצוף בתנאי שינופה וינוקה כנדרש.

 המדידה במ"ר כולל העברת המרצפות. 

 הריסה ופירוק 

 של מבנים, מרצפים, קירות בטון, אבני שפה וגדרות.העבודה כוללת הריסה ופירוק  א.
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 פירוק מערכות תשתית שונות )חשמל, טלפון, ניקוזי מים( נכלל בעבודה בתכניות היועצים. 

עבודת ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי ובעבודה זהירה, בכלים ומכשירים מתאימים,  ב.

 לפגוע במערכות תשתית ומבנים.מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי 

העבודה כוללת פינוי ההריסות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, ופינוי חלקי מבנים  ג.

 ואלמנטים אשר לדעת המפקח ניתנים לשימוש חוזר למקום אחסון לפי הוראות המפקח.

את  לפני קביעת המחירים לעבודות הפירוק וההריסה יהיה על הקבלן לבקר במקום ולבדוק ד.

המצב הקיים, לרבות סוג החומרים, מיקום וצורת אלמנטים שונים, מצב וסוגי מערכות צנרת 

 השקיה ותברואה, חשמל וכו', ולקבוע את המחירים בהתאם לדרישות ולמציאות האתר.

 מחיר פירוק מדרגות בטון כולל גם את פירוק משטח הבטון שמתחתן. ה.

 שפה וכו', כולל גם את פירוק יסודות הבטון שלהם.פירוק עמודי חשמל, גדרות רשת, אבני  ו.

 המדידה להריסה ולפירוק לפי יחידות כמפורט בכתב הכמויות. ז.

  

 עקירת צמחיה

ידי המפקח. העקירה מתייחסת לעצים ושיחים אשר -צמחיה מיועדת לעקירה תסומן לקבלן על

 יעקרו על שרשיהם ויפונו מהשטח כחלק מפינוי פסולת.

 לפי יחידות בציון קוטר הגזע לעצים. המדידה לעקירה

 

 שמירה על צמחיה בשטח

 תשומת לב הקבלן לשמירה מלאה על כל הצמחיה בשטח למעט צמחיה שסומנה לעקירה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בעצים ובשיחים, הן בשלב בצוע עבודות עפר 

 ארגנות באתר.בשטח, הן בשלב בצוע עבודות בניה והן בקביעת שטחי ההת

הקבלן ימנע מחדירה אל שטחים בעלי תכסית טבעית )צומח וטרשי סלע( עם טרקטורים וכלי 

 רכב ומיקום שטחי האחסון לחמרים וציוד יהיו באשור המפקח בלבד.

בכל מקרה של פגיעה וגרימת נזק לצמחיה ו/או לפני השטח הטבעיים, יתקן הקבלן את 

לפי הנחיות האדריכל, וע"י נטיעת צמחים שווי ערך  הנזקים על חשבונו ע"י שיקום השטח,

לצמחים שניזוקו. קביעת מידת הנזק וסוג ואיכות הצמחים לשתילה מחדש יקבעו ע"י 

 האדריכל.

 ריצופים, ומדרגות –תת פרק   40.2

 כללי - 40.2.000

 אישור דוגמאות 

והפרטים הנדרשים פי הדגמים -על הקבלן לבצע קטע דוגמא לכל אחד מסוגי הריצוף, על

 מ"ר לפחות. 3בתכניות. הדוגמא תהיה בשטח של 
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 רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע"י אדריכלית הנוף והמפקח רשאי הקבלן להמשיך בעבודה. 

 הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום. 

 מצע חול מעורב בצמנט 

 שמתחת לריצוף. ק"ג/ מ"ר לשכבת החול 5בשטחי ריצוף יוסיף הקבלן צמנט יבש בכמות של 

הצמנט יעורבב היטב עם החול, ומיועד ליצירת משטח קשה למניעת "בריחת" חול מתחת 

 למרצפות.

 הסעיף אינו למדידה ונכלל במחירי הריצוף.

 :ארגון העבודה

 150 -אנשים. ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא  כ 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה  .א
 מ"ר ליום. 

תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק התקדמות עבודת הריצוף  .ב
מכיוון השטח שכבר רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים 

 להישג ידו של הרצף באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה.

 :טיב האבן

 .8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'   

 :פיזור החול ויישורו

תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים חול  לאחר קבלת .א
ק"ג/ מ"ר לשכבת החול שמתחת  5בשילוב עם צמנט יבש בכמות של דיונות נקי ויבש 

לריצוף. הצמנט יעורבב היטב עם החול, ומיועד ליצירת משטח קשה למניעת "בריחת" 
החול יפוזר בשכבה רי הריצוף. חול מתחת למרצפות. הסעיף אינו למדידה ונכלל במחי

 אחידה ומיושרת ללא הידוק.
היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש  .ב

לקבוע בהתאם  לגבהים הסופיים  הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת 
 ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך שכבת החול.

להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס  לפני הנחת האבנים. יש  .ג
שעתיים בלבד כדי למנוע -רצוי לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 קלקול משטח החול המיושר בעת העבודה.

 :הנחת הריצוף

"אבני  ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות .א
קצה" ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל 

 לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.
מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת  2-5בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  .ב

ם כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסי
 לשנייה.

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות. .ג

 :השלמת שולי המשטח

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש -יש לשאוף במידת האפשר )על .א
צורך להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה 
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לקו אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז  ומדויקת עד
     המשטח.

בשולי שטח הריצוף ובמפגש עם אבני שפה וקירות ישלים הקבלן קטעי ריצוף הקטנים  .ב
ממידת מרצפת ע"י ניסור המרצפות למידה המדויקת הנדרשת בשטח. חיתוך האבנים 

וך מרצפות בגיליוטינה. יש להקפיד יעשה אך ורק באמצעות מסור חשמלי, אין לחת
 שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת וישרה.

 אין להשלים קטעי ריצוף ע"י יציקה במקום. .ג

 :הידוק הריצוף

בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף. ההידוק יהיה הידוק ידני ויבוצע 

קיעת האבנים לתוך שכבת החול. בעת ההידוק אין על ידי שלושה מעברים לפחות, עד השלמת ש

להתקרב למרחק קטן יותר ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינם חסומים. ההידוק משקע את 

 האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד ומיישר את פני השטח.

 החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר משטח אחיד ויציב. .א
לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה  .ב

על מילוי כל  המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות 
 הפלטה בשלושה מעברים נוספים. 

תבצע יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא עודפי החול מעל המשטח י

 רק  מספר ימים  לאחר גמר העבודה.

 :סטיות בביצוע

 מ"מ. 10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .א
מ' לא   5.0הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל. אלומיניום של  .ב

 מ"מ(. 7תעלה על 
 מ"מ. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  .ג

 :הוראות כלליות

 מ"מ מעל גובה אבן השפה. 5-10 -לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב יש .1
בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול  .2

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-כנדרש. אין לעלות עם כלי
בודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית מ' מקצה גבול הע 1ההידוק ייעשה עד למרחק של  .3

 של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.
כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים  .4

 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה, "חצאים"(.

 :שלבי ביצוע הריצוף

 מצע.פילוס והידוק ה .א
 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה. .ב
 התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים. .ג
 הידוק ידני. .ד
 פיזור שיכבת חול עליונה. .ה
 הידוק חוזר ידני. .ו
 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. .ז

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"ר.

 עבודות במבוק

 להתקנה ותחזוקה כמפורט למטה.הכנות 
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צד  לוחותס"מ ו 25לפי פרט במבוק במידות  לוחותבהתקנה של משטחי דק במבוק, ע"י שימוש 

קש" או שו"ע מאושר. כולל  יבואנית "קנה MOSOתוצרת חברת   X_TREMEדגם  185/95/2

 ז.9 –א 9, 9.ראה פרט  קונסטרוקציה לפי הנחיות קונסטרוקטור. גוון לבחירת אדריכלית

 תאורו 

 .דרישה פי על וישתנו 25לפי פרט  :סטנדרטיות לוח מידות

 מחורץ צד של סטנדרט .נסתרת להתקנה הלוח בצידי חירוץ ,הלוחות בקצוות נקבה זכר חיבורי

 .כלל חירוץ וללא מסרק דגם בחירוץ ניתן להזמין ,חלק וצד

 :לאיפיון פרמטרים

 אורגניים חומרים 92% מעל בהרכב חיפוי לוחות .1
 : אש בתקן נדרשת עמידות .2

 אנכי לשימוש IV, 4,3 אופקי לשימוש C4:4 :לפחות של בדרגה 755 אש תקן לפי סיווג

 B;R12 לפחות של בדרגה והמחורץ החלק לצד סליפ אנטי סיווג .3
 :בבלייה עמידות .4

 עם במגע חוץ בתנאי שנים 25 - של עמידות EN335 אירופאי תקן לפי 4 דרגה בשימוש עמידות

 .האדמה

ENV 807 / EN 350 אירופאי סטנדרט פי על 1 דרגה :)טבעי לחומר מותאם( ביולוגית עמידות

   

 152EN אירופאי תקן לפי 0 דרגה :פטריות נגד עמידות

 . 0.9% + :רוחב , 0.1% + :אורך . 2.5% של מקסימלית התרחבות :מימדית יציבות .5
 EN 1534 - אירופאי תקן לפי kg/mm2 9.5< :קושי מידת .6
 EN 408 אירופאי תקן לפי N/mm2 50,30 :בכפיפה מינימאלי חוזק .7
 רבוע מטר/ג"ק 1200 - + :צפיפות .8
 ניטראלי Co2– "ירוק תו" בעל חומר .9

 LEED לנקודות תרומה,ISO 14040/44 - ל בהתאם LCA ח"בדו מגובה אקסטרים במבוק דק

: BD+C –  

 הכנות להתקנה

 יעיל.יש לדאוג שהשטח מתחת לאזור ההתקנה בעל ניקוז 

 מ"מ לפחות בין הלוחות. 5יש לשמור על מרווח התפשטות של 

 התקנה

או שו"ע מאושר בגוון  SIKKENSיש לשמן את קצוות הלוחות החתוכים באמולסיה תוצרת חברת 

 עפ"י בחירת אדריכלית הנוף בכדי למנוע חדירת מים.

 יש לבצע קדח מוביל עם שקען יעודי לפני הברגת הלוחות.

 מ"מ ומעלה. 5מפלדת אלחלד בקוטר   SPAXרג מסוג יש להשתמש בבו

, ללא MOSOכל חיבורי הלוחות אל הקונסטרוקציה באמצעות מחברים יעודיים תוצרת חברת 

 ברגים נראים לעין.

ברגים לרוחב  2במקרה שמבצעים הברגה של הלוח אל הקונסטרוקציה באופן ישיר יש להבריג 

 הלוח.
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 :קורות הקונסטרוקציה

מ"מ לפחות שעבר תהליך חיטוי  60x40בגודל  5קורות הקונסטרוקציה מעץ אורן פיני רמה 

 ואימפרגנציה מעכב בעירה או מפרופילי ברזל מגלוון, ע"פ הנחיות המפקח.

 ס"מ לכל היותר. 46המרחק בין הקורות התומכות יהיה 

 קורות עץ:

 על כל חלקיו. 262 הקורות תעבורנה טיפול  נגד אש כנדרש בפמ"כ

 על כל חלקיו. 262הקורות תחוטאנה נגד מזיקים כנדרש במפמ"כ 

 בעת ההרכבה. 20% -לא יורשה שימוש בלוחות עץ בלחות הגבוהה מ

הערה: במקומות בהם יעשה שימוש בקונסטרוקצית עץ בתוך בתי גידול לעצים, יש לאטום  את 

 הקורות בזפת לשם מניעת רקבון.

 : קורות משנה

 בנה קורות משנה הניצבות לקורות הראשיות.תוצ

 נתוני קורות המשנה תהינה זהות לקורות הראשיות למעט מידותיו.

 קוביות פלסטיות להגבהה ואביזרי החיבור.

קוביות הפלסטיק להפרדה תעשנה מפלסטיק ממוחזר תוצרת "אביב תעשיות" או ש"ע במידות 

 מ"מ. 180-בטון אך לא קצר מובאורך שיידרש לשם החדרת בורגי החיבור לרצפת ה

 הפלסטיק יהיה קשיח ומלא ללא חורים או חללים.

 הקוביות תונחנה בקרבת קורות המשנה או מתחת להן.

 תחזוקה

או שו"ע מאושר בגוון  SIKKENSיש לשמן את הלוחות בסיום ההתקנה באמולסיה תוצרת חברת 

 שכבות. 2עפ"י בחירת אדריכלית הנוף ב

 –ר יעודי להסרת משקעים ולשמן היטב את הלוחות בין חילופי העונות יש לנקות באמצעות חומ

 אביב וסתיו.

 :תחולת המחירים

 מחירי העבודה כוללים כדלקמן:

התכנון יהיה של מערכת החיפוי והקונסטרוקציה כולל המפלסים, ההגבהות ומחברים השונים, 

קונסטרוקטור כולל הפקת מיקום זווית ההקשחה וכד'. תכנון לביצוע ותכנון לאישור 

shopdrowings  .לאישור המתכנן 

 לא תאושר תחילת ביצוע, לפני אישור המזמין לתכנון המפורט.

 למרות אמור לעיל, האחריות על דיוק התאמות התכנון והביצוע על הקבלן.

 במבוק MOSOפתח לעץ בדק 

 הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט למעלה.

 .ג10-ב10ס"מ ראה פרט  2משתנה//15.5שימוש בקורות במבוק במידות 
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 MOSOערוגה בעץ במבוק 

 הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט למעלה.

 .ג10-ב10ס"מ ראה פרט  2משתנה//15.5שימוש בקורות במבוק במידות 

 ברח' מכבי MOSO מדרגות ואלמנטי ישיבה בחיפוי לוחות במבוק

 התקנה ותחזוקה כמפורט למעלה.הכנות להתקנה, 

 .15-ו 7ס"מ. ראה פרט  185/15.5/2במידות  X_TREMEדגם  MOSOשימוש בקורות במבוק 

 

 

 

 משטחי דק במבוק 40.04.003 – 40.04.001

 הכנות להתקנה ותחזוקה כמפורט למעלה.

צד ס"מ וקורות  185/15.5/2התקנה של משטחי דק במבוק, ע"י שימוש בקורות במבוק במידות 

יבואנית "קנה קש" או שו"ע מאושר. כולל  MOSOתוצרת חברת  X_TREMEדגם  185/95/2

 .ז9-א9, 9קונסטרוקציה לפי הנחיות קונסטרוקטור. גוון לבחירת אדריכלית.ראה פרט 

 ריצוף מדרכה אבן משתלבת 40.04.004

גוון קוקטייל שחור מנוקד, ס"מ,  12.5/25/7", במידות טוסקנהריצוף באבנים משתלבות מסוג "

 .1תוצרת אקרשטיין או שו"ע לפי פרט גמר אומבריאנו 

 דגם הנחת המרצפות והגוונים עפ"י פרט ובאישורו של אדריכל הנוף.

על הקבלן לבצע קטע דוגמה, על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתוכניות. הדוגמא תהיה בשטח 

 מ"ר לפחות. 3של 

 א ע"י האדריכל והמפקח ראשי הקבלן להמשיך בעבודה.רק לאחר אישור החומר והדוגמ

 הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום.

 למזמין העבודה שמורה הזכות לשנות את סוגי אבני הריצוף כולל שינויים בגוון ובמידות.

 במקרה של דרישה לשינויים יקבע המחיר על בסיס מחירון היצרן לאספקה לקבלנים. 

 ן משתלבתריצוף חניה אב 40.04.005

 1504גוון שחור, מק"ט ס"מ,  13.5/14.5/10", במידות טרנטוריצוף באבנים משתלבות מסוג "

 .3ג-א3תוצרת אקרשטיין או שו"ע לפי פרט 

 דגם הנחת המרצפות והגוונים עפ"י פרט ובאישורו של אדריכל הנוף.
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מא תהיה בשטח על הקבלן לבצע קטע דוגמה, על פי הדגמים והפרטים הנדרשים בתוכניות. הדוג

 מ"ר לפחות. 3של 

 רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע"י האדריכל והמפקח ראשי הקבלן להמשיך בעבודה.

 הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום.

 למזמין העבודה שמורה הזכות לשנות את סוגי אבני הריצוף כולל שינויים בגוון ובמידות.

  ס מחירון היצרן לאספקה לקבלנים.במקרה של דרישה לשינויים יקבע המחיר על בסי

 אבן גן – 840.4.00

הקבלן יבצע אבן גן חדשה רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרוייקט לתואי המוצע. האישור מותנה 

בסימון נכון ומדוייק של התואי המוצע ע"י קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. הקבלן 

 אחראי לסימון.

עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע, וכן מילוי זמני למניעת המחיר כולל את כל 

מכשול עד ביצוע גמר עבודות הריצוף, אספקה והנחת אבנים, וכן תושבת וגב בטון בהתאם 

 למפרט ולפרט בתכנית.

 במ"א בציון סוג אבן הגן. גןהמדידה לאבני 

 ס"מ 12.5/18.75/50ללא פאזה דגם רמות אבן גן אספקה הובלה והתקנה )לרבות יסוד(, של 

תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר,  שחור בזלתי, גמר אקרסטון מסותתבגוון  2280מק"ט 

 .ה10ד ו10א, 10ע"פ פרט 

 שפהאבן  – 940.4.00

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרוייקט לתואי המוצע. האישור 

התואי המוצע ע"י קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור מותנה בסימון נכון ומדוייק של 

 ליתדות. הקבלן אחראי לסימון.

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע, וכן מילוי זמני למניעת 

מכשול עד ביצוע גמר עבודות הריצוף, אספקה והנחת אבנים, וכן תושבת וגב בטון בהתאם 

 תכנית.למפרט ולפרט ב

 2286מק"ט  ס"מ 30/50/25רחבה ישירה  שפהאבן אספקה הובלה והתקנה )לרבות יסוד( של 

תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ  אפור גרנית בהיר, גמר אקרסטון מסותתבגוון 

 .1פרט 

 

 אבן סימון לעיוורים )פסים( – 40.04.010

, בגוון לבן, ס"מ 6לעוורים )עם פסים(, בעובי אבן סימון והכוונה אספקה הובלה והתקנה של 

תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ פרט , 16981ס"מ, מק"ט  20/20מידות . מסותת

 .א2

 אבן סימון לעיוורים )בליטות( – 40.04.011

. , בגוון לבן, מסותתס"מ 6(, בעובי בליטותאבן סימון לעוורים )עם אספקה הובלה והתקנה של 

 .א2תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ פרט , 16971ס"מ, מק"ט  20/20מידות 
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 אבן תעלה שפה – 40.04.012

ס"מ, בגוון אפור,  30/50/10תעלה שפה דו שיפועית, מידות אבן אספקה הובלה והתקנה של 

 .ג3תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ פרט , 3040מק"ט 

 אבן עליה לרכב – 40.04.013

בגוון אפור בדוגמה  6במידות שונות לפי פרט רכב  עליה לאבן אספקה הובלה והתקנה של 

 תוצרת אקרשטיין או שו"ע מאושר.  2711/2713/2715/2712/2714/2710 יםהמשכית, מק"ט

 חבק לעמוד מחסום – 40.04.014

" גוון 6ס"מ, קוטר  40/40/6, מידות 2חבק לעמוד מחסום ת"א דגם אספקה הובלה והתקנה של 

 .7תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ פרט , 2424אפור גרניט בהיר, מק"ט 

 אבן בלימה לרכב – 40.04.015

ס"מ, בגוון שחור, מק"ט  22.5/180/12.5אבן בלימה לרכב, מידות אספקה הובלה והתקנה של 

 .ג3ב ו3תוצרת חברת אקרשטיין או שו"ע מאושר, ע"פ פרט , 2130

 יציקת גומי – 40.04.016

צבעוניים בגוונים  TPV-Eגרגרי  100%, המורכב משכבה עליונה TPV-Eיציקת משטח גומי 

בכל עובי שיידרש בהתאם   SBRלבחירה )ללא שחור בשכבה העליונה(, שכבה תחתונה גרגירי 

גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים . תוצרת "פוליטן ספורט"  להוראות יצרן המתקנים וטבלת

 או ש"ע מאושר.

 .30)היציקה תתבצע ע"ג בטון(. ראה פרט 

 קירות ועבודות בטון –תת פרק   .540

 כללי - 40.5.000

 :סוג הבטון

כל עבודות הבטון היצוק במגרש יבוצעו על פי התקנים התקפים וכנדרש על פי כל דין בהנחיה ובפיקוח 

 צמוד של מהנדס הקונסטרוקציה, כנדרש בצכניות השונות. כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.

 עיבוד פני הבטון לאחר היציקה:

. פני הבטון בפרטים השונים 50 משטחי הבטון יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות בניין פרק

במפרט הכללי  1ייושרו למשטחים ללא בליטות. רמת הדיוק תהיה ברמה טובה לפי טבלה מס' 

 הנ"ל.

 יציקת הבטון  תבוצע תוך שימוש במחט רוטטת.

 תקנים:

)מוקדמות( של המפרט הכללי, כל התקנים  00בנוסף למפורט בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק 

במפרט הכללי לעבודות בטון יצוק במגרש  02002המפורטים בסעיף מס'  הישראליים והזרים

 ( תקפים גם למפרט מיוחד זה.1998משנת  02)פרק 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מפרטי מכון התקנים למוטות  -מפרטי מכון התקנים )דרישות ת"י(

, תקפים למפרט פלדה ורשתות לזיון בטון, אגרגטים מהמקורות הטבעיים וכל יתר המפרטים

 מיוחד זה.

 מעברים, חורים פתחים וכו':

הקבלן יבצע בתבניות היציקה את כל החורים, הפתחים ומעברי הצנרת הנדרשים, קביעת אביזרי 

מערכות כגון חשמל, ניקוז וכו', קביעת ברגים, עוגנים, ביצוע יציקת זיזים, בליטות, חריצים, 

 ם ותעלות למינהם וכדומה.קיטומים, מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגלי

בעבודות בטון חשוף, חיזוק התבניות יבוצע במחזיקי מרווחים )ספייסרים( או בשיטה אחרת 

 מקובלת ע"י המפקח.

 הנחיות ביצוע לקירות:

 יש לאשר דוגמה בשטח עם אדריכל הנוף.

 זיון וביסוס הקירות ע"פ הנחיות ופרטי מהנדס הקונסטרוקציה.

 ר בהתאם לתכנית המידות והפרטים.יש להקפיד על תנוחת הקי

כל חלקי הקיר מתחת לפני הגינון/ הריצוף, יעברו עבודת איטום להגנה בפני רטיבות ע"פ הנחיות 

 המפקח ו/או יועץ האיטום. עבודת האיטום כלולה במחיר הקיר.

ות בעל שקיעה מתאימה. התבניות יהיו יציבות ומותאמ 30-קירות הבטון יוצקו בבטון מובא ותקני ב

למידות הנדרשות. התבניות תהיינה חזקות בכדי שתוכלנה לעמוד בפני ההעמסות הסטטיות 

והדינמיות. באם ידרשו תפרי התפשטות, הם יוסדרו לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה ובאישור 

 המפקח. 

  כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"ק.

 למדרגותיסוד בטון 

ע"פ  30 -העבודה כוללת יציקת יסוד משופע למדרגות ויציקת המדרגות ביחד עם היסוד מבטון ב

 המופיע בפרטים. זיון וביסוס הקירות ע"פ הנחיות ופרטי מהנדס הקונסטרוקציה. המדידה במ"א.

 בטוןקיר  – 40.5.001

העבודות והחומרים הדרושים  קירות מבטון מזוין כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל

ס"מ ממפלס קרקע  150גובה הקיר עד  כדוגמי קירות קיימים באתר. לצורך ביצוע הקיר בשלמות

א, 14קירות הפיתוח יבוצעו עפ"י תכנית והנחיות מהנדס קונסטרוקציה. ראה פרט . סופי/מדרכה

 .ג14ב ו14

 קיר ירוק חד צדדי – 40.05.006-40.05.002

 כללי:

וול" ובהנחייתו  –הצמחייה תיבחר ע"י אדריכל הנוף בהתאם למגוון שנמצא ברשות חברת "גרין 

 של אגרונום החברה.

 וול ותסופק ללקוח, בוגרת ועמידה עם כיסוי מלא של הקיר. –הצמחייה תגדל במשתלת גרין 

 הלקוח יוכל לראות את הקיר בכל שלבי גדילתו במשתלה וכן יאשרו לפני התקנתו.
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 שנות אחריות על המודולים )פלסטיק( המרכיבים את הקיר. 5ללקוח יינתנו 

ללקוח תינתן אחריות של חצי שנה על הצמחים לאקלום מלא של הקיר כולל ביקורי אגרונום ו/או 

 נציג החברה לאחזקת הקיר בחצי שנה זו.

 

 מרכיבי הקיר:

עבור  /www.plastokit.co.ilמודולי שתילה מפלסטיק שמיוצרים בישראל ע"י חברת פלסטוקיט 

תאי שתילה המחוברים ביניהם  12כל מודול מכיל  36X30גרין וול ישראל. המודולים בגודל של 

בעזרת חריצי השקיה. לכל תא שתילה ישנו מאגר מים לחיסכון מרבי במים והשקיה מווסתת. 

 ס"מ. 12עומק מודול 

 מתלים מברזל מגלוון לתליית המודולים.

ליטר לשעה כולל  2מ"מ מיקרודריפ של נטפים, ספיקה של  8ינטגראליות מערכת טפטפות א

 מחברי תבריג של חברת תפן.

 צמחים 100בכל מ"ר ישתלו 

מצע שתילה אורגני עם תוספת הומוס אורגני ואוסמוקוט בשחרור איטי עפ"י מפרט של חברת 

 (.גרין וול ישראל. לא מצע הידרופוני כגון פרלייט ו/או לבד )בד גאוטכני

מערכת השקיה קומפלט + בקר השקיה בשליטה מרחוק והתראות ממוחשבות מבוסס אינטרנט 

 דגם גרין וול ישראל.

 חיפוי קירות – 40.05.011

 ע"פ אישור האדריכל ,ס"מ  3בעובי  ו מאבנים טבעיות בעיבוד תלטישיהיאבני חיפוי הקירות 

וע"פ הנחיית  באמצעות רשת פלדהקשירת האבן לקירות יעשה החיפוי יעשה בתלייה רטובה, 

 מהנדס קונסטרוקציה.

האבן תהיה ללא כתמים, סדקים, שקעים, חורים או פגמים אחרים והמפקח יוכל לפסול אבנים 

 אשר לדעתו אינן עומדות בטיב הנדרש.

יש להסיר כל בליטות או למלא שקעים בקיר לקבלת משטחי מגע ישרים )סרגל( לכל הכיוונים. 

 ברזלים שונים תעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי יסודי. החיפוי יעשה ע"י הסרת בליטות ו

 2הדבקת האבן לקירות הבטון באמצעות טיט צמנט בתוספת דבק מיוחד בעובי מינימלי של 

 ס"מ לפי אישורו של המפקח.

 לא יהיו מישקים בין אבני החיפוי.

 כמויות, המדידה במ"ר.כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב ה

 לא יהיו מישקים בין אבני החיפוי.

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"ר.

 קופינג לקירות פיתוח – 40.05.012

, מסוג וחברה ע"פ אישור האדריכל , במידות בעיבוד תלטישו מאבנים טבעיות יהיקופינג  

  ג.14ב ו14 כמפורט בתכניות ובפרטיםס"מ.  8ס"מ עובי  38/50
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דוגמא המאושרת, היהיו ללא שברים בפינות, סדקים, חריצים, וכד' ויתאימו למראה  הקופינג

יש לאשר דוגמת קופינג, בטרם ביצוע מול אדריכל הנוף.  .הנוף לשביעות רצונו של אדריכל

, ולא לאפשר האדריכל רשאי לדרוש החלפת כל לוח אשר נפגע במהלך הובלה או הרכבה

 תיקוני פגמים באתר.

קיר הבטון המשמש תושבת לקופינג יבוצע בהתאם להנחיית הקונסטרוקטור, חלקו העליון יהיה 
מ"מ. יש חשיבות רבה לפילוס הקיר לצורך הרכבה נכונה  2מישורי לחלוטין ברמת סטיה של עד 

 של קופינגים.
נירוסטה והדבקה של שכבת טיט צמנט הקופינג יעוגן לקיר הבטון באמצעות אביזרים עשויים מ

 בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
 מ"מ. 3-4קופינגים בגודל של  2יבוצע מרווח )פוגה( בין כל 

 

 הערות:

כגון קונסטרוקטור, מתכנן,  -יש לקבל הנחיות מדויקות וסופיות בטרם ביצוע מהיועצים השונים

 מפקח.

 ביחידות.המדידה כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, 

  

 

 

                              עבודות גינון והשקיה  

 עבודות גינון והשקיה   -  41פרק 

 הכנת השטח והכשרתו – .141תת פרק 

 כללי - 000141.0.

נטיעה ושתילה כוללת את השלבים  עבודות הכשרת הקרקע, בדיקה וסקר קרקע מקומית לצרכיי

 המפורטים להלן:

 . שימור צמחיה קיימת1 

 . חישוף, הסרת צמחייה וניקוי האתר.2 

 . הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(.3 
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 . עיבוד קרקע וסיקול אבנים.4 

 אדמת גן. -. תוספות קרקע 5 

 . שיפור קרקע )זיבול ודישון(.6 

 פריסת השקיה ושתילה. . יישור סופי לקראת7 

 מילוי אדמת גן – .001.0141

ובשטחי גן בפתחי נטיעת עצים האדמת  .המאושר ע"י המפקח ופיזוראדמה גננית מטיב אספקת 

 20בתוספת קומפוסט בכמות של  תהיה אדמת חמרה קלהגינון באדמה )ולא מעל תקרת חניון( 

האדמה לא תכלול  .40028איכות האדמה תעמוד בכל דרישות המפרט הכללי, פרק  מ"ק לדונם, 

העבודה . גושים, אבנים, שורשים, עשבים רב שנתיים, מחלות שורש, מזיקים וכל פסולת אחרת

 1בבורות הנטיעה, מילוי של כוללת אספקת האדמה ממקור המאושר ע"י המפקח ופיזור האדמה 

בניה  . העבודה כוללת חפירה וסילוק פסולתס"מ לשטחי גינון 40ץ, מילוי בגובה בור לעל מ"ק

 ושכבות המצעים משטחי הגינון .

 המדידה במ"ק.כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, 

 חיפוי משטחים בטוף – .002.0141

בצבע שחור. לאחר השתילה יש לחפות את מצע  4-14ס"מ מסוג טוף בגודל  10שכבת חיפוי בעובי 

או שו"ע  הגידול בשכבת חיפוי אחידה המכסה את צנרת ההשקייה. הטוף תוצרת טוף מרום גולן

 מאושר. כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"ק.

 מגן מרובע לעץ – .003.0141

מ', מעוגנים  1.9ס"מ באורך כללי  32/32מגן מרובע לעץ במידות אספקה הובלה והתקנה של 

 10/40זוגות פלאנים במידות  2מ' לפחות. המגן עשוי מקונסטרוקצית פלדה של  0.3בקרקע לעומק 

 חישוקים לגובה מאותו פלח. 3מ"מ חתוכים למטה בשיפוע ומחוברים בריתוח ע"י 

 

 

 השקייה –תת פרק  .241

 כללי - .000241.

 גינון קיים

יש לדאוג להשקיית גינון קיים. בכל פגיעה בגינון הקיים במסגרת עבודות ההשקיה, על הקבלן 

 להשלים את הפגיעה.

 

 מתקנים קיימים בשטח

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו  –וטלפון, ריהוט גן וכדומה 

 ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
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קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע -מערכות תת

המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא  קרקעי טעון אישורו המוקדם של-העבודה בתחום מתקן תת

יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-תת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק -נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת

 מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו. את העבודה באזור עד קבלת הוראות

 

 מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום 

המיועד לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי 

ה. כל שינוי במיקום יחייב אישור נקודות לכל בור. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקי

 המפקח.

 

 חיבור למקור מים 

 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 
 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. 

תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן 
 עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .  

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת 
 הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.

 
 בדיקת לחץ

 באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  התכנית מבוססת על לחץ
 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.

הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות 
ני מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפ 0שייבדק ויהיה בין 

ביצוע עבודות השקייה כלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת 
 ההשקייה.

 
 תקנים

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, 

 אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.

 

 מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.מדידה  .1
להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע   .2

 הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי  .3

ידי אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש  החפירה יסומן על
 להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.

 



 ~72 ~ 
 

 ניקוי השטח

על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, 

ובסביבתו.הקבלן ירחיק את פסולת וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר 

הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת המקום 

לסילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של 

 הקבלן.

ריה רשאית קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העי

להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של 

 .תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן

 

 חסכון במים 

הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  השטח יושקה על פי תוכנית

המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית 

לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים 

 ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.

  ת המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות על כל חריגה מכמו

 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים.

 

 (AS –MADE) הכנת תוכנית עדות 
 עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן 

 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה AS-MADEמודד מוסמך מפה מצבית )להכין, באמצעות 

 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.

)או מדיה  DXFבנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט 

 של העירייה.  GIS-ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. הפורמט מותאם ל

מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק 

 ישראל חדשה. –וחברת חשמל. כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

חבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר המפה המצבית תתייחס לכל רו

 קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח.

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק 

הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור 

ים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי מ

פיקוד, ציוד אלחוט. יש למדוד שטח בפועל לכל ברז. יש להגדיר על כל ברז את האזור שהוא 

 משקה.

עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה 

 למפת ההשקיה.
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יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד  14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 

כך שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג 

 לפיקוח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.

עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה  לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית

 לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.

 

 צנרת ומחברים

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו  .1
בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את 

, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת פתחי הצינורות בעת העבודה
 טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.  .2
 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה. 4הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה ,

אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם  .3
 ו/או תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.

 .16. ממקור המים דרג 10דרג  PE-100לצנרת השקיה מסוג  .4
 

 חפירה ועומקי חפירה

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.בכל מקום בו עלול 

                         עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ             קוטר הצינור

 ס"מ  60                  מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     60                  מ"מ 63-40

 ס"מ 35                               מ"מ ומטה                        32-25

 

 טפטוף

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן.  .א
 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור  –לעצים  .ב
טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע  20 -טפטפות לעץ, ו 10שתכלול  טפטוףכאמור

ס"מ. ביצוע  5-10יתדות ותוטמן בקרקע בעומק  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30במרחק 
 הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. 

 לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע. .ג
שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  –ניים בשטחים מדרו .ד

 במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
 

 חפירה והנחת שרוולים

 כנות לחפירהה
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לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית 

: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור תת קרקעיות כגון

הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על 

תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות 

 הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 

 שרוולים למעבר צנרת

בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  כל מקום בו 

חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר 

חזרת להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, ה

מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י 

המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה 

. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון  מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית

מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים  8בעובי 

 מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

ם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון את המקום המדויק של השרוולים כולל עומק

 של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול 

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע  100בעומק של החוצה כביש יונח 

 ס"מ . 40אחרת בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 

 

 

 בריכת הגנה

כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא 

ס"מ לפחות מעל תקרת  40י חוליה בגובה של ביקורת. המכסה בגובה הריצוף/ אספלט, על גב

ס"מ. בתחתית  20הבריכה.  מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

ס"מ,  20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  10הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

"מ עם טבעת ומכסה ס 80בריכת בטון בקוטר  -. בריכה במדרכה20-לרבות זיון. הבטון מסוג ב

ס"מ. על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה".  60/60יצקת ברזל במידות 

המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל 

 העבודות הדרושות.

 

 ראש בקרה )ראש מערכת(

כולל מד מים מגופים וארון  התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, .1
הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום 

 המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
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יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת  .2
 .ראש המערכת לשטח

אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה  .3
ומחומרים העמידים כל האביזרים יהיו אחידים באתר ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. 

 בפני קורוזיה, 
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים 

 פלסטיק.

ם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק רקורדים יותקנו בהתא .4
נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד 

 מים ו/או מסנן.
 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .5

 וטיפטוף לחוד. מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד

 היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד .6
 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד. .7
 מספרם  במחשב ההשקיה. הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי .8

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 ס"מ. 10בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה  .9
 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  .10
לפרק אביזרים במידה ודרוש, להוסיף במקרה של התחברות לראש מערכת קיים, יש  .11

 מגוף הידראולי ולהחזיר את ראש המערכת לתפקוד מלא. 
 

 על קרקעי–ארון הגנה 

 – 65שנים  ברמת אטימות  10-הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל .א
IP      0660ובתקן עמידות .VDE   הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים

 לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.
ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר  20הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  .ב

 פתיחה קלה של  דלת הארון . הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ממפתחות ימסרו למפקח ואחד   2ה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, המנעול יהי .ג

 יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
 סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.  .ד
 ס"מ מדופן הארון. 20הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  .ה

 
 יחידת קצה אלחוטית 

או ש"ע מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת M המחשב יהיה מסוג "מוטורולה" אירינט 
 לתקשר עם מחשב אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה. 

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 
ם. תתריע על כל חריגה מתכנית חיוויי 4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד 

 ההשקייה. על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתוכנן, פתיחת מגופים ללא תכנית, אי פתיחה של מגופים 

 עם תכנית, חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.
ר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני תפעיל ותבק

עם צריכת מתח נמוכה. תחובר לסוללה  .D.C.הפעלת מגופי ההשקייה. יכולת לעבוד במתח 
 נטענת. 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח V.DC24 תחובר למקור אנרגיה  
 מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. ולדרישות הרשות 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי 
 צבוע בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.

נם מפורטים לבצוע אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאי התיאור ותכולת המחיר:
 מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   
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 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 
מ' מיחידת הקצה  20)המחיר כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 

 ו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. האלחוטית וכן, אינ
 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה

מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "
 7, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10המקומית, עם תו תקן. התא יהיה עם הספק 

 אמפר/שעה.
 תקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. הה

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. 
 . V.AC220 - V.DC 24.בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות 
 המחלקה לשירותים הנדסיים במנהל התפעול. 

, )בהתאם להוראות LATCH , V24 - V12: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד
 פעלה ידנית. תוצרת "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הDC    אוAC  היצרן(,  

מ"מ דרג  8יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר 
והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת  10

יהיה עם אפשרות התקנה  בברגי פיליפס, או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים
 של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.

 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 
מותקן על פס מתכת  DC או V24 ,AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה

                     מגולוונת.              
 סירה סופיתעבודות תחזוקה עד למ

      כללי    

במפרט הכללי    41.5כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 

 . 2001מהדורה ראשונה –לעבודות בניה 

תחום העבודה יהיה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד 

 (.AS  MADEתוכנית עדות )למקום שייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג 

כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 

 .כולל תשלום עבור צריכת מים להשקיה

  

 טיפול ואחזקת מערכות השקיה

 במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו

ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה 

 הראשונה.

 הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו 

הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן 

יהיה אחראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו 

שעות משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות  12לתקן תוך 

 רציניות    

 צת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  הכרוכות בפרי 

 על התקלה. חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו 
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 . כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  חשבון הקבלן 

 פקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל תקן יקבלו את אישור המ 

     קוטר נדרש. 

הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים  

 מפני  

 גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר  

 למערכת.למניעת נזק 

 השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  

 המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית 

 לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים 

 ויות הנוגעות בדבר.ושאר הרש

  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 

 מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים.המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 נטיעותגינון ו –תת פרק   41.3

 כללי - 41.3.000

וגינון יבוצעו בנוסף להוראות המפרט והתכניות גם לפי הנחיות ותאום עם  עבודות מערכת השקייה

אדריכל הנוף, יש לקבל מאדריכל הנוף אישורים שוטפים לתהליכי הביצוע, חומרי הביצוע ואיכות 

 השתילים.

 הגנן המבצע יהיה גנן בעל: .א
 חדש(.-1)סוג  3אישור תקף גנן מספר  .1
 ארגון לגננות ונוף.אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של ה .2
 שנים והמלצות לאישור טיב עבודתו. 10בעל ניסיון מוכח של  .3

איכות השתילים תעמוד בדרישות חוברת המלצות להגדרת סטנדרטים )"תקנים"( הצומח  .ב
לשתילי גננות ונוי שבהוצאת משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע, המחלקה 

 להנדסת גננות ונוף.
אספקת השתילים ממשתלה מאושרת. השתילים יהיו בריאים ומפותחים, בהתאם  .ג

 לדרישות המפרט הכללי ובממדים המתאימים לדרישות המפרט המיוחד והתכניות. 
עבודת השתילה לפי ההוראות המקצועיות לכל סוג צמח, כולל השקיה ועיצוב גומות  .ד

 ההשקיה.
וטאות לתמיכת השתילים. הסמוכות שתילת עצים כוללת אספקת והתקנת סמוכות עץ מח .ה

סמוכות אשר יקבעו  2מ'. לכל עץ  2.5ובגובה  2מעמודי עץ קלופים ומחוטאים בקוטר "
חבור העץ לסמוכות באמצעות רצועות גומי )צמיג חתוך( בצורת לולאה  בקרקע בחוזקה.

לעבודות שתילה לפי יחידות, בציון מידות הצמח, הסוג  המדידהה ( ללא קשירה.8)ספרה 
ו/או נפח מיכל השתיל, כולל חפירת הבור, תוספת זבל קומפוסט וסמיכת עצים כמפורט 

 לעיל.
 כל עבודת שתילה ונטיעה מחוייבת אישור האדריכל בשטח. .ו
עבודות נטיעה ושתילה יבוצעו אך ורק בערוגות בהן קיימת מערכת השקייה מושלמת  .ז

 ללת טפטפות, ממטירים והמערכת הנ"ל הינה ממוחשבת ונבדקה.הכו
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 הכשרת קרקע לשתילה ונטעה – 41.3.001

כוללים גם חפירה של הבור ס"מ, תיחום ויישור,  25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 

נ"ל מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים ה 3.5בהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות 

ס"מ  מעל לכל שטח  10)לרבות צינורות, איוורור, יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 

 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.הבטון. ס"מ מעבר לגבולות  50פני הבור בתוספת 

 

 כריתת עץ – 41.03.003 – 41.03.002

 תבוצע עפ"י הנחיות ומפרט האגרונום בהתאם לנספח עצים בוגרים המצורף. כריתת עץ מסוג כלשהו, 

 העתקת עץ –41.03.005  – 41.03.004

העתקת ועקירת העצים ופינויים תבוצע עפ"י הנחיות ומפרט האגרונום בהתאם לנספח עצים 

  ירושלים.בוגרים המצורף. פינוי העצים המועתקים למיקומם החדש יעשה בתיאום עם עירית 

 8בגודל שתילת עץ מעוצב – 41.03.006

  לאחר איתור מקור אספקה לעצים בוגרים ואישור או יותר  8בגודל אספקה ושתילת עץ מעוצב 

 המתכנן לטיב העץ והתאמתו לתכנית יבצע הקבלן את עבודת ההעתקה האספקה והנטיעה של

, 410367 העץ על פי התנאים הנדרשים לכל עץ ועל פי הוראות המפרט הכללי פרקים

410372. 

תשומת לב הקבלן כי בגלל מימדי העצים הבוגרים יידרש במקרים מסויימים להקדים את 

 שתילתם לפני גמר עבודות הפיתוח והריצוף במגרש.

על הקבלן להציג למפקח תכנית עבודה לביצוע שתילת העצים הבוגרים ולתאם איתו את שלבי 

 הביצוע.

מופיע בתכניות ובכתב כ "2.75-יהיו בעלי גזע מעוצב, , מסוג לבחירת אדריכלית הנוףהעצים

 . הכמויות

, בחירת וסימון העצים בשטח מקור העצים יהיו ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים

המשתלה יעשו יחד עם אדריכלית הנוף בתיאום מראש, לצורך הזמנת העצים תדרש מקדמה וכתב 

את העצים מהקרקע תבוצע בצורה מקצועית ע"י מכונה . הוצהתחייבות של הקבלן לרכישת העצים

 המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.

 העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.

, , לכיסוי מלא של גוש השורשיםבמצע גידול מנותקומילוי הבור בבתי הגידול  עשהעבודת השתילה ת

 .הנחיות האגרונוםעפ" 

 ס"מ.  100מ"ר ובעומק מינימלי של  1פתח הנטיעה יהיה בגודל 

עמוד מתכת/עץ  2יש להחדיר  -41037כנזכר במפרט הכללי, פרק  ותלכל עץ יש להתקין סמוכ

מ' מעל פני הקרקע  2'' לעומק בית הגידול ועד לגובה של 2הצבועים בגוון לבחירת האדריכל ברוחב 

את העץ ולמנוע את עקירתו.  הצבת הסמוכות במרווח סביב במרכז ציצת השורשים על מנת לייצב 

הגזע וכנגד כיוון הרוח. קשירת העץ לתמוכה בקשר אחד או יותר לפי מצב העץ. הקשירה תעשה 

. החוט יושחל דרך צינורית שקופה וגמישה לשמירת גזע העץ כנגד 8בחוט קשירה בצורת הספרה 

 פגיעות.
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המדידה לפי יחידות כולל אספקה, ל הסעיף בכתב הכמויות, כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה ש

 שתילה, וסמיכת עצים.

 9בגודל שתילת עץ מעוצב – 41.03.007

  לאחר איתור מקור אספקה לעצים בוגרים ואישור או יותר  9בגודל אספקה ושתילת עץ מעוצב 

 והנטיעה שלהמתכנן לטיב העץ והתאמתו לתכנית יבצע הקבלן את עבודת ההעתקה האספקה 

, 410367העץ על פי התנאים הנדרשים לכל עץ ועל פי הוראות המפרט הכללי פרקים 

410372. 

תשומת לב הקבלן כי בגלל מימדי העצים הבוגרים יידרש במקרים מסויימים להקדים את 

 שתילתם לפני גמר עבודות הפיתוח והריצוף במגרש.

העצים הבוגרים ולתאם איתו את שלבי  על הקבלן להציג למפקח תכנית עבודה לביצוע שתילת

 הביצוע.

 . מופיע בתכניות ובכתב הכמויותכ "3-יהיו בעלי גזע מעוצב, מסוג לבחירת אדריכלית הנוף, העצים

, בחירת וסימון העצים בשטח מקור העצים יהיו ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים

, לצורך הזמנת העצים תדרש מקדמה וכתב המשתלה יעשו יחד עם אדריכלית הנוף בתיאום מראש

. הוצאת העצים מהקרקע תבוצע בצורה מקצועית ע"י מכונה התחייבות של הקבלן לרכישת העצים

 המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.

 העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.

, , לכיסוי מלא של גוש השורשיםבמצע גידול מנותקהבור  ומילויבבתי הגידול  עשהעבודת השתילה ת

 .הנחיות האגרונוםעפ" 

 ס"מ.  100מ"ר ובעומק מינימלי של  1פתח הנטיעה יהיה בגודל 

עמוד מתכת/עץ  2יש להחדיר  -41037כנזכר במפרט הכללי, פרק  ותלכל עץ יש להתקין סמוכ

מ' מעל פני הקרקע  2הגידול ועד לגובה של '' לעומק בית 2הצבועים בגוון לבחירת האדריכל ברוחב 

במרכז ציצת השורשים על מנת לייצב את העץ ולמנוע את עקירתו.  הצבת הסמוכות במרווח סביב 

הגזע וכנגד כיוון הרוח. קשירת העץ לתמוכה בקשר אחד או יותר לפי מצב העץ. הקשירה תעשה 

פה וגמישה לשמירת גזע העץ כנגד . החוט יושחל דרך צינורית שקו8בחוט קשירה בצורת הספרה 

 פגיעות.

המדידה לפי יחידות כולל אספקה, כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, 

 שתילה, וסמיכת עצים.

 3עציצים ממיכל גודל ושתילת  – 41.03.008

קומפוסט ליטר  8ותוספת של  ס"מ 30/30/30עבודות שתילה כנ"ל אך חפירת בור במידות 

המדידה .  כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות,  אדמת השתילהל

 ה., העבודה כוללת אספקה ושתיללפי יחידות

 

 תכלול את ההכנות הבאות: עציציםהכנת השטח לקראת שתילת 

 פריסת בד חיפוי )פלריג(. .1

 ס"מ. 30עומק המצע יהיה כ  .2

  –פיזור מצע גן המכיל  .3
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 .0-4יפוי כבול בנ .א

 .4-8טוף  .ב

 קומפוסט מפרדה מנופה. .ג

 18:18:18חודשים כדוגמת אוסמוקוט בהרכב  6דשן בשחרור מבוקר ל  .ד

 בקרוב.

 

 ROOTCONTROLמגביל שורשים  – 41.03.009

, עשוי מפוליפרופילן אפור או ROOTCONTROLמגביל שורשים אספקה הובלה והתקנה של 

 ס"מ בגליל לפריסה אורכית. 100מאושר, בעומק  שו"ע

 גן גדר – 41.03.010

משתלת נימפאה עם אדניות עץ  גן גדר של אוג מסולסל, תוצרת אספקה הובלה והתקנה של 

מ' הכוללים מצעים, ניקוז,שתילים בוגרים, מערכת השקיה והתקנה באתר ע"י  22אורן באורך 

 ב.15ראה פרט  עיגון לריצוף.

 שתילת עונתיים – 41.03.011

 סמ"ק, כוסיות. 125, מיכל בנפח 1אספקה ונטיעה של עונתיים גודל 

 תכלול את ההכנות הבאות: עונתייםהכנת השטח לקראת שתילת 

 פריסת בד חיפוי )פלריג(. .1

 ס"מ. 30עומק המצע יהיה כ  .2

  –פיזור מצע גן המכיל  .3

 .0-4כבול בניפוי  .א

 .4-8טוף  .ב

 קומפוסט מפרדה מנופה. .ג

 18:18:18חודשים כדוגמת אוסמוקוט בהרכב  6דשן בשחרור מבוקר ל  .ד

 בקרוב.

 

 

 

 ריהוט

 ריהוט – 43פרק 

 ריהוט – 43.01תת פרק 

 LINEASEDUTAספסל  – 43.01.001

תוצרת חברת , 377, כולל מסעדי יד, מק"ט LINEASEDUTAספסל אספקה הובלה והתקנה של 

EUROFORM  16או שו"ע מאושר, ע"פ פרט. 
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 KINGאשפתון  – 43.01.002

או שו"ע מאושר, ע"פ  METALCOתוצרת חברת , KINGאשפתון אספקה הובלה והתקנה של 

 .22פרט 

 (25ספסל מדק במבוק )פרט  – 43.01.003

הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט  - (2ספסל בחיפוי דק במבוק בכניסה עליונה )אזור 

 ס"מ. 185/15.5/2בקורות במבוק במידות למעלה )סעיפים עבודות במבוק(.שימוש 

פלנקים ללא פאזה עגולה בהצמדה ישירה לקבלת מראה גושני. כל החיבורים יהיו פרט נגרי 

ברזל, תכנון לביצוע ותכנון לאישור קונסטרוקטור. כולל הפקת \בגרונג. כולל קונסט' עץ

shopdrowings  25ט לאישור המתכנן. גוון לבחירת אדריכלית הנוף. ראה פר. 

 LUXEMBOURGכסא  – 43.01.004

או שו"ע מאושר,  FERMOBתוצרת חברת , LUXEMBURGכיסא אספקה הובלה והתקנה של 

 .26ע"פ פרט 

 CONTOURכסא נוח  – 43.01.005

 EUROFORMתוצרת חברת , 340, מק"ט CONTOURכסא נוח אספקה הובלה והתקנה של 

 .19או שו"ע מאושר, ע"פ פרט 

 NIC-ZETA PICשולחן  – 43.01.006

תוצרת חברת , 1435, מק"ט ZETA PIC-NICשולחן אספקה הובלה והתקנה של 

EUROFORM  21או שו"ע מאושר, ע"פ פרט. 

 NIC-ZETA PICכסא  – 43.01.007

 EUROFORMתוצרת חברת , 1430, מק"ט ZETA PIC-NIC כסאאספקה הובלה והתקנה של 

 .21או שו"ע מאושר, ע"פ פרט 

  שולחן בר מוגבה - 43.01.008

 50 -מ', משולב שולחן מונגש לפי הנחיות, עומק דלפק כ 1שולחן בר ישר, מורכב ממקטעים של 

מ"מ כפולה, חתוכה בלייזר וצבועה  8קונסטרוקציית מתכת מגולוונת, עובי  -ס"מ. בסיס 

 / L-104לוחות עץ קבוני אופקיים, מהוקצעים ומלוטשים. דגם:  –פוליאסטר בתנור. חיפוי דלפק 

NERO T1 ב.20-א20, תוצרת למון קולקשיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

 כסאות לבר מוגבה  - 43.01.009

 -ס"מ, עם גב. בסיס מושב וגב 50 -ס"מ, עומק מושב כ 50 -כסא בר, רוחב כ

מ"מ, חתוכה בלייזר וצבועה פוליאסטר בתנור.  8קונסטרוקציית מתכת מגולוונת, עובי 

 / L-106לוחות עץ קבוני אנכיים מהוקצעים ומלוטשים. דגם:  –חיפוי גב ומושב 

ROSSO T1  20תוצרת למון קולקשיין או שו"ע מאושר. ראה פרט. 

 (17ספסל גבוה מדק במבוק )פרט  – 0343.01.0

הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט למעלה )סעיפים עבודות  -בחיפוי דק במבוק  גבוה ספסל

 ס"מ. 3/4/60במבוק(.שימוש בקורות במבוק במידות 
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פלנקים ללא פאזה עגולה בהצמדה ישירה לקבלת מראה גושני. כל החיבורים יהיו פרט נגרי 

תכנון , תכנון לביצוע ווקונסטרוקציה בחזית מפח אלומיניום ברזל\בגרונג. כולל קונסט' עץ

לאישור המתכנן. גוון לבחירת אדריכלית   shopdrowingsלאישור קונסטרוקטור. כולל הפקת 

 .17הנוף. ראה פרט 

 (18מושב נמוך על קיר בחיפוי דק במבוק )פרט  – 43.01.011

הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט למעלה  - (9)אזור  בשצ"פספסל בחיפוי דק במבוק 

 ס"מ. 185/15.5/2במבוק(.שימוש בקורות במבוק במידות )סעיפים עבודות 

פלנקים ללא פאזה עגולה בהצמדה ישירה לקבלת מראה גושני. כל החיבורים יהיו פרט נגרי 

ברזל, תכנון לביצוע ותכנון לאישור קונסטרוקטור. כולל הפקת \בגרונג. כולל קונסט' עץ

shopdrowings  18הנוף. ראה פרט  לאישור המתכנן. גוון לבחירת אדריכלית. 

 מתקן לקשירת אופניים – 43.01.012

 שחם אריכאתוצרת  ,4981מק"ט ", 2מתקני אופניים בצורת פרסה, מצינור נירוסטה בקוטר 

המדידה לפי יחידות כולל אספקה ועיגון בשטח בהתאם  .8או שו"ע מאושר. ראה פרט 

 להנחיות יצרן. מיקום עפ"י תכנית.

 (24בחיפוי עץ במבוק )פרט ספסל  – 43.01.013

הכנות להתקנה, התקנה ותחזוקה כמפורט  -( 11)אזור  מול תחנת הדלק בחיפוי דק במבוק ספסל

 ס"מ. 3/4/60למעלה )סעיפים עבודות במבוק(.שימוש בקורות במבוק במידות 

פלנקים ללא פאזה עגולה בהצמדה ישירה לקבלת מראה גושני. כל החיבורים יהיו פרט נגרי 

ברזל, תכנון לביצוע ותכנון לאישור קונסטרוקטור. כולל הפקת \בגרונג. כולל קונסט' עץ

shopdrowings   24לאישור המתכנן. גוון לבחירת אדריכלית הנוף. ראה פרט. 

 (27ברזית בטון דגם אביב )פרט  – 43.01.014

או  אריכא שחםתוצרת חברת , 2611, מק"ט ברזית בטון דגם אביבאספקה הובלה והתקנה של 

 .27שו"ע מאושר, ע"פ פרט 

 (28חיפוי מסגרת למקרר )פרט  – 43.01.015

, RAL 7039מגולוון וצבוע בתנור בגוון  ,חיפוי מסגרת מכופף למקרראספקה הובלה והתקנה של 

 .28או שו"ע מאושר, ע"פ פרט  G-Projectתוצרת חברת  מידות לפי מידות המקרר,

 (29דגם נץ )פרט  שימשיה – 43.01.016

שמשיה דגם נץ, מחומר רטאן קלוע ומתכת, חלקי המתכת מגולוונים אספקה הובלה והתקנה של 

ייצרון הדס ריהוט רחוב ותשתיות  ,RAL 7039או נירוסטה בצביעה אלקרוסטטית בתנור, בגוון 

 .29או שו"ע מאושר, ע"פ פרט בע"מ 

 עבודות עץ ומתכת

 עבודות עץ ומתכת – 44פרק 
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 ומעקותגדרות  – 44.01תת פרק 

 כללי - 44.01.000

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. כל אלמנטי מתכת יהיו 

מיקרון או אחר לפי המפורט בפרטים. הנחיות פרק זה תקפות לאלמנטים  40מגולוונים בעובי מזערי של 

 ו/או בכל פרק אחר. 40המופיעים בכ"כ בפרק 

 

כל מוצרי המסגרות יתאימו לתוכניות ולפרטים. רשימת מסגרות על כל המפורט בהן דינן כדין תוכניות 

 ופרטים. 

 הקבלן אחראי על חשבונו לטיפול ביבוא החומר לארץ, במידה והוא איננו מיובא ע"י ספק מקומי.

תאימים לדרישות בהעדר פרטי החיבורים בתוכניות יהיו אלה חיבורים נכונים מבחינה מקצועית ומ

התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש 

תחילה תוכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישורו של המפקח. הוא הדין לגבי פרופילים שונים 

 מהמתוכנן במוצרי מסגרות.

מיום קבלת צו התחלת עבודה להגיש לאישור הקבלן יהיה אחראי על חשבונו תוך חודש ימים 

 המפקח אדריכל הנוף והקונסטרוקטור מטעם המזמין את השיטה המוצעת על ידו לביצוע הפרטים.

כמו כן באחריות הקבלן להגיש לאישור חישובים סטטים, פרטי חיבור לשלד ובין הלוחות עצמן, 

 ו ולהנחיות המתכננים.פרטי תפרים, חתכים, מבטים וכל הדרוש למפקח בהתאם להנחית

באפשרות הקבלן להציע שינויים בקונסטרוקציה על מנת להתאימם לשיטת עבודתו. תכנון חלופי 

זה חייב להיות שונה במהותו מהתכנון מהמתוכנן וההחלטה באם זה כך תלויה בהחלטת יועץ 

 הקונסטרוקציה של המזמין. 

יהיה לפי כמות הפלדה המפורטת התשלום עבור התכנון החלופי, באם יאושר ע"י המזמין, 

 בתכניות המצורפות לתכניות המכרז ובכפוף למחירי היחידה בסעיף המתאים בכתב כמויות.

על פרטי המסגרות לעמוד בדרישות הבטיחות והנגישות ע"פ התקנים המוגדרים בחוק ויקבלו 

 אישור מהיועצים הרלוונטים לכך. 

 מידות המוצרים 

קבלן את כל המידות, כמו כן ידאג למדידה וסימון במקום. הקבלן חייב לפני התחלת העבודה יבדוק ה

להודיע על כל אי התאמה שגילה בין המידות בשטח לבין מידות פריטים המסומנים בתוכניות או 

ברשימות או בכתב הכמויות, ויקבל הוראותיו של המפקח לגבי המידות הקובעות. הודעת הקבלן תתקבל 

החל בכל עבודות שהן הקשורות לייצור הפריטים. לא הודיע הקבלן על אי רק אם פנה למפקח לפני ש

התאמות תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פריטי מסגרות ונגרות בלתי מתאימים, ואספקה והרכבה 

 של פריטים מתאימים במקומם.

 בדיקות בבית המלאכה

חלקי המסגרות והנגרות והמפקח הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על כל בתי המלאכה בהם מיוצרים 

יוכל לבדוק הפרופילים, הפלחים, הלוחות ושאר החלקים מהם מיוצרים הפריטים וכן את צורת וטיב 

 הביצוע.

 צבע יסוד

 יסוד בבית המלאכה לפני הרכבתם. הצביעה תיעשה לאחר ההכנה הנדרשת. 
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 דוגמאות

הקבלן מחויב לבצע את מבנה הפרטים באופן מושלם על מנת להגיע למופיע בתכניות  .1
 ובפרטי הפיתוח ועל מנת לעמוד בתנאים הקונסטרוקטיביים כפי שהגדיר הקונסטרוקטור. 

, בגודל מתאים 1:1הקבלן יכין דוגמאות לשני פרטי המתכת. הדוגמאות יהיו בקנ"מ  .2
 שיאפשר בחינת פרטי הביצוע.

יתכן ותדרשנה מספר דוגמאות עד לאישור אופן הביצוע הנבחר בידי אדריכל  מובהר כי .3
 הנוף והקונסטרוקטור.

דוגמאות אלו, על כל מרכיביהן, לרבות התקנתן באתר אם יוחלט על כך, כלולות במחיר  .4
 ההצעה ולא תשולם בגינם תוספת מחיר.

 מובהר כי לא יוחל בייצור הפרטים הנ"ל לפני אישור הדוגמאות.  .5

 מאחז יד מנירוסטה – 4.01.014

מאחזי יד  למדרגות, רמפות ובצמוד למעקה זכוכית ברמפה. - L316כל חלקי מאחזי היד מנירוסטה 

, מלוטש ליטוש מלא ואחיד. המחיר כולל את 1.25)פלדת אל חלד( בקוטר " L316מנירוסטה מכופף 

וכולל ביסוס לפרט ע"פ  18, 12, 17כל המחברים הדרושים להשלמת הפרט, ע"פ המפורט בפרט 

 הנחיות הקונסטרוקטור. 

יש לבצע דוגמת מאחז יד בשטח לקבלת אישור  כל עמודי המאחזים מפולסים.

מקומות  מאחז יענה על דרישות תקני הנגישות והבטיחות.גובה ה אדריכלית הנוף.

כל האמור לעיל כלול במחיר  מרותכים ילוטשו היטב עד כדי קבלת משטחים אחידים.

היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה לפי מ"א של מאחז היד כולל אספקה ועיגון 

 בשטח בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה.

 "2בטיחות ממקלות ברזל בקוטר מעקה  – 244.01.00

 גילוון

יהיו  02ככלל כל אלמנטי הפלדה לרבות פרופילים ופחים הנמדדים בפרק זה ובפרק  .א
 מגולוונים בגלוון חם.

 מיקרון.  40. עובי הציפוי יהיה 918הגלוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י  .ב
היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של  .החלקים המיועדים לגלוון יתוכננו לתהליך זה .ג

 אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".
כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי כימי, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי  .ד

האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך 
 הגילוון.

סמ"ר יותר להשתמש  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ .ה
 .תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד 2 -בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון התאמתו לתקן ואיכותו ,  .ו
 שנה לפחות. 20ופה של וכן אחריות לטיב הגילוון לתק

 מעלות בלבד. 90-הנחית האלמנטים בקרקע ב .ז

 צביעה )ע"פ מפרטי "טמבור"( 

 צביעת מסגרות -כללי .א
"עבודת  11עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מיפרט הצבע המפורט בפרק 

, שהרבני  אך SCHUCOצביעה" במיפרט הכללי, או לפי מיפרט יצרנים לדוגמא כגון: 

 וזכר כאן.לא פחות מהמ

 הכנה לצביעה .ב
 לפי הוראות היצרן והמיפרט הכללי.
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 אין לצבוע את צידם הפנימי של מלבני הפלדה בשטחים הבאים במגע  עם הבטון.

 צבע יסוד .ג
יבוצע בריסוס או אבקה בבית המלאכה לפני ההובלה לאתר. באתר יבוצעו תיקונים 

 במקומות שנפגעו בהובלה.

 חלקי פלדה מגולוונים .ד
שכבה מקשרת ויסוד )לאחר חיספוס השטחים המבריקים( תהיה מסוג "אופיטמרין 

 אוניסיל" או יסוד "בזק אדום". צבעי היסוד הנ"ל יחליפו את צבע היסוד הנדרש לעיל.

 חלופות צבע עליון .ה
מיקרון  35שכבות של צבע עליון "סופרלק" או "סופטמט" או "פוליאור" בעובי  2לפחות 

שכבות צבע  2לכל שכבה, ו/או עד לכיסוי מלא ולשביעות רצון המפקח והאדריכל. או 

מיקרון לכל שכבה עד לכיסוי  35עליון "איתן" עם מדלל מתאים יעה בהברשה בעובי 

 ע"י האדריכל לפי לוח גוונים. -מלא. בחירת סוג הצבע העליון 

החלופות רק על ידי המפקח בתיאום צבע המרייט לרבות הכנה לפי מפרט היצרן. בחירת 

 עם אדריכל הנוף

 גוון .ו
 לפי בחירת האדריכל

 אחריות לטיב המוצר .ז
במשך תקופה של שלוש שנים אחרי מסירה של המבנה אחראי הקבלן לטיב המוצרים, 

 כגון:

 יציבות הציפויים )מכנית(. -
 שינויים במידות וצורה גיאומטרית של המוצרים )התנפחויות, עיוותים( -

 אלמנט גדר 

 . יחידות המעקה אשר ייכונו מראש במפעל עפ"י מידות הפרטאספקה, הובלה והתקנה של 

גילוון וצביעה עפ"י מפרט . 12ס"מ לפי פרט  110" בגובה מינימאלי של 2המקלות יהיו בעל קוטר 

 אדריכלי. 12עיגון וביסוס עפ"י הנחיות קונסטרוקטור ופרט  לא תאושר צביעה באתר. במפעל.

 מעקה בטיחות אלמנט

 . יחידות המעקה אשר ייכונו מראש במפעל עפ"י מידות הפרטאספקה, הובלה והתקנה של 

 גילוון וצביעה עפ"י מפרט במפעל.א. 14ס"מ לפי פרט  100" בגובה של 2המקלות יהיו בעל קוטר 

 אדריכלי. א14עיגון וביסוס עפ"י הנחיות קונסטרוקטור ופרט  לא תאושר צביעה באתר.

 

 עבודות מתכת שונות – 44.02תת פרק 

 מסמרות אזהרה בראש מהלכי מדרגות ורמפה ולפני מעבר חציה – 44.02.001

 ד9-ב ו9א, 9 ב,2 מסמרות מנירוסטה תוצרת "אייל ציפויים"  או ש"ע, לפי פרט מס'

 ס"מ. 60יחידות למ"א ברוחב  340וכמסומן בתכנית. צפיפות המסמרות: 
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ס"מ מקצה המדרגה  30-יבוצעו בחלק העליון של כל גרם מדרגות, כמסמרות האזהרה בריצוף 

 .תכניתס"מ ובאורך גרם המדרגות לפי  60העליונה. משטח האזהרה יהיה ברוחב 

 פרופיל למדרגות למניעת החלקה – 244.02.00

ס"מ בקצה שלחי  3, מחורץ מאלומיניום ברוחב Tפרופיל למדרגות למניעת החלקה מסוג 

א, 9תוצרת אייל ציפויים או שו"ע מאושר. ראה פרט  SP30מדרגות. כולל הובלה והתקנה, דגם 

 .ד9-ב ו9

 לפתחי עץ בדק במבוקאלמנט תוחם  – 344.02.00

ג. 10ב ו10לפי פרט  ס"מ 1, בעובי "מס 15בגובה  פלאח מתכת מכולוונת לתיחום פתחי העצים

כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף  במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.בתנור צביעה 

 בכתב הכמויות, המדידה לפי מ"א כולל אספקה ועיגון בהתאם להנחיות קונסטרוקטור.

 עמוד מחסום לרכב – 444.02.00

ל, " חלו6אספקת והתקנה של עמוד מחסום לרכב עשוי מצינור ברזל מגולוון בקוטר 

סגור בחלקו העליון ע"י כיפת ברזל. יש לצבוע בצבע אלקטרוסטטי. כולל התקנה ויסוד 

בטון. גוון עפ"י בחירת אדריכלית הנוף. כולל צביעת פס נגודי. עפ"י סטנדרט עיריית 

 .7ירושלים. ראה פרט 

 לערוגותאלמנט תוחם  – 544.02.00

יבואן  PERMALOCמתוצרת  ASPHALTEDGEמ"מ. דגם  76תיחום הרצועה בפח בגובה 

 .11גנרון או שו"ע מאושר. לפי פרט 

 צביעה במפעל בגוון עפ"י בחירת האדריכל.

כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה לפי מ"א כולל 

 אספקה ועיגון בהתאם להנחיות קונסטרוקטור.

 צביעת עמודי תאורה – 644.02.00

 .23לפי פרט  RAL 7035עמודי תאורה קיימים בגוון  צביעת פס נגודי על

 שונות עץעבודות  – 44.03תת פרק  

 בולי עץ עומדים – .0010344.

בטון לפי הנחיות שכבת ב מוטבעיםס"מ,  30-40בולי עץ אורן ירושלמי עומדים בקוטר 

 .30. ראה פרט הקונסטרוקטור

על כל חלקיו. מטיב  262במפמ"כ בולי העץ יעברו ליטוש ויחוטאו נגד מזיקים כנדרש 

 ידי המתכנן, שעבר תהליך עיבוד נגד רקבון ומזיקים.-מאושר על

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"א.

 הנחת בולי העץ בהתאם להנחיות אדריכל הנוף בשטח.
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 , מצעים ותשתיותהכנה עבודות

 ותשתיותעבודות הכנה, מצעים  - 51פרק 

 ופירוק עבודות הכנה – 51.01תת פרק 

 

 עבודות עפר ליישור שטחים – 151.01.00

החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית שכבות המצעים  .א
לריצופים ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או לפי הוראות אדריכל הנוף. 

מפלסים ו/או שיפועים, והידוק יבוצעו בהתאם לתוכניות, המפרט יישור הקרקעית, עיבוד 
והסעיפים המתאימים של כתב הכמויות. בעיבוד השיפועים יש להקפיד על קבלת שיפועים 

מתאימים לניקוז השטח בהתאם לתוכנית, ובהתאמה למצב הקיים בגבולות האתר, כל 
גבי מערכות תת קרקעיות על הקבלן להשיג את מלוא המידע ל זאת לפי הנחיות המפקח.

כל פגיעה במערכות אלו תתוקן מיידית על ידי הקבלן  ולנקוט על פעולה למניעת פגיעה בהן.
 ועל חשבונו.

חפירה ליסודות הקירות או לכל אלמנט אחר תעשה לאחר גמר עבוודת עפר הכלליות ולפני  .ב
לתכניות. ביצוע ביצוע המילוי או המצע, מידות החפירה ליסודות בהתאם להוראות המפקח ו

העבודה יהיה בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים בהתאם לאפשרויות במקום. המחיר כולל יישור 
הקרקעית ללא סטיות. במקרה של חפירה עודפת לא יורשה החזר האדמה אלא על הקבלן 

יהיה להביא למפלס הנדרש לתחתית היסודות על ידי השלמת החסר במצע סוג א' עם 
ס"מ לכל היותר לאחר ההידוק. ההידוק ייעשה ברטיבות  20 הידוק בשכבות בנות

מוד. א.א.שו.  97%אופטימלית בכלי הידוק מאושרים המאפשרים קבלת דרגת צפיפות של 
 לפחות. החפירה ליסודות לא תימדד בנפרד, ונכללת במחירי הסעיפים לקירות ורצופים.

 ניקוי פסולת והורדת צמחיה – 251.01.00

 המפקח ראויה לשימור, תסומן לקבלן. ועליו לנקוט בכל צמחיה אשר לדעת  

 האמצעים לשימורה בכל מהלך העבודה. 

תשומת לב הקבלן לכך, שכל צמחיה אשר יוחלט להסירה, תחשב לצמחיה רגילה ולא תוכר          

 כצמחיה מיוחדת. 

 המחיר כולל פינוי עפר החישוף, הצמחיה וכל חומר הנקוי לאתר שפיכה מאושר ע"י 

 הרשויות.  

 המדידה לחישוף השטח, הסרת צמחיה וניקוי במ"ר. 

 

 

 מצעים ותשתיות - 51.02תת פרק 

 כללי:  - 51.02.000
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תת פרק זה מתייחס להסדרה, אספקה, פיזור, יישור, הידוק מצעים ומצב מיוצב חול וצמנט על 

אחרת בת פרק גבי תקרות. מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שונות. באם לא נאמר 

 זה, תבוצענה העבודות וטיב החומרים יענו לכל הדרישות הנקובות במפרט הכללי הרלוונטי.

 מצע סוג א' - 51.02.001

באם ידרש מילוי ע"ג תקרות הבטון, מעל שכבת ההגנה על האיטום ובטון השיפועים ועד לתחתית 

ס"מ כל  20וזר בשכבות בנות עבודות הריצוף השונות, הנ"ל יעשה במצע סוג א' מהודק. המצע יפ

ס"מ. במקרה  1שכבה לאחר הידוק ובדיקה. הפיזור וההידוק יבוצעו לדיוק בסטייה ממוצעת מירבית של 

ס"מ, שכבת המצעים תוחלף בשכבת חול  35-והפרש הגובה בין פני הריצוף לתקרת הבטון נמוך מ

 מיוצב מעורבב בצמנט ע"פ הנחיות המפקח.

 יר היחידה של הסעיף בכתב הכמויות, המדידה במ"ק כולל הידוק מבוקר.כל האמור לעיל כלול במח

לפי מודיפייד ובאישור מכון  98%ההידוק יבוצע ברטיבות אופטימלית לקבלת דרגת צפיפות של 

 התקנים או לפי הנחיות מהנדס קרקע. ההידוק יבוצע בצורה ידנית ע"פ הנחיות המפקח בשטח.

 

 כתב כמויות

 

 נפרד ממכרז/ חוזההמהווה חלק בלתי 

 

 תנאי החוזה  .1
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה עם המזמין על 

כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

הנובעות מאי הבנת תנאי כל הנזכרים במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם. המזמין לא יכיר בכל הטענות 

 שהוא או אי התחשבות בו.

המזמין רואה את הקבלן כמומחה לביצוען של עבודות בחוזה זה, ועל הקבלן להביא בחשבון כלול 

במחירי היחידה את כל העבודות והחומרים הנדרשים לבצוע מקצועי ומעולה גם אם לא צוינו במפורש 

 במסמכי החוזה.

 מחירי העבודה .2
 דה המתוארים להלן יחשבו ככוללים את ערך:מחירי העבו

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  .א
 נכללים בה( והפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. .ב
שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות, תאום מושלם עם  .ג

 אחרים, ו/או מבצעים אחרים.קבלנים 
הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים א', ב', ג', למקום העבודה  .ד

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.
 החסנת חומרים, מכונות וכו'. .ה
 המיסים הסוציאליים, אכסון, כלכלה, הוצאות ביטוח וכד'. .ו
ת והמקריות )כולל מכס והיטלים ומיסים למיניהם פרט למס ערך הוצאותיו המוקדמו .ז

 מוסף(.
 ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. .ח
 רווח הקבלן. .ט
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 המחירים אינם כוללים מע"מ. .י
 הוצאות כלליות לעבודות נוספות .3

עבודות נוספות  סכום כתב הכמויות ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות של

 כלשהן אשר המזמין רשאי להזמינן במסגרת מכרז חוזה זה.

 מדידה .4
כל עבודה תימדד כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקום ללא תוספת עבור פחת חתוך וכדומה, 

ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר וכל הפרטים המוזכרים כמפורט בכתב הכמויות ו/או 

 במידה ואלו אינן נמדדות בנפרד בסעיפים נפרדים.המשתמעת מהם 

 

 

 

 

 

 

                                           

                         

                                

                                           

  

 

 שידרוג הר חוצבים                     

 
                  

 

 
  עבודות סלילה
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 למכרז

 

 

   מפרט טכני מיוחד

 

 

 

 

 

 הוכן על ידי:

 2018  נובמברתחבורה ותנועה בע"מ                                                        –          אמאב

 ירושלים              ,  4יד חרוצים,רחוב  

 02-6726995 פקס: 02-6726992טלפון:

 

 

 

 

 

 מוקדמות – 00פרק 

 

 במפרט 00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 .משרדי במהדורתו העדכני ביותר-ביןה הכללי

 או פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

 

 

 תאור העבודה 00.01
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 סלילה ועבודות ניקוז שידרוג מצב קיים. –שידרוג הר חוצבים מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע  עבודות 

 

 

 העבודה כוללת כדלקמן:              

 

 עבודות סלילה 

   

 הכנה ופירוק כמפורט בכתב הכמויות .עבודות   -  

 . CLSMמילוי בתערובת  – נחת מצעיםה -
 וריסוסים. עבודות אספלט -
 הנחת אבני שפה לסוגיהן. -

 עבודות ניקוז. -
 

 

 

 

 הערות חשובות מאוד:

 

 

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן .1 

 

 להגשת הצעה להשתתפות במכרז / חוזה זה תהיה השתתפות בסיור הקבלנים. תנאי הכרחי  
 הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ולביצוע   
 עבודתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו.  

 

גישה  יסודי את תנאי המקום, בדק דרכירואים את הקבלן כמי שבדק באופן  1.1  
והובלה, שטחים להתארגנות ואחסון חומרים וציוד, מתקנים ומבנים הקיימים   
 בסמוך, כבישים קיימים, גדרות, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות   
 לכלים מכנים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס את הצעתו. קיימות   

לא תוכר כל תביעה מהקבלן לרבות הארכת משך הביצוע בגין אי הכרת השטח  1.2  
 וההפרעות שבו או טעות באבחנה מצדו גם אם קיומם אינו בא לידי ביטוי   
 במסמכי מכרז/ חוזה זה.  

תביעה  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל 1.3  
 אם התבטא  גבי טיב הקרקע, רטיבות וכו', גםמהקבלן בגין טעות באבחנה ל  
 השוני בשכבות הקרקע התחתונות.  
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 :קרקעיים-צנרת ומתקנים תת   00.02

 

 קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם -בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת
 שלמותם.של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודות ועל מנת לדאוג ולשמור על 

 חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים 
לבדיקת מיקום וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסכמים וכן כל הוצאה אחרת 

 הנדרשת  לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.
 המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול  על הקבלן לשמור על שלמות

 על הקבלן ללא תשלום נוסף.   

 

 

 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח 
 צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק" כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

 עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה.אותו דין קיים גם עבור ביצוע  

 העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל האישורים והתשלומים  
 בגין הנ"ל יחולו של הקבלן.

 

  

 עבודות בקרבת קווי ביוב או מים תבוצענה באישור מוקדם של המועצה.  

 כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.             

 

האישורים והתאום הנדרש לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו קבלת 
 ועל חשבונו של הקבלן.

 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 

 מניעת הפרעות .0300

 

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  שהוא.    

מו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כ
לחסום דרכים או לפגוע במתקנים  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא,

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'  לפי 
 הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.

    

 באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית 
 בכל האתר .

 

ות הקבלן ובאישור של המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק הנ"ל באחרי
 לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, מועצה מקומית וכו'.
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הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה של סעיפי התשלום 
  נפרד.השונים ולא ישולם עבורן ב

 

 כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי 
 התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 

 

 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים 
 למניעת הפרעות.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים   .0400

 

 כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות 
כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר שמועמס על כלי 

 הרכב  אינו מתפזר בזמן הנסיעה.    

 

  אמצעי זהירות    0500.

 

והעובדים  ובנקיטת כל  אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה  .א
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

 הפעלת ציוד כבד וכו'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 

כל החוקים. התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים . העבודה ויקפיד על קיום 
הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את 
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאתם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות 

עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום ה
את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל  המכשולים שנשארו באתר 

 כתוצאה מהעבודה.

 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת 
יעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תב

שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או  
 התובעים לבין הקבלן.

 

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני 
סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 

שהקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה 
 שא באחריות כלשהי בגין נושא זה. יע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא י

          

ו שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים א ב.
בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים 

 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
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יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.  לפני כניסה לשוחת בקרה, (1
 אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה  אלא לאחר 

שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 
 גז. הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת

 

שעות לפחות לפי הכללים  24רור הקו, לתקופה של וולשם א מכסי שוחות הבקרה יוסרו, (2
 הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  –לעבודה בתא בקרה קיים    -
 התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים. 

 המכסים משני צדי נקודת החיבור.       –לחבור אל ביב קיים   -

  

שאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יייורשה אדם להלא  (3
 יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  (4
מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק 

 נמצא מחוץ לשוחה. האיש ה
 

 שא מסכת גז מתאימה. ימ' י 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  (5
 

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם  5.0בשוחות הבקרה שעומקן עולה על  (6
 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. 

 

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי  (7
 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 

 ג.   התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח :

בלן לנקוט בכל העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הק
האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד 

 על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. 

 

 על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. 

עקב אי נקיטת אמצעי הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, 
 זהירות כנדרש. 

 

 

 נופיפיתוח  – 40 פרק 
 אבני שפה גן ותיחום – .5440תת פרק 

 

   אבני שפה

 

 .51.15.01משרדי סעיף -אבני שפה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי הבין
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העבודה כוללת ביצוע אבני שפה לסוגיהן כמפורט בכתב הכמויות וכוללת גם ביצוע אבני שפה ברדיוסים 
 ס"מ וביצוע אבני שפה מונמכות.  50ובקשתות בקטעים של 

 כמו כן רשאי המזמין להורות על ביצוע אבני שפה במטרים בודדים בכל אתר העבודה ללא שינוי במחיר 

 היחידה. 

 

 מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות,  אבני שפה ה שלספקה ובנייתאור העבודה: ה 

 כולל יסוד וגב בטון בהתאם לתכניות.

העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן, הידוק השתית, הכנת תבניות ליסודות, יציקת היסודות  

דרישות והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט.  האבן צריכה להתאים ל  20 -ב מבטון מסוג 

.  אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה, בעלת זוויות שלמות, ללא 19התקן הישראלי מס' 

 סדקים, פגמים או בועות אוויר.

 

 1יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות.  דיוק ההנחה צריך להיות  

מילימטרים  2 -בוהה ממילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה ג 3 -סנטימטרים במיקום ו

ס"מ.  בקשתות בעלות רדיוס קטן  1בין אבן אחת לשכנתה.  המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על 

 ס"מ בלבד. 50מטר, יש להשתמש באבני שפה שאורכן  -3מ

 

ולמלא את  20 -לאחר ההנחה, יש להכין את התבניות לגב הבטון, לצקת את הגב מבטון מסוג ב 

ט צמנט.  לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם הרווחים בין האבנים בטי

 כל לכלוך.

 

יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה תכלול  

דוגמאות לפחות.  יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך לפחות כאשר כל  3

 ות לפחות.בדיקה תכלול שלוש דוגמא

 

העבודה כוללת, כמו כן, אבני שפה מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה, בכל מקום בו  

 נדרש לבצע זאת, בהתאם לתכניות או לפי דרישת המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב  המדידה תהיה לפי אורך, במטרים, של אבני שפה 

 שהונחו במקומן בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח. הכמויות,

התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם  

 של אבני השפה.

לעבודות  משרדי-ןהביהכללי  העבודה תבוצע ותשולם בהתאם לדרישות המפרט 

 . 51.15, סעיף 2014, מהדורת מרץ 51סלילה מס' 

 

 

 יסוד וגב בטון
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 ס"מ. 10X10ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 

 ק"ג  250אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט בבטון יהיה לפחות 

 .1:2למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של 

  

 הנחה בקשתות

 ס"מ או  50בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך 

 ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה,  25

 אלא בקטעים טרומיים או קטעים מנוסרים.

 

 הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים  

 באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה. הניסור ופרוק 

 האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה סתימת המרווח הנוצר לאחר 

 האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו,  הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני

 בכפוף לאישור המפקח(.  20-)או בבטון ב

 

 

 

 סלילת כבישים ורחבות – 51פרק 

 
 

 עבודות הכנה ופירוק – .1051תת פרק 

 

 51.03לסעיף תשומת לב הקבלן מופנית 

 .2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי  מפרט ל

 

 

 עבודות פרוק עפ"י הוראה .0.0001051

 

  

 עבודות הפרוק יבוצעו עפ"י הנחית המפקח בכתב. 

 העבודה כוללת פרוק מלא של כל המתקנים הקיימים בשטח העבודה וסילוק הפסולת 

לאתר שפיכה מתואם ומאושר כולל תשלום אגרות שפיכה, לרבות הצגת אישורי התשלום  
 למפקח.

  
בתמחור הסעיפים הבאים לא יהיה הבדל בין ביצוע העבודה בקטע רצוף או בקטעים בודדים 

         ו/או בהיקף העבודה )כמות(. 
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 ניקוי פסולת והסרת צמחיה חישוף,   1051..0020

    

מהדורה , 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט                    
 .51.03.01, סעיף 2014מרץ 

 עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.                   

  

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.   

 

 

 ריסוס שטחים    .0060.1051

 

, מהדורה 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט                    
 הדברת עשבים. – 51.03.03, סעיף 2014מרץ 

 עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.                   

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.              

 

 סעת אספלט קיימת בעובי כלשהויפירוק מ   .0401.1051

 

 במקומות בהם יורה המפקח בכתב יפורקו משטחי האספלט הקיימים.       

, מהדורה 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי  העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט                  
משרדי פירוק האספלט -, אך בניגוד מלאמור במפרט הכללי הבין51.03.05סעיף  ,2014מרץ 

יהיה לעומק כלשהו, בהתאם לתכניות, ובכל מקרה לא יעלה עומק הפירוק על עומק המבנה 
 הקיים.

העבודה כוללת  פירוק האספלט לכל עומק שהוא ופינוי הפסולת, לאתר שפיכה מתואם                   
 ומאושר. 

 

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.                  

   

 

 

 ניסור באספלט קיים בכל עובי שיידרש .0430.1051

 

הקבלן יבצע חריץ באמצעות משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה 
 השימוש 

במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע לעומק בהתאם לפרטים ולתוכניות ובקווים ישרים או 
 קשתיים בהתאם לתכניות.
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המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ותכלול את כל המפורט לעיל. הניסור יעשה לעומק כל שהוא 
 בהתאם לסוג העבודה הנדרש בהתאם לתוכניות ולפרטים.

 

  

 ס"מ )הגבהה( של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא. 30התאמת גובה עד  .0231.1051

51.10.0235 

, ניקוז, ביובהעבודה: הגבהת תא קיים מכל סוג שהוא ע"י בנית "צווארון" )תא ביקורת  תאור 

 קליטה(. יתא

 

העבודה כוללת גילוי התא הקיים וחפירה זהירה סביבו עד לחשיפת תקרתו, פרוק הצווארון  

הקיים ויציקה של צווארון חדש מבטון מזוין על פני התקרה. הצווארון יהיה בגובה הנדרש 

 ס"מ. 15ם למפלסי הכביש ובעובי בהתא

 8, והוא יוצק בתבניות עגולות מפלדה. בתוך הבטון תונח רשת ברזל בקוטר 20 - הבטון יהיה ב 

כך  3:1צמנט ביחס -ס"מ. על הצווארון יונח מכסה ברזל באמצעות טיט 10*10מ"מ בצפיפות 

ים לחלוטין את פני שהתוצאה הסופית תהיה מכסה יציב שאינו מתנדנד ופניו העליונים תואמ

 האספלט הסופיים.

כמו כן, כוללת העבודה ניקוי מושלם של התא מכל פסולת ופינוי הפסולת למקום שפיכה  

 המאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

 

 מדידה ותשלום 

 העבודה תימדד לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה מהווה יחידה לתשלום. 

מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מלא  התשלום יהווה תמורה 

 של העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 

 פירוק תא קליטה בודד )כולל אבן קולטת( לרבות פינוי וסילוק, איטום הצינור    51.10.0240

 .CLSMומילוי הבור הנוצר בתערובת                     

 

     בהתאם סילוקו ו/או העתקתו למיקום חדש בסמוך תאור העבודה: פרוק תא קליטה קיים                

 לתכניות ולפי הוראות המפקח.                     

 העבודה כוללת:          

 פרוק רשת הברזל ומכסה הברזל של תא הקליטה הקיים והובלתם למחסן הבעלים  .1   

 המפקח.או למקום אותו יורה      

   .חפירה סביב תא הקליטה הקיים וסביב צינור הניקוז המחובר אליו בצורה זהירה עד  2

 לגילוים המלא.     

 פרוק התא תוך כדי שמירה על צינור הניקוז המתחבר אליו. .3   
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 פנוי הפסולת למקום שפיכה מאושר. .4   

    הודק בשכבות בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי' מאמילוי החפירה במצע סוג . 5                           

 .ובהתאם לדרישות המפקח                               

 .ניקוי ושטיפת תאי הקליטה והצנרת שטופלו במסגרת סעיפים אלה.6

 

 במקרים של פירוק והעתקת התא למיקום חדש העבודה תכלול גם חפירה לתא           

 במיקומו החדש.    

 

 מדידה ותשלום   

 המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל תא קליטה קיים שפורק מהווה    

 יחידה לתשלום.                           

 התשלום כולל אספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע שלם    

 של העבודה.   

 

               מ' כולל חפירה וכל   3ס"מ בעומק עד 08פירוק צינור ניקוז )מבטון( בקוטר עד  – .0091.1051

 העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.                     

 

  תאור העבודה: פירוק צינור ניקוז קיים באתר העבודה ופינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.
 ר בכתב מן המפקח ובתאום עם פירוק תא הביקורת הקיים.העבודה תיעשה רק לאחר קבלת אישו

העבודה כוללת חפירה סביב הצינור הקיים עד לגילויו המלא, ניסור קצות הצינור לפירוק מן החלקים 
העתידים להישאר במקומם, עקירת הצינור ממקומו ופינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות 

 המקומית וע"י מהפקח.
 

 םמדידה ותשלו
המדידה והתשלום יהיו לפי אורך, במטרים, של צינור ניקוז שפורק ופונה מן האתר בהתאם להוראות 

 המפקח.
 התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה.

 

 
  

 

 סילוק הפסולת  

  

 הערה חשובה:  
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בכתב הכמויות אין סעיף לסילוק פסולת. במידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח יוגדר לקבלן 
חומרים לסילוק ) ראה דוגמאות לפסולת דלהלן ( שאינם כתוצאה מעבודות של חוזה זה 

 הקבלן יסלק את הפסולת והיא תשולם לפי נפח במ"ק.

ותו הבלעדית של הקבלן, סילוק הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ובאחרי
 וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים מאתר שפיכת הפסולת.

נורות ניקוז ישנים, גושי בטון, יפסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, חלקי מבנים, צ -כדוגמא 
 גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.

 

 

 להלן נוהל לסילוק עודפי עפר ופסולת :

 

 עפר ופסולתנוהל סילוק עודפי 

 

 :אישור לחפירה ופינוי

 

 לא יורשה פינוי עודפי אדמה ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  .1
 שעות לפחות מראש. 48המפקח  שיעשה      

 

 .יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח.2

 

       ומאושר על ידי הרשויות     מוסדר. פינוי אדמה ופסולת תורשה רק לאחר סילוק פסולת 3
 המקומיות וע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין.

 הפינוי יבוצע במרוכז, יחד עם זאת עד לפינוי המוסדר ירכז הקבלן את כל הפסולת במקום 

 .שאינו מהווה הפרעה כלשהי לתנועת כלי רכב והולכי רגל.

 

 

 

 

 

  ותשתיות מצעים  – .3051תת פרק 

 

  CLSMמילוי מבטון   .0040.3051

 

 בחוזק נמוך של תעלות ובורות  CLSMתאור העבודה: מילוי בבטון מסוג                     
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להנחת קווי ומתקני , לשטחים מרוצפים ובמיסעות בהם לא ניתן לחפור לעומק ובכל מקום                 

אחר עליו יחליט המפקח לצורך מילוי וכיסוי מהיר של דרכים באתר לצורך שמירת וקיום רצף 

 הנסיעה והתנועה באתר.

 המהדורה  משרדי -ןהביהכללי שבמפרט  51יעמוד בכל הדרישות של מפרט  CLSM –ה       

 העדכני ביותר.                     

 על הקבלן יהיה להציג את תכונות התערובת לאישור טרם אספקת החומר לאתר.                     

 

 מדידה ותשלום                     

 הוראות המפקח. CLSMהעבודה תשולם לפי נפח, במטרים מעוקבים , של בטון מסוג  

הווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים התשלום י

 לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 CLSMמילוי חוזר סביב צנרת לסוגיה, תאי בקרה, בורות, תעלות וחריצים ב  

 

 אם לא נאמר אחרת, המילוי החוזר יבוצע כמפורט להלן:                      

 . ידי המפקח ואישורו-הנחת המילוי החוזר תחל רק לאחר בדיקת צנרת תאי בקרה וכו' על                    

 

 

 

 עבודות אספלט – .4051תת פרק 

 

                

 הכללי של המפרט   51.12ימדדו וישולמו בהתאם לאמור בתת פרק  עבודות האספלט יבוצעו,

 .2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' -הבין

  

 

 .PG68-10' וביטומן אעם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג  ס"מ 5 בעובי 25תא"צ  .0023.4051

 .10-70PGיטומן ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וב 4בעובי  19תא"צ  .0120.4051

 

 

 תערובת מרש"ל עבור כל אחת מהתערובות שפורטו לעיל תועברנה לידי המפקח ויועץ המבנה

 לבדיקה ואישור שלושה ימים לפני הזמנת האספלט מהמפעל.
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 ליטר/מ"ר 0.3-0.4ריסוס ציפוי מאחה בין שתי שכבות אספלט יהיה בשיעור 

 

 )בעבודת ריבוד כבישים(.ליטר/מ"ר  0.5יהיה בשיעור  ריסוס ציפוי מאחה בתחתית קירצוף

 

 

 ריסוס בקרבת אבני שפה, אבני תעלה, מעקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע

 אפשרות זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"' כיסויים בזמן הריסוס.

 

 רכב וכלים מכניים על גביו.לאחר הריסוס, יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר 

 הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.

 

 

 שעות לפני הנחת השכבה האספלטית. שכבת האספלט תפוזר 24הציפוי יבוצע שעתיים עד 

 לאחר התנדפות המים מהאמולסיה, התייבשות השטח, יכולת הציפוי להדבקה, לא לפני 

 נה את צבעו מחום לשחור.שהציפוי שי

 

 שטחי ציפוי מאחה שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח. על פני שטחים בהם מצויות

 שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

 שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח.

 

 

 

 מדידה ותשלום 

המדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של ציפוי יסוד שבוצע בהתאם לתכניות ולפי  

 הוראות המפקח.

 התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של העבודה. 

 

 

 חדשלאספלט  אספלט קיים מישק התחברות   .0210.4051

 

 

 ,51משרדי לעבודות סלילה מס' -במפרט הכללי הבין 51.12.08.08 לסעיףתשומת לב הקבלן מופנית 

 .2014 מהדורה
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 המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו כך שיובטח קשר 

 

 טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים תחתך לאורך המישק 

 

 הנחיות וסימון המפקח באתר(, ולאחר מכן כני )בהתאם ללמלוא עומק האספלט במשור מ

 

  ירוססו כל שטחי המגע.

 

 יווצר משטח חלק בין המפלסים העליונים של יכבש כך שישכבת האספלט החדשה ת

 

 קיים והחדש.ההאספלט 

  

 

 מדידה ותשלום

 

 המדידה והתשלום לפי אורך, במטרים, של קצה שמחבר בין אספלט קיים לאספלט חדש.

 

 טיפול בסדקים בתחתית קירצוף.

                

משרדי לעבודות סלילה -במפלס תחתית קירצוף יבוצע טיפול בסדקים על פי המפרט הכללי הבין

 .51.62פרק -תת 51מס' 

 

 מדידה ותשלום

 

 המדידה והתשלום לפי אורך במטרים בציון תחומי רוחב הסדקים במ"מ, ובציון סוג החומר

 .51.62פרק  -את האמור בתת לאיטום המחיר כולל
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 עבודות ניקוז – 15.75

 

 

 מ'. 2.0בעומק עד  3ס"מ דרג  50-או/ו 40מזויין אטום לניקוז בקוטר  בטוןצינור  00131.575.

 

 ס"מ,50 -או/ו  40 טרובקמזויין תאור העבודה: הספקה והנחת צינורות ניקוז מבטון 

כולל  ובתכניות, כמפורט בכתב הכמויות מונחים בעומקים עם אטם גומי מיוחד, 3דרג  1סוג 

 חפירה ו/או חציבת תעלות לצינורות ניקוז.

 

 :העבודה כוללת

 חפירה ו/או חציבת תעלות .1

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בעומק, ובשיפועים הנדרשים  

ס"מ.  העבודה  40הצינור ועוד  בתכניות.  רוחב תחתית התעלה יהיה כקוטר החיצוני של

כוללת כמו כן, חציבה וחפירה במבני כבישים קיימים וסיתות ופריצת קירות קיימים.  בעת 

מעבר במבנים כנ"ל, יש לשמור על שלמות יתרת המבנה.  במקרה של כביש יש לנסר במשור 

 מכני את האספלט בגבול התעלה.

ס"מ אולם החפירה העודפת תמולא  5-, 0דיוק המפלסים של תחתית החפירה יכול להיות + 

מטר  2בבטון, לא תותר סטיה כלפי מעלה.  החומר החפור יונח לאורך התעלה במרחק של 

ישמש למלוי חוזר של התעלות.   -לפחות מקצה התעלה.  במידה וימצא מתאים ע"י המפקח 

הובילו לשטחי המלוי בכביש או לסילוק אל מחוץ לתחום יש ל -במידה ולא ימצא מתאים 

 הכל בהתאם להוראות המפקח. -האתר 

 שיפוע מדרונות התעלה צריך להיות יציב, למניעת מפולות ובהתאם להנחיות המפקח. 

 

 אספקה והנחה של צינורות ניקוז .2

  3דרג  1סוג  ס"מ 50 -ו  40ין לניקוז בקוטר צינור בטון מזואספקת העבודה כוללת           

 ים הנדרשים על פי התכנון.לעומק תולתיעול  והנחאטום  הזכר , עם אטם גומי מיוחד על 

הקבלן ימציא למפקח תעודת מכון העדכני  27הישראלי בדרישות התקן  הצינורות  יעמדו        

התקנים המאשרת את איכות ותקינות הצינורות.  למרות זאת רשאי המפקח לשלוח 

 מכמות הצינורות הכללי. 0.5%ת נוספים לבדיקה בכמות של צינורו

ולפזר שכבת חול ים למלוא רוחב לפני הנחת הצינורות יש לנקות את תחתית התעלה, 

 .ס"מ  20ברוחב הקוטר החיצוני של הצינור ועוד  ס"מ 20התעלה בעובי 

ו בקוים ישרים הצינורות יונחו לאורך קוים שלמים, כלומר בין שני תאים.  הצינורות יונח 

 ובהתאם לתכניות.  חיבור הצינורות יעשה ע"י המחברים המתאימים המסופקים ע"י היצרן.

ס"מ מעל גב  20לאחר השלמת החיבורים יש למלא את התעלה בחול ים עד לגובה של  

 הצינור.  יש להדק את החול ע"י השקייתו במים למצב רוויה.

ן הפנימית.  עודף הצינור ינוסר בעזרת משור מכני בחיבורים עם תאים יוכנס הצינור עד הדופ 

 עד לקבלת משטח חלק.
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 מילוי חוזר של התעלה .3

העבודה כוללת, מלוי של התעלה, לאחר הנחת הצינורות, במצע סוג ב' בהתאם לדרישות  

ובעל גרגר מכסימלי בגודל  -10%המפרט הבינמשרדי או בעפר בעל אינדקס פלסטיות נמוך מ

 20להוראות המפקח או בהתאם לכתב הכמויות.  העפר יפוזר בשכבות של  ס"מ, בהתאם 10

לפי "מודיפייד א.א.ש.ו." עד למלוי התעלה.   95%ס"מ, יורטב ויהודק עד לצפיפות של 

במקומות בהם אין אפשרות, לדעת המפקח, להדק במכבש, יורשה הקבלן להדק בעזרת 

 מהדקים ידניים עד לצפיפות הדרושה.

ת כמו כן, תיקון מבנה של כבישים, מדרכות ושטחי ריצוף אשר נפגעו בעת העבודה.  העבודה כולל 

 מבנה הכבישים, המדרכות או הריצוף יהיה זהה למבנה המקורי.

 

 מדידה ותשלום 

המדידה תהיה לפי אורך, במטרים, של צינור על תושבת בטון שהונח בפועל בהתאם לתכניות  

 ולפי הוראות המפקח.

תמורה מלאה לביצוע כל העבודות ולהספקת כל החומרים הדרושים לביצוע שלם  התשלום יהווה 

 של העבודה.

 

 ס"מ לתא קיים 80חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

 תאור העבודה: חיבור צינור ניקוז חדש לתא ביקורת קיים לניקוז.

 

העבודה כוללת חפירה זהירה סביב התא הקיים עד לגילויה המלא של הדופן אליה יתחבר 

הצינור, ניסור פתח בדופן התא בקוטר החיצוני של הצינור, הכנסת קצה הצינור לדופן 

ואיטום החיבור.  העבודה כוללת, כמו כן, תיקון הדופן הפנימית והחיצונית וטיוח איזור 

 העבודה לקבלת דופן חלקה.

בשכבות מהודקות בהתאם  מצע סוג א'העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של החפירה ב

 לדרישות המפרט הבינמשרדי ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים.

 העבודה כוללת, כמו כן, פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.

 

 מדידה ותשלום

לתא קיים מהווה יחידה המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל צינור חדש שחובר 

 לתשלום.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של 

 העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 

 

 תאי ביקורת טרומיים מבטון מזויין 57.51.0208-57.51.0040

 תאי קליטה טרומיים מבטון מזויין   57.51.0668-57.51.0664
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תאור העבודה: אספקה והנחה של  תאי ביקורת ותאי קליטה טרומיים לצנרת הניקוז, בהתאם  

 לתכניות.

 

העבודה כוללת חפירה או חציבה עבור התא כולל מרווחי העבודה הדרושים לקבלן לביצוע  

העבודה, והידוק קרקע השתית בהידוק מלא.  במקרה של חפירת יתר לעומק, ימלא הקבלן את 

 -.  לפני תחילת הבנייה יש לצקת רצפת בטון רזה מסוג ב 10 -ותרת בבטון מסוג ב החפירה המי

 ס"מ. 5בעובי  10

 

תאי קליטה או תאי ביקורת לניקוז, התאים ישאו  -העבודה כוללת אספקה של תאים טרומיים  

 ישראלי .תו תקן 

ין ומן המתכנן יהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין, על הקבלן לקבל אישור מן המזמהתאים  

 בהתאם לתוכניות.מידות התאים יהיו  לפני הזמנת התאים מן המפעל.

  

 כל סטיה ממידות אלה מחייבת אישור מוקדם מן המתכנן.

יהיה עליו לסלק את  –במקרה שהזמין הקבלן תאים לשטח ולא קיבל אישור מוקדם מן המזמין   

 התאים מן השטח וכל ההוצאות בגין כך, כולל תשלום עבור תאים אלה יחול על הקבלן.

 

צינורות הניקוז יוכנסו עד הדופן הפנימי של התא.  הדופן הפנימי של התא יטויח בטיח צמנט נקי 

 עד לקבלת משטח חלק. 1:2ביחס של 

 

היו מברזל יציקה ומתוצרת שתאושר ע"י מכסה התא ומסגרתו ורשת תא הקליטה ומסגרתה י 

מכסה כביש.  בכל תא  –טון  40ויהיו מסוג   489המפקח.  המכסאות יתאימו לתקן הישראלי מס' 

 בהתאם לתכניות ומתוצרת שתאושר ע"י המפקח.או סולם, הכל  תקבענה מדרגות מברזל יציקה 

 

 צעת העבודה.מכסי התאים והרשתות ישאו את סמל הרשות המקומית בתחומה מתב 

 

העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של התעלה במצע סוג ב' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות  

 המפרט הבינמשרדי.

 

 מדידה ותשלום 

 המדידה תהיה לפי יחידות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות. 

 עומק התא לצורך תשלום יהיה מפני המכסה העליונים ועד פני הרצפה העליונים.

 יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים ולביצוע כל העבודות הנזכרות לעיל.התשלום  

 

 

 מערכת  קווי הניקוז צילום וידאו שלניקוי , שטיפה ו 0700.51.57

 

 כללי
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לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים 

 במהלך פעולת הצילום.אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע 

המהנדס המפקח באתר ידרוש את הצילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו, תוך מהלך 

ביצוע העבודה, ולאו דוקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני גמר כל העבודה. הצילום 

 יערך בנוכחות המפקח באתר.

 

 ניקוי ושטיפה -שלב א' 

ערכת הניקוז הקיימת באתר, כולל תאי ביקורת, תאי קליטה, צינורות תאור העבודה: ניקוי מ 

 הניקוז, מוצאים וכל מרכיב אחר בהתאם להוראות המפקח.

 

העבודה כוללת ניקוי מלא ויסודי של מערכת הניקוז הקיימת מכל לכלוך קיים, כולל פסולת בנין,  

ורות הניקוז, מתקני המוצא וכל אשפה למיניה וכו', כולל ניקוי תאי הביקורת, תאי הקליטה, צינ

 מרכיב אחר אותו יורה המפקח.

הניקוי יבוצע באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד 

המשלים אותו ולהוראות המפקח. הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק 

 שולם עבור פעולה זו בנפרד.ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה ולא י

 העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה, כולל עבודת ידיים. 

 

 צילום ווידאו -שלב ב' 

או על  תאור העבודה: ביצוע צילום וידיאו של מערכת ניקוז קיימת  לאחר סיום הנחת קו הניקוז

 פי דרישת המפקח.

 

 אורכה. וויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל הצילום ייערך באמצעות מצלמת טל

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. פעולת 

צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות 

 ס שניתנו במהלך הביצוע.הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנד

 

הקבלן רשאי להחזיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע עבודת הצילום, שיעמוד בכל 

 הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת צילום מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר 

 חלק מתוך "תכנית  עדות".הביצוע , ומסמכי הצילום יהוו 

המזמין רשאי להזמין בעצמו את "צלם" הצנרת ולהוריד עבודה זו במלואה או בחלקה מעבודתו 

 של הקבלן. כמו כן רשאי המזמין להביא לאתר "צלם" אחר ולבצע בדיקה 

 

מדגמית של הצנרת. על בסיס בדיקה זו רשאי המזמין להחליט באם לקבל את צילומיו של הקבלן 

 עבורם, או לא לקבל צילומים אלה ולא לשלם עבורם. ולשלם
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יש להקפיד על סגירה מידית של כל תא מיד לאחר גמר העבודה בו, ואין להשאיר באתר תאים  

 פתוחים.

 

 מהלך הביצוע .1

   הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך     

  . מהלך העבודה יוקרן על גבי מסך טלוויזיה המתאימים בהתאם למגבלות הציוד    

 במהלך ביצוע הצילום.    

 

 תיעוד .2

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על 

 גוף הסרט, על ידי  הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 

 תיקון מפגעים. 3

   ם ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו אם במהלך פעולת הצילו     

  מפגעים, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של      

 המפקח.     

   הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון     

  המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו     

 בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".    

 

 הצגת ממצאים .4

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף, רק לאחר מסירת תיעוד 

הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט 

 מימצאים.בכתב לגבי 

 

 קלטת וידאו.5

 קלטת הווידאו,  שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו    

 ויכלול סימון זיהוי שוחות, פס הקול של הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי    

 ביצוע הצילום.    

 

 דו"ח צילום .5

   בנוסף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו 

מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה 

 ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 מרשם מצבי )סכמה( של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימונים  -

 בתכניות הביצוע וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.                           

 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  -



 ~109 ~ 
 

 המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.     

 

 ותמסקנות והמלצ

 הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.

 תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה  בעזרת מצלמה מתאימה.

 

 אחריות הקבלן .7

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני 

 פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

לאחר סידרת התיקונים על ידי הקבלן, תחול עלות הצילום  הנוסף על אם יתגלו פגמים בצינור 

 הקבלן.

 עיריית ירושליםמסירת מערכת הניקוז ל

 לעיריית ירושלים.תאור העבודה: מסירה של מערכת הניקוז 

העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתיקונים והשלמות של מערכת הניקוז שנעשתה על 

 לעיריית ירושליםומסירת מערכת הניקוז באתר  דשעב ןידי הקבל

 ויעביר אותו לנציג המזמין. מעיריית ירושליםהקבלן יקבל אישור מסירה 

 

 מדידה ותשלום

יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות הניקוז המדידה והתשלום סעיף זה לא ישולם בנפרד 

 השונות בחוזה זה.

 

 1-מסמך ג'סעיפים חשובים ל

 מיוחדים.תנאים כלליים 

 קונסטרוקציה

 

 

 סקר מוקדם 00.02

 .םולתעד את מצב העבודה ילפני תחילת העבודה על הקבלן לערוך סקר של אזור

הסקר יכלול מבנים  תאור מילולי, צילומים וסרטי וידאו.מדידה, יכלול  דהתיעו
 סמוכים ויתמקד בפגמים סדקים וליקויים קיימים אחרים.

 הם תנאי מוקדם לתחילת העבודה.עריכת סקר והפקת דו"ח לגביו 

  יהווה גם בסיס למדידת כמויות ותשלומים.לאחר אישורו ע"י המפקח סקר זה 

 ביצוע הסקר על חשבון הקבלן ורואים אותו ככלול במחירי היחידה.
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 מהנדס באתר .0300

 

התיאום  ילצורכהקבלן יעסיק במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע 
, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות בודה, מהנדס רשויוהפיקוח על הע

הקבלן או בא כוחו המוסמך הוא בעצמו  אם גם ,הדומות לעבודות נשוא חוזה זה
המהנדס באתר יהיה גם "האחראי לביצוע השלד" כמוגדר בתקנות . מהנדס רשוי

התכנון והבנייה ויחתום על כל הטפסים הנדרשים ע"י הרשויות המוסכמות 
 מסגרת תפקידו.ב

 פרטי המהנדס יובאו לאישור המפקח.

 מודד באתר .0400

 מודד מוסמך. עבודותיוהקבלן יעסיק לצורך סימון ולצורך בקרה על 

 עבודה בקווים לא ישרים .0500

לא  םבכל העבודות בפרוייקט זה לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות בקווי
 ישרים, אלא בסעיפים שצוינו במפורש בכתב הכמויות.

 

 

 2-מסמך ג'

 חוזה מספר: \המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 .מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 

 עפרעבודות מפרט ל   -  10פרק 

 במפרט הכללי . 01המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 חפירה סמוך לקירות תמך קיימיםעבודות   01.01

  כללי א.           

 

    לתחומים המוגדרים  יהיו מבוקרות זהירות ומוגבלותחפירה עבודות              

 בהתאם לתכניות. מראש,             
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 יציבות קירות מבנים וקירות פיתוח סמוכים ב.            

 

על הקבלן לערוך מעקב אחר המבנים וקירות התמך הסמוכים לתחום      
 החפירה  

 ולוודא שעבודותיו אינן גורמות נזק כלשהו למבנים אלה.       

         

 כליםג.            

 

יבוצעו באמצעות כלים חפירה סמוך למבנים וקירות תמך קיימים פעולות     
 קלים  

 מאושרים ע"י המפקח.    

 המוחלטת   ואחריותמהקבלן בכלי מסוים לא משחרר את  אישור המפקח    

 התנאים בפרק זה. הבלעדית למילויו    

 

 פיצוץ בשטח לצורך החפירה ו/או החציבה 201.0

בזהירות ובתאום  עבודות החפירה ו/או החציבה יבוצעו ללא שימוש בפיצוצים,
 סמוכים.ובמבנים  עם המפקח, כדי למנוע פגיעה במתקנים

 חפירה ומילוי כללי  .0301

א. חפירה זמנית בתחום האתר תעשה בשיפועים הבאים )אופקי:אנכי(, עבור           
 חפירות בגובה   

 מ', או מתון יותר: 5- 4 -עד כ               

 1. מתחת לשכבה זאת תבוצע מדרגה ברוחב 1:1תכסית עליונה ומילוי:   -    
 מ'.   

 .3:1וק: סלע סד  -    

 .4:1סלע שלם:   -    

 

ב. לפני ביצוע חפירה ליד מבנה או קיר תומך קיים, יש לבצע בורות גישוש על           
 מנת לבדוק

את עומק  היסוד של המבנה או הקיר. הנחיות יינתנו על פי הממצאים. אין               
 להתקרב עם 
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מחזית קיר או מבנה קיים, ללא ביצוע מ'  5-חפירה פתוחה למרחק  קטן מ              
 תימוך.

 

ג.  בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר. השיפועים הנ"ל הינם          
 מינימליים   

וראשוניים בלבד, ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את              
 הבטיחות באתר.

 

ד. אדמת חרסית ומילוי ישן אינם מתאימים לשימוש כמילוי חוזר ויסולקו          
 מהאתר.

 

מתחת לקירות תמך וקירות גדר ובגב קירות אלה, ועד למפלס תחתית . מילוי ה
 המצעים   

 51בחומר המתאים לדרישות חומר נברר לפי פרק  עשהילמשטחי פיתוח     
 במפרט הכללי:

 יהיה ממקור סלע גיר או דולומיט.חומר המילוי   -    

 .15%(, לא יעלה על #200אחוז החומר הדק )עובר נפה   -    

 ס"מ. 20עובי השכבות יהיה   -  

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות. 98%המילוי יהודק לצפיפות   -  

כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל בדיקה   -     
 ואישור 

 של כל שכבה ופיקוח הנדסי קפדני.         

יש לבצע חישוף או בשתית בוצית, אם השתית מורכבת מאדמה חרסית,   -  
   ס"מ  30לעומק 

מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי  5לפחות ולהדק את  החרסית ע"י      
 הצורך, לצפיפות 

, תוך שימוש באבני ± 2%מודיפייד  א.א.ש.ה.ו. ולרטיבות האופטימלית  92%    

 בקלש לפי 

 במפרט הכללי. 51פרק      

 החלפת קרקע עמוקה יותר בהתאם    שבנוסף לחישוף בשתית, יתכן ותידר  -  

לעובי המילוי המתוכנן וסוג המשטח, הנחיות יינתנו על פי הממצאים בעת      
 הביצוע.



 ~113 ~ 
 

 

מילוי הקיים, ו. בחיבור מלוי חדש למילוי קיים יש ליצור מדרגות אופקיות ב
 מ'   1ברוחב 

 מ' גובה.  1לפחות כל    

 

 הגבלת תנודות  .0401

 

דרגת תנודות הנגרמות בסביבה ע"י עבודות החפירה והקידוח לא תהיה גבוהה 
למבנים  DIN 4150מזו התואמת את מהירות החלקיק המוגדרת בתקן הגרמני 

 תשתיות ונוחות הציבור.

 

 מניעת אבק .0501

           

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת או הקטנת כמות האבק          
 במהלך עבודות  

החפירה, לרבות התקנת מערכת חיצונית. כל האמצעים למניעת או הקטנת          
 כמות האבק   

 יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.         

 

   

 עבודות בטון יצוק באתר - 02 פרק

 במפרט הכללי . 02לנאמר בפרק  השלמה המהווה

 

 הבטון סוג   02.01  

 

,  אם לא צויין 3, דרגת חשיפה 30-לכל רכיבי הבטון המזויין יהיה ב בטוןסוג ה
 אחרת בתוכניות.

 .15-הפלסה יהיה ב בטון

 

 הבקרה תנאי  02.02 
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 .118 י"תהבקרה הנדרשים יהיו תנאי בקרה טובים לפי  תנאי

 

 טפסות   302.0

 

האחראי לביצוע מטעם  המהנדס. 904 ייתוכננו ויבוצעו לפי ת" הטפסות
 הקבלן יבדוק ויאשר הטפסות לפני היציקה.

 מודגש שתכנון וביצוע טפסות באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

 קטימת פינות 402.0

 

ס"מ  2X2משולשים  יוצקו בתבניות עם פינות קטומות ע"יכל האלמנטים מבטון 

 פלסטיק שיותקנו בתוך התבניות ללא תוספת מחיר. מעץ או

 

 קירות תמך וקירות גדר  02.05

           

יציקת יסודות מבטון בעומק ומידות הנדרשות בתכניות, ללא תבניות, כנגד          
 דפנות  

קרקע ומלוי מהודק עד מפלס פני היסודות ואז תבוצע תבוצע החלפת החפירה.          
 החפירה

 ליסודות ויציקתם כנגד דפנות החפירה.         

 , לפי הפרטים בתוכניות.30-הקירות יהיו מבטון ב         

 מ"ר. על חורי הניקוז בגב הקיר יש להסדיר מסננים, 2כל   4חורי ניקוז בקוטר "         

מ' לפי הפריסות. בתפר  10-4ם שבתכניות. תפרי התפשטות כל הכל לפי הפרטי         
 לוח קלקר  

 ס"מ. את התפר יש לאטום כלפי חוץ בפוליסולפיד דו רכיבי. 2בעובי          

הבטון בצידו האחד של התפר יצוק בתבניות מישוריות ואנכיות ורק לאחר מכן          
 יורכב קלקר  

  ותבוצע יציקת הצד השני.         

 

 

 צנרת עוברת 02.06
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על הקבלן להכיר את כל המערכות הקיימות והמתוכננות החוצות את תוואי          
 הקירות.

יש לוודא שצנרת קיימת לא תיפגע וצנרת מתוכננת תשתלב ביציקת הקירות. כל          
 נזק שיגרם  

לצנרת קיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. שרוולים למעבר מערכות יותקנו לפי          
 תוכניות 

 המערכות ולפי פרטים בתוכניות.         

 

  

 אופני מדידה מיוחדים 02.07

 

קירות תמך וקירות גדר ימדדו במ"ק. המחיר כולל חפירה ליסוד, יסוד, נקזים,           
 מילוי חוזר,   

 זיון, תפרי התפשטות, מלוי נברר בגב הקיר, נקז מבנייה יבשה          

 וכל יתר העבודות הנדרשות  להשלמת הקיר כמפורט בתוכניות.           

 ימדדו בנפרד אך ורק חיפוי אבן ונדבכי ראש.           

 

 

 עבודות אבן - 14פרק 

 במפרט הכללי. 14המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 כללי. קירות בלוחות אבןחיפוי  14.01

 

סעיף זה מתייחס למקרים בהם יבוצע חיפוי אבן לאחר יציקת הקירות, או חיפוי           
 על 

  .קיימים תקירו          

, חלקים 2378ות"י  ,14עבודות האבן תבוצענה לפי הוראות המפרט הכללי פרק א.

 .2ו  1
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דוגמה שתאושר ע"י  ים יהיו לפיסוג האבן, הגוון והעיבוד שלה והכיחול בין אבנב.
 האדריכל.

 

  כמוגדר בתוכ' האדריכל., ס"מ 5עד  3בעובי אבן מנוסרת ומעובדת האבן תהיה ג.

 

 שכבות החיפוי של הקיר כוללות:ד.

 מ"מ. 3-2שכבת הרבצה ממלט בעובי  .1

 ס"מ. 5עד 3שכבת בטון בעובי  .2

 חיפוי חיצוני בלוחות אבן. .3

 

 כ' הקונסטרוקציה.והאבן יחוזקו לקיר לפי הפרטים שבת לוחותה.

 

   פינות וחשפים.  מ"ר ודוגמאות של 2הקבלן יכין דוגמאות בשטח של ו.

העבודה ויישמרו באתר משך  הדוגמאות יאושרו ע"י האדריכל בטרם התחלת  
  ביצוע 

 החיפוי.  

 

 מערכת העיגון 14.02

 

 יטים הבאים:מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפר

 

י תכ' הקונסטרוקציה לקשירת הרשת שבגב ס"מ לפ 60כל עוגנים מגולוונים א.
  .הבטון

 

תמוקם  ס"מ מגולוונת. הרשת 15\15מ"מ במשבצות  5רשת הזיון בקוטר ב.

 באמצע גב

 .עוגנים המגולווניםל הבטון ותיקשר   

 "עיניים" לכל הפחות.  2החפיפה בין רשתות תהיה של 

 

 .פינות סביב מס" 20הרשת תכופף לפחות 
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, בחשפים הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת, או
 שיהיה צורך להוסיפן לאחר מכן. לקשירה מבלי עוגניםמראש,  ימצאו

 

 קדחים לתפיסת האבן אל הרשת. 4בכל אבן יעשו  ג.

 

שני  .316 מ"לבמפים ארבעה עוגנבעזרת  זיוןכל אבן תיקשר אחורה אל רשת הד.

 3.4. קוטר העוגנים פאה צידיתכל עוגנים הקבועים בפאה העליונה ועוגן אחד ב
מ"מ. עומק  4מ"מ וקוטרם  30מ"מ, והם יעוגנו בקידוחים בפאות האבן שעומקם 

מ"מ לפחות. בקידוחים יוסף דבק ממין  25הכנסת העוגנים לקדחים באבן, 
 מאושר להבטחת העיגון.

 

 

 

 

 

 

 ואיטום הקיר ההכנות לביצוע החיפוי 14.03

 

 יש לסתום את כל החורים ואזורי הסגרגציה.א.

 יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים.ב.

בתוספת חומר  מ"מ, 3-2בעובי  1:3על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט צמנט ג.

 מגביר 

באופן מלא ותוחזק במצב רטוב במשך  הדבקות. שכבה זאת תכסה את הקיר  
 ימים. 3

. בקירות פיתוח קיימים, לאחר פירוק חיפוי קיים יש להסיר שאריות בטון ד          
סדקים לפי הפרטים בתוכניות ולבצע את יתר עבודות            וטיט לסתום    

 ההכנה המפורטות בסעיפים

  א,ב,ג.              

 

 עבודות החיפוי 14.04
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ק"ג  330צמנט ) הבטון יוצק בין האבן וקיר הבטון מתערובת של בטון עשיר גבא.

 צמנט

מורכבת מחול ועדש מדורג, בגודל  למ"ק בטון לפחות(. תערובת הבטון תהיה   
  שיאפשר 

חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים. יציקת הבטון תעשה בגבהים של    
 שורה אחת 

בי שיבטיח מילוי החלל, הדבקות לאבן ולקיר לכל היותר, תוך הידוק ידני מיר   
  ועטיפת 

 הזיון הנ"ל.   

 

העליונים של  בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון. השלמת הפניםב.
  היציקה 

משטח גמר היציקה  אפשרית. תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת חדירת מים   
 יהודק 

 אך לא יוחלק.   

 

ולהספיג במים  כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה, יש להרטיב היטב לפניג.
 את 

כל אזורי היציקה, ובכללם היציקה הקודמת, זאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת   
  הקיר 

 במשך שבוע לפחות.  

 

במקרה של שורות גבוהות, בנוסף לעיגונים, יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים ד.
ל פני האבן, להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה מהפיגום החיצוני א

 והידוקה.

 

 

 הכיחול 14.05

 

מלט לכיחול יהיה תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט עם מוסף פולימרי ה א.          
 ויתאים   

 .          CG2בנוגע לחומר מלוי משופר שסימונו  1חלק  1661לדרישות ת"י    
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האבן, מידות המישקים ותנאי הסביבה ויבוצע לפי חומר המילוי יותאם לסוג 
 הוראות היצרן.

 

 

 נוהל הביצוע של הכיחול:.ב

סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה  -סנטימטרים  3ניקוי הטיט לעומק  .1
 ימים מעת הבנייה.

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה  3ניקוי דפנות האבן לעומק  .2
 יש להקפיד לא לפגוע בעוגנים.ם. חשמלית ובעבודת ידיי

 סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט. .3

 ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. .4

צמנט לבן,  הקפדה על מינון נכון וקבוע של -הכנת החומר בצורה הנכונה  .5
 קוורץ וחול )או ללא חול( ומוספים כדלעיל.

האדריכל  על ידי גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן .6
 ובאישורו.

 רצוי במיקסר. -הקפדה על עירבוב נכון  .7

 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.     

גימור על  גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר .9
 משטח ישר ולא בעיגול מצד שני.

)ולסתום  המיכשור ולהדק את הכיחוללאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם  .10

 סדקים אם נפתחו(.

מ"מ פנימה.  -3הכיחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ .11

 מכל פירור ואבק. מילימטרים ינוקו -3במקרה זה פני האבן באותם ה

של  ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת 5 -אשפרה  .12

 מים על פניה.

 לאחר האשפרה, בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון. .13

 תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.

 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 14.06
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מחיר החיפוי כולל את כל הדרוש להשלמתו לפי פרטי האדריכלות 
 ת "ר" לפינות, חשפים, עיבוד חריצים וכו'.והקונסטרוקציה, לרבות אבנים בצור

 לא ימדדו סעיפי עבודה נוספים לאלה במפורטים בכתב הכמויות.

 

 כוללבניגוד לנאמר במפרט הכללי כולל מחיר חיפוי האבן את כל הדרוש לעיגון 
 להשענה, אם יידרשו. זוויתנים

 

 בניית קירות אבן עם גב בטון 14.07

 

כל אבן תעוגן אל גב הבטון באמצעות ארבעה עוגני פלב"מ כמפורט בסעיף       
 , ד' לעיל.14.02

כל יתר ההנחיות בנוגע לטיב האבן, הבנייה והכיחול המפורטות לעיל, חלות גם       
 על בניית  

 קירות אבן עם גב בטון.        

 

 

 חרש  מסגרות - 19פרק 

 רט הכללי.במפ 19המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 כללי 9.011

 

 עבודות מסגרות חרש כוללות:  .1

 שלד לקיר ירוק, מחברים לרכיבי עץ מפחים מכופפים, ברגים ועוגנים. .2

 

 ריםחומ   19.02

 

והעיגון הקשורים  הפלדה עבור כל חלקי הפלדה, כולל כל אביזרי החיבור  
 אליהם, 

 .1225לפי ת"י  FE 360  תהיה  

 .1225ת"י  לפי  4.6ברגים   
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 ריתוך   19.03

 

 ע"י רתכים  ,19כל הריתוכים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק   

 תעודות מתאימות.  מנוסים בעלי  

 ריתוכים גלויים יושחזו באמצעים מכניים לקבלת גמר חלק ונקי.  

על הקבלן לקבל אישור על סוג האלקטרודות בהן יש להשתמש, לפי ת"י   
1338 . 

 .0XX7Eאם לא  יצויין אחרת בתוכניות האלקטרודות יהיו מסוג   

בקרת איכות הריתוכים תכלול בדיקות חזותיות ובדיקות לא הורסות לפי   
 החלטת המפקח.

 

 אלמנטים מגולוונים  19.04

 

 המפרט הטכני הכללי  ולפי  918לפי ת"י יהיו מגולוונים אלמנטי הפלדה כל            

 .1904פרק -תת           

 מיקרומטרים לפחות. 100עובי הציפוי יהיה  

 .110543במקרה זה הצביעה תבוצע לפי המפרט הטכני הכללי סעיף  

 מיקרומטרים לפחות. 120העובי הכולל של מערכת הצבע היבש יהיה  

שכבות צבע עשיר  2-כל הפגיעות באלמנטים המגולוונים יתוקנו באתר ב           
 אבץ 

 מיקרומטרים לפחות וזאת לאחר ליטוש המקומות הפגועים  100בעובי כולל            

 עד לקבלת משטח פלדה מבריק, נקי ומחוספס, או כפי שיורה המפקח.           

אם יש פגמים בצבע יוסרו כל שכבות הצבע והצביעה תיעשה מחדש על כל     
 שכבותיה.

 

 

 אחריות. 19.05
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שנים מיום  5אלמנטי הפלדה במבנה תהיה למשך האחריות לגילוון וצבע של כל 
מסירת המבנה, ותובטח ע"י ערבות מתאימה, נפרדת, לפי תנאי החוזה או כפי 
שיקבע המזמין, שתבטיח תיקון כל תופעת חלודה, קילוף או פגם אחר שיתגלה 

 באלמנטי המבנה עקב ביצוע לקוי.

 

 

 נגרות חרש - 20פרק 

 במפרט הכללי. 20המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 כללי 20.01

 

 עבודות נגרות החרש כוללות את שלד סיפוני הבמבוק.

נגרות החרש יבוצעו בהתאם למפרט הכללי ובהתאם לתקנים עבודות כל 
 ומפרטי מכון התקנים הבאים:

 פרגולות עץ.  - 4439ת"י 

 הגנה על עץ בבנין. - 1חלק  262מפמ"כ 

 גגות קלים עם סיכוך רעפים.-1556ת"י 

 טיפול בעץ: טיפול להגנה בפני שריפה.-2733ת"י 

 בהעדר תקן ישראלי יחייב התקן האירופאי הרלוונטי.

 

 טיב העץ 20.02

 

 נסיריםא.  

 

-אלפי טבלה  22Cסוג צפון אירופאי בעל תכונות המתאימות לאורן  ,העץסוג     

1             

 . 1556בת"י     

רקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים,  יהיה חדש בריא ויבש ללא סימניעץ ה    
 ללא כתמי  

 שומן ולכלוך וללא פגמים אחרים.    

 מכל הבחינות יתאים העץ לנגרות אומן.    
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 העץ טעון אישור מוקדם לגבי טיבו ומראהו.    

 העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים.    

הסיקוסים יהיו בריאים, ומספרם לא יעלה על סיקוס אחד למטר אורך.     
 סיקוסים שאינם 

בריאים יוצא מתוך העץ ויסתמו בפקקי עץ בריאים מאותו סוג ועם סיבוב     
 מותאם לכיוון  

 סיבי העץ.    

 

 הטיפול בעץ 20.03

 

העץ  , חיסון2733ולפי ת"י 262 העץ יוגן בפני מזיקים ובפני שריפה לפי מפמ"כ 

 בפני מזיקים ובפני שריפה יבוצע בהספגה.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטות החיסון והחומרים בהם בכוונתנו 
. על הקבלן להגיש 2733ולפי ת"י  262להשתמש, הכל בהתאם למפמ"כ 

יאושרו אך ורק  לאישור המפקח את המפעל שבו יבוצע חיסון. בכל מקרה
 אים תו תקן.שוומרים ומפעלים הנח

 

 הקצעה 20.04

 

 פני העץ בכל האלמנטים הגלויים יוקצעו.

 

 פרטי חיבור 20.05

 

, ומוטות באמצעות פחים ברגים עקרוניים בתוכניות מתוארים פרטי חיבורים
 יהיו מגולוונים.הברגה. כל רכיבי הפלדה 

 הרכיבים יהיו במגע הדוק בחיבורים.

מפרטים  ,מפורטות של כל החיבורים המפקח תוכניות הקבלן להגיש לאישור על
 אישור מכון התקנים על כל האביזרים בהם בחר להשתמש.ו  טכניים

 

 צביעה 20.06

 



 ~124 ~ 
 

לפי  ,נית שקופה דו רכיבית ממין מאושרטחלקי עץ גלויים יצבעו בלכה פוליאור
ויבוצעו כל עבודות ההכנה ושכבות  הצבע יתאים לתנאי חוץ, הוראות יצרן הצבע.

 ות לפי המפרט הכללי והוראות היצרן.היסוד הנדרש

 מעקות ורצפות יצבעו בלקה שקופה כנ"ל העמידה בשחיקה.

 .ולייעודעל תכונות הצבע והתאמתו  דתיעועל הקבלן להמציא 

 

 יומן 20.07

 

 על הקבלן לנהל יומן מיוחד לנושא אלמנטי העץ.

 ביומן זה יצויינו כל שלבי הביצוע הזמנת החומרים, מקורות

 הטיפול בדיקתם ואישורם, שינויים והתאמות שאושרו,החומרים 

אישורים על טיב החומרים  בעלי מקצוע שהשתתפו בעבודה וכו'. בעץ,
 מקורותיהם והטיפול בהם יוגשו מראש, לפי הבאת החומרים לאתר.

 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 20.08

 

 בכתב הכמויות, כשהם מושלמים ומותקנים במקומם. כמצוייןעץ ימדדו רכיבי ה

 הקצעתו וצביעתו. המחיר כולל חיסון העץ בפני מזיקים ובפני אש, וכן את

 המחיר כולל הכנת תוכניות ייצור ופרטי החיבורים.

 לא תשולמנה שום תוספות מלבד אלה שהוצגו בכתב הכמויות.
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 רשימת תוכניות -נספח ה'
 שדרוג המרחב הציבורי הר חוצביםשם הפרויקט: 

 
מס' 

 סידורי
מס'  קנ"מ תאור התכנית מס התוכנית/ שם

 מהדורה
 סטטוס שם המתכנן תאריך עדכון 

תכנית פרוקים   .1
 5 1:250 פרוקים 1-6גליונות 

צורנמל  10.7.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

תכנית פיתוח כללי   .2
 5 1:250 פיתוח כללי 1-6גליונות 

צורנמל  10.7.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

תכנית הפניית   .3
 1-6גליונות פרטים 

הפניית 
 פרטים

1:250 4 

צורנמל  10.7.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 תכנית צמחיה   .4
 1-6גליונות 

 5 1:250 צמחיה

צורנמל  10.7.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

תוכנית הפנייה   .5
  לגליונות

הפניה 
 לגליונות

1:250 1 

צורנמל  4.12.2016
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

תכנית השקיה   .6
 1-6גליונות 

 1 1:250 השקיה

צורנמל  21.01.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 1 1:250 תשריט עצים Aתשריט עצים   .7

צורנמל  25.11.2018
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 1 1:250 תשריט עצים Bתשריט עצים   .8

צורנמל  25.11.2018
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 3 1:250 השקיה Aתכנית השקיה   .9

צורנמל  24.6.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 3 1:250 השקיה Bתכנית השקיה   .10

צורנמל  24.6.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 10 משתנה פרטים חוברת פרטים  .11

צורנמל  8.8.2019
טורנר 

אדריכלות 
 נוף

 למכרז

 1-ק  .12

תוכניות 
ופרטי קירות 

תומכים 
קונסטרוקצי

 ה

 משתנה

סלע  23.01.19 2
 מהנדסים

 למכרז

פרטים  80-ק  .13
 -טיפוסיים

סלע  23.01.19 2 משתנה
 מהנדסים

 למכרז
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קונסטרוקצי
 ה

 81-ק  .14

פרטים 
 טיפוסיים

קונסטרוקצי
 ה

 משתנה
סלע  23.01.19 2

 מהנדסים
 למכרז

הזנות חשמל  1  .15
 לתאורה

 למכרז איתן בסיס 20.2.2019 6 1:250

16.  2 
הזנות חשמל 

-1לאזורים 
3,8 

1:100 
 למכרז איתן בסיס 13.2.2019 5

17.  3 
הזנות חשמל 

-5לאזורים 
6,9,10 

1:100 
 למכרז איתן בסיס 13.2.2019 5

18.   

תוכנית 
תאורה 
חלוקה 
 לאזורים

 
 למכרז ר.ט.ל.ד 14.7.2019 8

חוברת גופי    .19
 תאורה

 למכרז ר.ט.ל.ד 07.2019 5 

תוכנית  1  .20
 תאורה

 למכרז ר.ט.ל.ד 17.7.2019 2 

 למכרז ר.ט.ל.ד 29.4.2019 5 משתנה פרטי תאורה 2  .21

22.  250-
PLAN_62001 

תכנית 
-תנוחה

 ניקוז-רומים
1:250 

 למכרז אמאב 12.02.2019 8

23.  

250-

PIRUKIM_6200

1 

תכנית 
 פירוקים

1:250 

 למכרז אמאב 24.01.2019 2

24.  GL1-CS_62001 
חתכים לרוחב 

רח'  1ציר 
 המרפא

1:100/10

0 

 למכרז אמאב 24.01.2019 2

25.  GL2-CS_62001 
חתכים לרוחב 

רח'  2ציר 
 קריית המדע

1:100/10

0 

 למכרז אמאב 24.01.2019 2

26.  GL3-CS_62001 
חתכים לרוחב 

רח'  3ציר 
 קריית המדע

1:100/10

0 

 למכרז אמאב 24.01.2019 2

27.  GL4-CS_62001 
חתכים לרוחב 

רח'  4ציר 
 המדע קריית

1:100/10

0 

 למכרז אמאב 24.01.2019 2

28.  PRAT 

MIVNE_62001 
 למכרז אמאב 24.01.2019 2 1:10 פרטי סלילה

29.  PROF 

NIKUZ_62001 

חתכים לאורך 
 קווי ניקוז

 למכרז אמאב 12.02.2019 1 1:100.500

 למכרז רולי פלד 17.10.18 1 1:500 תנועה 525-01  .30

31.   
תאום 

תשתיות 
 1-2גליונות 

1:250 
 למכרז יו.די.סי 04.2019 1

32.  300011 
תאום 
 תשתיות

 למכרז יו.די.סי 27.2.2019 1 1:500

 
 


