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 מפרט טכני מיוחד
 כתב המחיריםסעיפי הבהרות ל

 
 מבוא  01
 

 פיתוחבניה, תשתית, סלילה העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות זו מתייחסת לביצוע עבודות 
 .בפרט בכלל, ובעיר העתיקה בירושלים בירושלים ואחזקה

המכרז הינו מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת, כאשר מימוש ההליך כלפי מי מהקבלנים שנקבעו 
כזוכים בהליך יהיה בדרך של כתב מטלה בכתב או בדרך של מתן צו התחלת עבודה, וזאת בהתאם 
לשיקול דעתה של החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ"י( ובין היתר בשים לב להיקף העבודה 

 ודחיפותה.
ביחס לכל עבודה שתימסר לזוכה מכח המכרז ייקבע בהזמנת העבודה או בצו התחלת העבודה, בין 
היתר, תכולת העבודה, היקפה, לוח הזמנים הנדרש לביצועה וכן תנאים מיוחדים לביצוע אותה 

 העבודה.
גדולים, קטנים  -המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהזוכה לבצע עבודות בהיקפים שונים 

ואף מזעריים, ואינו מתחייב להיקף עבודה כזה או אחר, אם בכלל. היקף העבודה יהיה על פי צרכי 
המזמין ושיקול דעתו הבלעדי והסופי ולא תהיה לקבלן שום טענה או דרישה לתוספת תשלום בגין 
גודל או היקף העבודה שנדרשה ממנו )למעט התוספת שנכללה במפורש במנגנון התמורה הקבוע 

 י המכרז(.במסמכ
אינה מתחייבת להשתמש בכל הסעיפים  ,)פמ"י( בחברה לפיתוח מזרח ירושליםכמו כן, מובהר כי 

או במפרטים, אלא אך ורק על פי שיקול דעתה וצרכיה ולקבלן לא תהיה  כתב המחיריםהמפורטים ב
 כל טענה או דרישה בשל כך.

 
 ורשימת מסמכים הוראות כלליות 02
 

 מפרט מיוחד זה כפוף להוראות ההסכם והתנאים הכלליים. 
 

למפרט הכללי לעבודות פיתוח ואחזקה , להסכם וכתוספת  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה
" בהוצאת עיריית ירושלים לרבות פרטי הביצוע בזכות הדרך חוברת "של עיריית ירושלים, 

חוברת הפרטים ג רחובות בעיר העתיקה, חוברת שדרווהדרישות המופיעות בחוברת ובפרטים, 
המפרט הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון , המיוחדים לעיר העתיקה והנחיות רשות העתיקות

והמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל )מע"צ( במהדורתם העדכנית, 
  ולכל מידע שימסור המזמין. כתב המחיריםלתכניות ול

  
על המציע להכיר את המסמכים הנ"ל על בוריים , בין אם מצורפים ובין אם לא ולא תתקבל כל 
טענה מהמציע ובכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים או כל מסמך אחר המצוי 
במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר 

 .ביחס לקבלן
 

 סדרי עדיפויות לתשלום ו/או לביצוע יהיו ע"פ הוראות ההסכם.
 
 

 רשימת המסמכים
 

מסמך שאיננו מצורף. הקבלן אחראי כי יימצאו ברשותו  המסמך מצורף
כל המסמכים שאינם מצורפים. המזמין רואה את 

 הקבלן כמי שכל מסמכים אלו נמצאים ברשותו.
 לתכנון רחובות בירושליםהמדריך העירוני  הזמנה להציע הצעות

המפרט הכללי לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של  מוקדמות ומפרט טכני מיוחד
 עיריית ירושלים )*(

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית  כתב המחירים
)האוגדן הכחול( בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת 

דידה ביותר לתאריך פרסום מכרז זה, כולל אופני המ
 ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו.
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נתיבי ישראל  –מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור  הסכם
מהדורה אחרונה  -)מע"צ/ חברת נתיבי ישראל בע"מ(

 )הספר הירוק(.
בזכות הדרך: המדריך לתכנון רחובות 

 העיר העתיקה בירושלים
 המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים 

 משרד התחבורה. מהדורה אחרונה -עירוניות    
חוברת פרטים: שדרוג רחובות מגורים 

 בעיר העתיקה
מהדורה  -מפרט בזק.)מפרטים לבינוי תשתית תקשורת 

 אחרונה(
 מפרט חברת הגיחון במהדורתו המעודכנת עיר העתיקה -חוברת פרטים יחודיים

 –ומפרט חברת חשמל 1954חוק החשמל,  
 מהדורה אחרונה.    

 עבודת בניה )פרק ט'( –תקנות הבטיחות בעבודה  
ריצוף באבן טבעית חוברת הנחיות לתכנון ביצוע  

 ואחזקה בהוצאת חברת עדן
 
 

 מעמד הקבלן והתחייבויותיו 03

לכל דבר ועניין לרבות נושא הבטיחות באתר העבודה ויישא באחריות כקבלן ראשי הקבלן ישמש 
כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך, למעט אם הוגדר מעמדו אחרת ע"י המזמין מראש ובכתב. על 
אחריות זו ועל האחריות בשאר העניינים המשתמעים מהיותו קבלן ראשי במישרין ובעקיפין לא 

 .כתב המחיריםצעתו ובמחירי היחידות השונות שבתשולם כל תוספת ועליו לכלול אותה בה

, לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות בגין כתב המחיריםהיחידות השונות שבבהצעתו ובמחירי 
הקשיים, המגבלות וההוצאות שיושתו על הקבלן עקב הקשיים המתוארים בסעיפים הבאים ובכלל 

 יתר המסמכים.
בין היתר, ללא תשלום נוסף וכלול ת הקבלן כוללות, בנוסף לאמור ביתר סעיפי המכרז, התחייבויו

 :למעט אם צוין אחרת, במפורש כתב המחיריםבמחירי היחידות השונות שב
 

הקבלן אחראי לאיתור, הכנת והקמת שטחי ההתארגנות, ככל שיידרשו לביצוע  שטחי התארגנות:
העבודה, כולל תאום, תכנון, קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים, תשלום כל האגרות, 
היטלים, מיסים, תשלומי שכירות לבעל הזכויות בשטח ההתארגנות, תשלומים נדרשים אחרים, 

וב וניקוז, טלפון/תקשורת, טיפול בתשתיות, הסדרת שירותים, לרבות עבור חיבורי חשמל, מים, בי
תאורה וחניות, כולל הקמת וזיווד מבנה למזמין/ פיקוח על כל תכולתו, עבור המזמין )במידה ויידרש 
לכך ע"פ הוראות המפרט /ההסכם(, ניקיון שוטף של האתר, פינוי פסולת, גידור שטח ההתארגנות, 

השינוע משטח ההתארגנות לאתר, העתקת שטח ההתארגנות וכיוצא שמירה עליו, וכן כל עלויות 
 באלה.

ימים ממועד צו התחלת העבודה, ימציא הקבלן למזמין את תכנית ההתארגנות באתר. ככל  7תוך 
ימים  3יום, תוגש תכנית ההתארגנות בתוך  14-שמשך הזמן שהוגדר לביצוע העבודה הינו פחות מ

 עבודה.ממועד קבלת המטלה או צו התחלת 
 

באחריותו וחובתו של הקבלן לבצע תיאום  הוצאת היתרי חפירה, הסדרי תנועה ורישיונות על שמו:
ההנדסי לביצוע העבודה מול כל המחלקות הנדרשות/ הרלוונטיות בעירייה וגורמי התשתית 
למיניהם. מחובתו של הקבל להוציא מכל הגורמים הנ"ל היתרי חפירה ואישורים, ע"פ כל דין, 

 רך ביצוע העבודה.לצו
בנוסף, באחריות הקבלן כל הכרוך בתכנון ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע, 
תכנון דרכי גישה זמניים, תכנון חניות זמניות, הסדרי בטיחות ונגישות לכלל משתמשי הדרך, כולל 

שטרה העירייה וכל הנגשת נכים וביצוע לפי התכנון שהוכן ואושר על ידו לרבות אישורם ע"י המ
 גורם רלוונטי אחר.

 
בכל אותם מקרים שבהם יידרש הקבלן במסגרת עבודה הודעה לתושבים וגורמים חיצוניים

להשבית מערכות שירות פעילות כגון: מים ביוב חשמל וכיוצ"ב העלולות לשבש את שגרת החיים 
והעקיפים העלולים במקום העבודה ובסמוך לו, באחריות הקבלן ליידע את התושבים הישירים 

ימים קודם לכן בפליירים לתיבות הדואר, או בכל דרך  3להינזק מהשבתה זו על ההשבתה הצפויה 
  אחרת מקובלת הנהוגה במקום

 
על הקבלן לתאם את עבודותיו מול כל גורם רלוונטי הקשור  תיאום תזמון שילוב בקרה וסיוע:

, עירייה על מחלקותיה ואגפיה, מנהלת בביצוע העבודה במישרין ו/או בעקיפין לרבות משטרה
השכונה, מנהלת האזור, כל גוף או מבנה ציבור או פרטי שבשכנות או בסמוך לאזור העבודה, חברות 
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התשתית, חברות עירוניות ורשויות השונות וכיוצא בזה ועליו לפעול ע"פ היתרים ורישיונות שיקבל 
 מכל אחת ואחת מהרשויות הרלוונטיות.

ותו של הקבלן לתאם לשלב ולתזמן את עבודתם של קבלני משנה אחרים, אם מטעם מחובתו ואחרי
 המזמין ואם מטעם גורמי תשתית או כל גורם אחר יחד עם עבודותיו נשוא הסכם זה.

 
תיעוד האתר בצילומי סטילס וצילומי וידיאו, כולל עריכה והדפסה לתיעוד מצב  תיעוד האתר:

האתר, ולתיעוד מצב צנרת ביוב וניקוז תת קרקעיים. התיעוד יבוצע לפני התחלת העבודות, במהלך 
 העתקים של תיק צילומים וקבצי הצילומים למזמין. 3העבודות ובסופן  ומסירת 

עיים יבוצע  ע"י צילום פנים באמצעות מערכת טלביזיה במעגל תיעוד צנרת ביוב וניקוז תת קרק
 סגור.

 תאום עם כל גורמי התשתית וסיורים עם כל המפקחים מטעם גורמי התשתית.
 

הסדרת שירותים לעובדי הקבלן והמזמין בסמיכות לכל מקום בו יבוצעו עבודות. מודגש כי על 
בור עובדיו בכל קטע עבודה בו יעבוד הקבלן לספק, להציב, לתחזק ולשנע שירותים כימיים ע

 ולהקפיד על שמירה על ניקיון הסביבה ותרבות העבודה
 

אספקה ומסירת דוגמאות לבדיקה למזמין של כל חומרי הבניה לרבות דוגמאות אבן ריצופים, 
 מעקות ואלמנטים של ריהוט רחוב נוספים המיועדת לשימוש בפרויקט.

 
אתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא הקבלן ידאג לכך שב ספריית מסמכים:

 בהתאם לסעיפי החוזה וכן מסמכים שהמציא לו המזמין והורה לו על שמירתם.
 

עם קבלת צו התחלת העבודה דיווח לרשויות המוסמכות על העבודות ושמות אנשי המפתח :
ע בכלליות באחריות הקבלן לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגו

האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר. באחריות הקבלן לדווח 
למוקד העירייה  על תחילת העבודה ועל שמו של מנהל העבודה שיהיה איש קשר זמין במכשיר 

 ימים בשבוע למענה, בעניין העבודה. 7שעות ביממה,  24סלולרי במשך 
 

הקבלן מתחייב להנחות את צוות עובדיו לרבות, מנהל הביצוע, את האחראי  תדרוך צוות הקבלן:
לביצוע השלד, את מנהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות, מנהלי העבודה למיניהם והעובדים 

 באשר לחובותיהם על פי דין.
 

 הקבלן אחראי לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים בקרת איכות עצמית :
להתקנה באתר ושיטות העבודה הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או 

 פסילתם.
 תשלום אגרות עקירת והעתקת עצים.

 תשלום אגרות פינוי ופיזור חומר לסוגיו באתרים מורשים לכך לפי סוג החומר המפונה.
 

 הכנת תיק מסירת העבודה לפי נהלי פמ"י ועיריית ירושלים העדכניים בעת מסירת העבודה 
 

הקבלן אחראי לחתום, לפי דרישת המזמין, על אישור לפיו ביצע את העבודות  חתימה על מסמכים:
בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או 

 ות "אחראי על הביצוע" .נוהג לרב
 

ולא תשולם  כתב המחיריםהתמורה עבור כל האמור לעיל כלולה במחירי היחידות השונות שב
 בנפרד.

  
 

 מיקום העבודות, תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה 04
 

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שהעבודה ,רובה ככולה, תתבצע בתוך גבולות העיר העתיקה 
לקחת בחשבון את המשמעויות הנגזרות מכך לרבות עבודות בשטחים מוגבלים עבודות ועליו 

בסמיכות לאזורי מגורים קיימים, אזורי תעשייה ומסחר, חנויות ובתי עסק במרכזי קניות 
 ובמרכזים וריכוזים מסחריים, לתנועת הולכי רגל פעילה, לתנועת כלי רכב.

לפגיעה מינימאלית ככל האפשר במהלך התקין של מחובתו ואחריותו של הקבלן לגלות רגישות 
הרחוב והמשתמשים בו לנהל את העבודה ולהעמיד את האמצעים הדרושים כך שתתנהל בשלבי 
ביצוע שיאפשרו את המשך מרקם החיים השגרתי ברחוב ובכל מקום הקרוב והקשור לעבודה 

  במישרין ובעקיפין.
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ק מהם יבוצעו בעבודות ידיים בלבד ובתנאי על הקבלן לקחת בחשבון שעבודות מסוימות או חל
 גישה קשים, ברחובות צרים בעלי גישה קשה ובעייתית אם לעבודה ואם לשינוע חומרים ועובדים 

מובהר בזאת לקבלן כי עבודתו עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש בכל שטח העבודה 
החובה לדאוג בכל עת למעברים בטוחים ולא ברוחב המלא של הדרך ו/או הרחוב. על הקבלן מוטלת 

 להולכי רגל ולאפשר תנועת כלי הרכב סדירה בהתאם להיתרים ולרישיונות הסדרי התנועה.
כתב מובהר בזאת כי כל האמור לעיל יהיה כלול בהצעת הקבלן ובמחירי היחידה השונים ב

  ולא ישולם בנפרד. המחירים
מובהר בזאת כי ייתכן והעבודות יבוצעו בקטעים לא רציפים בשלבים ובהפסקות ע"פ החלטת 
המזמין, תנאי השטח, תנועת הרכבים ושגרת החיים במקום ו/או מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתו 
של המזמין. מובהר בזאת בנוסף כי ייתכנו הפסקות ברצף העבודה מסיבות כלשהן, לרבות טפול 

 ות ע"י גורמים אחרים כגון חברות תשתית, קבלנים אחרים וכד'. במערכות אחר
למחירים  לא יהיו סיבה לתוספתעבודות בקטעים לא רציפים והפסקות ברצף העבודה, כאמור, 

 שבהצעת הקבלן ורואים  את מחירי היחידה בהצעתו כוללים דברים אלו בחשבון.
טחונים יבכפוף לשיקולים בטיחותיים , בסדר ביצוע העבודה ולוח הזמנים לביצוע העבודה ייקבע 

הנדסיים, תחבורתיים, ועירוניים ע"פ הנחיות המזמין ולא תתקבל כל טענה או תביעה כלשהיא 
לתוספת תשלום בעבור קושי כזה או אחר התארגנות כזו או אחרת או לו"ז צפוף וכיוצ"ב, וכל 

ותמורתם  נו ולא ישולם בנפרדהעלויות הכרוכות במילוי האמור לעיל יחול על הקבלן ועל חשבו
 לרבות, עבודות לילה.  כתב המחיריםכלולה בהצעתו ובמחירי  היחידות השונות שב

 
 
 תקינה 50
 

כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עריית 
בנוסף, העבודות יבוצע ע"פ  ,ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט

בזכות הדרך, חוברת שדרוג רחובות מגורים בעיר ובהתאם לדרישות ולפרטים המופיעים בחוברת 
 , כתב המחיריםוע"פ הוראות מסמך הבהרות זה המצורף ל העתיקה, פרטי הביצוע היחודיים

 .כתב המחיריםתשלום נוסף למעט הרשום בתוספת או כל תשולם לא מובהר בזאת כי 
 העבודות יבוצעו ע"פ תקן ישראלי ו/ או כל תקן אחר בהיעדר תקן ישראלי.

 יש לאשר את כל החומרים, הציוד, האביזרים מול המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה.
 
 
 סביבת העבודה ארגון אתר 60
 

באחריות הקבלן ועל חשבונו להכין תוכניות ארגון האתר לפי כל חוקי הבטיחות  תכנית אתר:
 טיחותבה , יועץבעיריית ירושלים אגף חירום וביטחוןמהמזמין, מתכנית ל וביטחון, לקבל אישור

 בעירייה )הסדרי תנועה, בטיחות בדרכים וכו'(.רלוונטיים וגורמים אחרים  המזמיןמטעם 
 

מטר  2אתר הבניה/ העבודה יגודר בגדר זמנית מסוג אזכורית בגובה  גידור האתר/ שטח העבודה:
" מעוגן בביסוס ומאושרת ע"י מהנדס מטעם הקבלן, לכל 3מטר בעמוד פלדה עגול   1.5כל מחוזקת 

אורך תקופת העבודה לרבות שינוע והזזת הגידור בהתאם לשלביות העבודה ושינוי מיקום העבודה. 
כמוכן באחריות הקבלן לתחזק את הגידור לכל אורך תקופת הפרויקט מובהר בזאת כי על גידור 

העבודה וכל האמור לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את העלויות הנ"ל האתר ואזור 
על יציבות  מטעמו ועל חשבונו , לרבות אישור מהנדסכתב המחיריםבמחירי היחידה השונים שב

 הגדר.
 בו עובד  שאינו קשור לאתר העבודהבכל מקום שידרש הקבלן לבצע גידור ע"פ החלטת המזמין 

הקבלן ובאופן פרטני למקום מסוים עליו יחליט המזמין, תבוצע הגדר ע"פ ההנחיות לעיל, ותכלול 
 . כתב המחיריםותשולם בסעיף נפרד ב את כל האמור

  הביצוע והתשלום כרוכים בהודעה מראש ובכתב מהמזמין.
 

כוללים ביצוע העבודות לפי הנחיות  כתב המחיריםיחידה לכל עבודה בהמחירי איכות סביבה: 
הכל ללא שום כל הדרוש מחלקת איכות הסביבה,  גידור, רעש, אבק, פינוי פסולת ועודפי עפר ו

 .כתב המחיריםוכלולים ב תוספות למחירי היחידה
 

בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של האחריות תהיה מצב קיים: אחריות ל
העבודות  תבוצענה באזור מאוכלס, צמוד ובנוסף: , 00.02.510, 00.02.080 פיםעיעריית ירושלים ס

למעברי ציבור, מדרכות ורחבות קיימים ובנויים. באחריות הקבלן  לשמור על המצב הקיים של 
, גדרות קיימים, מבני מגורים ומסחר, הצמודים למקומות ביצוע המתחמים הצמודים לאתר

עבודות, מדרכות ורחובות וכבישים צמודים לאתר הבנייה, על מצב הקיים בשטחי גינון ועצים 
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כל נזק יתוקן ע"י הקבלן ועל מובהר בזאת  כי קיימים, צמודים למגרש בנייה ומקומות עבודה. 
  חשבונו.

 
וראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עריית ירושלים סעיף בהתאם להבטחון ובטיחות: 

וכל זאת ללא תשלום נוסף כאשר התמורה עבור כל האמור כלול במחירי  00.02.075, 00.02.070
 ולא ישולם בנפרד. כתב המחיריםהעבודות ב

עבודה ומטלה אשר ייתן את  ללכעל חשבונו ממונה בטיחות להעסיק הקבלן באחריות בנוסף, 
כל עניין הבטיחות התייחסותו בדו"ח בטיחות ובביקורת שוטפת לפני תחילת העבודה ובמהלכה ל

וכלול במחירי היחידות  ינפיק אישורי בטיחות לפי דרישת המפקח ללא תשלום נוסףובעבודה 
 .כתב המחיריםהשונות ב

בטיחות ובטחון במקום העבודה לכל יהיה אחראי בלעדי לקיום סדרי הקבלן מובהר בזאת כי 
יה, דיירים ותיירים, על שמירת יתקופת הביצוע, להספקת מעברים מקורים ובטיחותיים לאוכלוס

בעיריית  כל חוקי בטיחות וביטחון, ביצוע כל עבודות לפי דרישות והנחיות של אגף חירום וביטחון
שבית החיים בסמיכות למבנים המזמין, הכל כדי לא להמטעם  יועץ בטיחות/, ממונה ירושלים

 ה, תיירים ותחבורה ציבורית במתחם בו אמור להתבצע העבודה.יסמוכים, לא להפריע לאוכלוסי
בכל הקשור לביטחון ייתכן כי בשל אופיו הרגיש של המקום ייתכן כי עבודות הקבלן לא יהיו רציפות 

יכוב ו/ או חוסר רציפות ובשלבים. מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן שום תוספת עבור קושי ע
 בעבודה ועליו לכלול אותם במסגרת הצעתו.
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נפרד שיגדיר את מקום  הזמנת עבודה / כתב מטלה עבור כל עבודה ועבודה יוציא המזמין לקבלן 
העבודה, תחום העבודה, תכולת העבודה, תנאים מיוחדים לביצוע, היקפה ולוח הזמנים לביצוע 

 העבודה, וכן כל דרישה אחרת של המזמין.
וכמובן  כתב המחיריםהזמנת העבודה ייתכן שתלווה בתכניות לביצוע כתב כמויות ייעודי מתוך 

 מפרט מיוחד זה. 
למען הסר ספק מובהר, כי המידע הכללי והפרטני ובין היתר מערכות התשתיות התת קרקעיות 
והעיליות שיסומנו בתוואי או בתחום העבודה או תכניות המדידה/הטופוגרפיה מסומנות בתכניות 
באופן חלקי בלבד או שלא יסומנו כלל, כשהסימון, אם קיים, הינו אינפורמטיבי בלבד ובא לשתף 

ן עם המידע הקיים אצל המזמין בתום לב, על אף שייתכן שמידע זה אינו מדויק מבחינת את הקבל
שלמות המידע וסימון מיקום המערכות והתשתיות הקיימות. מובהר, כי לא יהיה במידע האמור 
כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו ע"פ הסכם זה לבצע בדיקות מטעמו טרם תחילת ביצוע העבודות 

ה כל דרישות או תביעות מצדו בקשר למידע אשר סופק לו ע"י המזמין בהקשר בפועל, ולא תוכרנ
 זה.

באחריות הקבלן ומחובתו לסייר בשטח טרם תחילת העבודות ולוודא, בין היתר, שתנאי השטח 
ושימושי הדרך עבור הולכי רגל, רכבים, פריקה וטעינה, רכבי שירות מוניציפאליים ואחרים, גישה 

וכל התנאים הדרושים לביצוע העבודה ברורים לו, לרבות דרכי גישה,  לרכבי חירום ובטחון
 מטרדים, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. 

  עבודה:פתיחת נוהל 

  ודרישות  העבודה המבוקשתיעביר לקבלן כתב מטלה שבו תתואר מזמין העבודה/ מפקח
 .מיוחדות לביצועה לרבות לוח זמנים

 להגדרת העבודה ודגשים מיוחדים יבוצע סיור בשטח 

 הקבלן מדידה על חשבונו. ככל שיידרש ע"י המזמין יבצע 
  חוזה ב כתב המחיריםההסכם/ לאישור המפקח אומדן כמויות לפי סעיפי יעביר הקבלן

 והתייחסות ללוח הזמנים.מסגרת ה
  / העבודה יעביר את הזמנת העבודה לקבלן לתחילת ביצוע המטלה / המפקח מזמין העבודה

 לאחר אישור וסיכום כל הפרטים לביצועה.
 

 עבודות דחופות
על אף האמור לעיל, וכחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא 

 כאשר העבודות בתחום הגדרה זו יהיו, בין היתר, עבודות עבודות הוראת ביצוע עבודה דחופהלקבלן 
גידור, עבודות עבור רשות העתיקות ו/ או עבור אתרא קדישא ו /או כל עבודה אחרת שתיקבע ע"י 

 המזמין כדחופה.
, שעות 48תוך ככל שלא צוין אחרת, עבור עבודות אלו יהיה על הקבלן להתארגן לביצוע העבודה 

 לכל היותר, מרגע קבלת ההודעה מהמזמין.
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לא תשולם ות עבור זמן ההתארגנות הקצר וכל הכרוך בכך, מובהר בזאת כי עבור עבודות אלו לרב
כתב לקבלן כל תוספת תשלום או כל תשלום נפרד ותמורתה כלולה במחירי היחידות השונות שב

 . המחירים
 
 

 ומהנדס קונסטרוקציה תכניות 08
 

 העבודות ילוו בתכניות ביצוע ו/או בתכניות לעיון שייתכן ויהא על הקבלן להשלים.
לצורך עבודות  יה רשויצ: הקבלן יעסיק על חשבונו מהנדס קונסטרוקקונסטרוקטיבייםפרטים 

 יםהכוללות פריטים קונסטרוקטיביים כגון תלית או פירוק אלמנטים בעלי עומסתכנון ליווי וביצוע 
 וכיוצא בזה. קונסטרוקטיבייםיסודות לת ותכניתמיכה קונסטרוקטיבית , ,/ מרחביים נקודתי 

הוציא תכנית מתאימה/ פרטי ביצוע  לדרישת המזמין כולל חישובים סטטיים הקבלן לבאחריות 
 מתאימים וכן חתימת הקונסטרוקטור על התכנית ומול כל רשות רלוונטית אחרת ע"פ כל דין.

לכל פרטי המסגרות,  SHOP DRAWINGSיש להמציא לאישור המפקח ו/ או המזמין תוכניות 
 . כתב המחיריםי הייצור, ללא תשלום נוסף כלול במחירי היחידות שבהאלומיניום, הנגרות וכו' לפנ

העסקת הקונסטרוקטור הרשוי לעבודות אילו, תכנון ליווי וביצוע, יהיו כלולות במחירי היחידה 
 ולא ישולם עליהם בנפרד. כתב המחיריםהשונים שב
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, 00.01.160עריית ירושלים סעיפים בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של 
ע"י מודד מוסמך מטעם  מדידת עדותו ,כוללים סימון, מדידה כתב המחיריםכל מחירי היחידה שב.00.02.210

  הקבלן ועל חשבונו.
 .מזמיןההקבלן יעסיק על חשבונו מודד מוסמך שימדוד ללא תשלום נוסף את כל שטח העבודה לפי הנחיות 

ו/או אינה קשורה לעבודה / הזמנת העבודה אותה  ע"י הקבלןבפועל שאינה מבוצעת  עבור מדידה לתכנית
 .כתב המחיריםבהתאם לעבורה בנפרד, ישולם מבצע הקבלן 

על הקבלן לבדוק את המידות בתכניות, ובמידת הצורך בעדכון יש להתריע בפני המפקח לפני תחילת ביצוע 
 העבודה.

לא  ניםי מודד של נקודות וגבהים באתר, במידה ולפי דעתו הסימוהמפקח רשאי לדרוש סימון מחדש על יד
 ללא תשלום נוסף. ברורים דיים,
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במסגרת מכרז זה יידרש הקבלן לתכנן חלק מעבודותיו בין אם העבודה היא במסגרת תכנון וביצוע 
כתוצאה מהעבודות/  הנגזרותשימסרו לו ע"י המזמין ובין אם עבודות תכנון וביצוע 

 המטלות/התחייבויות השונות המוטלות עליו במכרז זה.
, לבצע אלמנט כזה או אחר בשיטה אחרת מזו , ביוזמתובנוסף, בכל מקרה שבו יבקש הקבלן

המפורטת בתכניות כדוגמת המרת אלמנט בטון רגיל לאלמנט בטון טרומי במקרה הזה יהא עליו 
 מטעמו ועל חשבונו ולאשר אותו מול המזמין.לתכנן את האלמנט באמצעות יועצים 
 להלן הבהרות לעבודות תכנון ביצוע:

 , ישולמו בנפרדבלבד, עבודות תכנון וביצוע שיימסרו/ יוזמנו ע"י המזמין בהזמנה מראש ובכתב 
, המזמין יקבע באופן מוחלט את היקף שעות העבודה הנדרשות כתב המחיריםע"פ תעריפי ש"ע ב

 נון שהטיל על הקבלן .לביצוע מטלות התכ
כתוצאה מהעבודות והמטלות והתחייבויות הקבלן לרבות תוכניות  הנגזרותעבודות תכנון וביצוע 

SHOP DRAWING   לא ישולמו בנפרד וכלולות בהצעת הקבלן ליצור ו/או לכל מטרה אחרת
 , לרבות היועצים.כתב המחיריםובמחירי היחידה השונים שב

ות לדרוש מהקבלן עבודות תכנון ביצוע במסגרת / במהלך עבודה המזמין שומר לעצמו את הזכ
 לאחר שהוציא המזמין הזמנת עבודה וקבלת צ.ה.ע( ו/או עבודה חדשה.) קיימת

 
 

מטעמו ועל  ורשוייםמהנדסים ויועצים מוסמכים כל העבודות הדורשות תכנון, יתוכננו בעזרת 
 חשבונו של הקבלן. 

הקבלן ובמחירי היחידות השונות ולא ישולמו בנפרד למעט,  המהנדסים והיועצים כלולים בהצעת
 אם נרשם אחרת במפורש.

בין היתר, יידרש הקבלן לעבודות התכנון הבאות שלא ישולמו בנפרד וכלולות במחירי היחידה 
 השונים :

 .'תכנון שטחי התארגנות, שילוט, גידור, מנהלה וכו 
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 עה רגלית ולתנועת בעלי תכנון הסדרי תנועה ובטיחות לתנועה ממונעת לתנו 
  מוגבלות       

  תכנון פלטות פלדה ותמיכתם לרבות קורות פלדה 
 )כלול במסגרת תכנון הסדרי התנועה( עבור מעברי רכב בכל עומס במסגרת        
 הטיית התנועה ע"פ תכניות הסדרי התנועה.       

 ם ו/או תכנון תמיכות ודיפונים זמניים למחפורות, בקרבת כבישים פעילי 
 בקרבת מבנים כלשהם ו/או בתחומי הסוללות ו/או בקרבת צנרות ומערכות        
 כבלים תת קרקעיים, ככל הדרוש לביצוע העבודות.        

 .תכנון דרכי גישה, מעברים בטיחותיים, נגישות ומשטחי עבודה זמניים 

 .תכנון שלבי הביצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים 
 ודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה בכבישים כמו ביצוע חציות, תכנון עב 

 קירצוף או ריבוד או צביעה והקמת מתקנים סמוך לתוואי ו/או במיסעה.       
 .תכנון עבודות עזר כלשהן או פריטים כלשהם שנדרשים לביצוע הפרויקט 
 יסוס לצורך מעברי רכב בהתאם להסדרי התנועה, עבודות הב תכנון פלטות מפלדה

והקונסטרוקציה יתוכננו על ידי מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס גיאוטכני, בשיתוף עם מהנדס תנועה 
 ויועץ בטיחות.

 הסדרי תנועה בטיחות ונגישות לרבות קבלת כל האישורים ההיתרים  ואישור תכנון
 גישות.והרישיונות הנדרשים יתוכננו ויאושרו על ידי מהנדס תנועה בשיתוף יועץ בטיחות ויועץ נ

 כל העבודות הנגזרות מצרכי העבודה והחלות על הקבלן כחלק מעבודתו כגון:  תכנון
התארגנות, תימוך ודיפון חפירות, ייצוב מדרונות  זמניים וכיוצא בזה יתוכננו ע"י מהנדסים 

 מתאימים ומקצועיים מטעמו של הקבלן ועל חשבונו.
מכן את התכנון הרלוונטי לאישור המזמין  הקבלן יגיש את שמות המתכננים לאישור המזמין ולאחר

ורק לאחר אישור המזמין, יגיש את התכנון לרשויות הרלוונטיות לקבלת כל האישורים וההיתרים 
 הדרושים על פי כל דין.

 לאחר קבלת האישורים וההיתרים, יוכל הקבלן לבצע את עבודותיו. 
של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו  מובהר בזאת :עבודות התכנון המפורט בנושאים הנ"ל, וביצוע

 במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המזמין הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.
למען הסר ספק, אישורו של המזמין, ככל שיהיה, הינו מנהלי בלבד והקבלן ויועציו המקצועיים 

 נושאים באחריות המלאה על התכנון ועל הביצוע
לכלול את לו"ז התהליך הנ"ל בתוך הלו"ז הכללי לביצוע העבודה ולא מובהר בזאת כי על הקבלן 

 תינתן שום ארכה בגין הנ"ל למועד סיום העבודה 
מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור התכנון המפורט הנ"ל ועל כל תכולת 

 יריםכתב המחהעבודה המתוארת לעיל, והתמורה תהיה כלולה בהצעתו ובמחירי  היחידות שב
 ולא תשולם בנפרד למעט, אם נכתב אחרת במפורש.
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כל העבודות כוללות את האמור בהוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עריית  תשלום:
והחזרת המצב סביב אתר העבודה  , ובנוסף: אספקה, חומר, עבודה, נקיון00.02.620ירושלים סעיף 

לקדמותו, רווח קבלני ונקובות בשקלים חדשים ללא מע"מ פרט לסעיפים בהם מצויין אחרת 
 במפורש. 

עבור כל מוצר ו/ או אלמנט שיבקש הקבלן להחליף ו/ או להשתמש במוצר אחר יידרש בקבלן 
 . ללא כל תוספת תשלום להוכיח כי המוצר שווה ערך ואיכות

את כי החלפת ו /או שינוי כלשהוא מהדרישות לפרויקט דרוש אישור המזמין מראש מובהר בז
 ובכתב.

בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה פינוי פסולת יתבצע ע"פ ו פינוי פסולת:
הפסולת בכל סעיפי הפירוקים העבודה כוללת פינוי  ,, בנוסף00.02.220של עריית ירושלים סעיף 

תר שפיכה מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן ועל חשבונו, בכל מרחק שיידרש ובכל לאמהפירוק 
 אמצעי, כולל סבלות ועבודת ידיים.

בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עריית ירושלים סעיף  :ושינוע  הובלה
מצעי מאושר ע"י מחירי העבודות כוללים הובלה של חומרי הבניה בכל א ,, ובנוסף00.02.230

, clsmשל בטון,  ושינוע  המפקח, לכל אורך ומרחק נדרש, ולא ישולם עבורה בנפרד, כולל הובלה
 ביצוע מושלם.כל מקום ועד למצעים, ריצוף וכל אלמנט שידרש ל

כוללים הובלה, רווח, עבודה וכל יתר הנדרש לביצוע העבודה  כתב המחיריםכל העבודות שב
 המפקח ו/ או המתכנן. בשלימותה לשביעות רצון
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בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית  עבודות בתנאים קשים :
, עבודה שלא ברציפות, עבודה עבודה בשלביותמובהר בזאת כי  ובנוסף 00.01.140ירושלים סעיף 

בתנאי קשה כזה בהיקפים קטנים, עבודות לילה , עבודות ידיים ובמקומות קשים וצרים וכל עבודה 
קשיים בשינוע והובלת חומרים לתוך עיר העתיקה פנימה והחוצה לרבות אמצעים לבניה  או אחר

ו/ או תשלום חריג ורואים  תוספת תשלום וגררילא  כגון משאבות בטון וכל הדרוש לביצוע העבודה 
תקבל ולא את הקבלן כמי שלקח את כל התנאים של מקום העבודה ואופיו בחשבון וכל טענה לא ת

ולא תשולם  כתב המחיריםתשולם בנפרד ותמורתה תהיה כלולה במחירי היחידות השונות שב
  בנפרד.

 
 אספקה בלבד או עבודה בלבד. 12
 

להסכם ובנוסף לו, כתנאי בסיסי להסכם מובהר בזאת לקבלן כי המזמין  .ה'43  מבלי לגרוע מסעיף
שומר לעצמו את האופציה לספק בעצמו את החומרים ו/או הציוד ו/או כל אלמנט לרבות אבני 
הגרניט ושאר הריצופים ריהוט הרחוב עמודי ואביזרי תאורה והאלמנטים השונים ולהשתמש 

כולל הובלה ואספקה ) אספקת החומר בלבדת לקבלן על ו/או להורו לעבודה בלבדבשירותי הקבלן 
( וזאת ללא כל תמורה נוספת ו/או שיפוי כזה או אחר ולא תתקבל כל טענה מצד לאתר העבודה

 הקבלן.
 

 כתב המחיריםמובהר בזאת כי רק עבור אספקת החומר, בלבד, ישולם לקבלן בסעיפים ייעודיים ב
 או תמורת הצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט כאשר מחירו יהיה, בכל מקרה, עד ולא יותר

 ממחיר הסעיף הכולל / לביצוע.  70%מ 
 האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו.

 ממחיר הסעיף הכולל/ לביצוע 30%כפועל יוצא מכך עלות העבודה בלבד תהיה, עד ולא יותר מ 
התמורה כוללת את התיאום ההובלה והעברת החומרים והאלמנטים אל האתר ו/או אל מחסני 

 \עיריית ירושלים ו/או אל מחסני פמ"י ו/ או לכל מקום שיורה עליו המזמין.
 

 מובהר בזאת כי המזמין רשאי לשלם לקבלן ע"פ יחס אחר מהר"מ ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
 
 

 למחסני פמ"י ו/או למחסני עיריית ירושלים אספקת אלמנטים ציוד וחומרים 13
 

מכל סוגי האלמנטים השונים, לרבות אבני  7%ככלל, יידרש הקבלן לספק עבור פמ"י תוספת של  
שפה, אבני ריצוף, ריהוט רחוב וכד' לרבות עמודי ופנסי תאורה מעבר לדרוש לביצוע ע"פ המתואר 

 בתכניות, כתבי הכמויות והמפרטים
 

בהודעה מראש למזמין לצורך היערכות המזמין לקליטת החומרים ומסירת האספקה תיעשה 
 הנחיות לקבלן לסוגי האלמנטים הדרושים לאספקה.

 
הנ"ל יסופק בתום ביצוע העבודות ובשלב המסירה של העבודה ו/או לפי שיקול דעתו של המזמין 

 בכפוף לאישור ויכולת זמינות האחסנה של פמ"י ו/ או עיריית ירושלים. 
 

ע"פ שיקול דעתו ובהודעה מבעוד  7%להזמין כמות גדולה יותר מהמזמין שומר לעצמו את הזכות 
 מועד לקבלן.

 
התמורה עבור אספקת החומר, בלבד, ישולם לקבלן תמורת הצגת חשבונית מתאימה לעלות 

 ממחיר הסעיף הכולל / לביצוע.  70%האלמנט כאשר מחירו יהיה, בכל מקרה, עד ולא יותר מ 
 

 פציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו.האו
 

התמורה כוללת את התיאום ההובלה והעברת החומרים והאלמנטים אל האתר ו/או אל מחסני 
 פמ"י ו/ או אל מחסני עיריית ירושלים.
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 עבודות עפר 01פרק 
  

פיתוח וסלילה של עריית כל עבודות העפר יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות 
ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט המיוחד 

 שלהלן:
סעיף וכן  51.02של עיריית ירושלים פרק  ראה במפרט הכללי כללית וחפירת לתעלות : חפירה

 מובהר בזאת כי  ,ובנוסף, 51.02.050, 51.02.030
תמדד החפירה עבור חפירת/ חציבת תעלות, לאמור במפרט הכללי של עיריית ירושלים בניגוד 

, לפי חתך תיאורטי / טיפוסי של החפירה הנדרשת לסוג התשתית כאשר לפי מ"ק בלבד ותשולם 
דפנות החפירה לתעלה יחושבו כניצבות, בהתאם לפרט "חתך חפירת תעלה" ב"חוברת פרטים 

 יחודיים". 
 ע"פ תכניות/ פרטים ו/או ע"פ הנחיה מראש של המזמין או של המפקח בשטח. ה יהירוחב התעלה 

סעיף חפירת תעלות ישמש עבור חפירת תעלות מכל סוג שהוא בכל גיאומטריה שהיא ועבור כל 
 תשתית שהיא.

מובהר בזאת כי החפירה תשולם בכל מקרה פעם אחת גם אם נעשתה בשלבים ע"פ תנאי המקום ו/ 
 הפיקוח/ המזמין.או ע"פ הוראות 

מובהר בזאת כי ייתכן במקרים מסוימים , ע"פ תנאי השטח, שהקבלן יידרש לבצע את החפירות 
באופן ידני. מובהר בזאת כי לא תשולם שום תוספת עבור חפירה ידנית ו/או עבור כל קושי כזה או 

 ולא תשולם בנפרד. כתב המחיריםאחר ותמורתם כלולה במחירי היחידות השונות שב
חפירות גישוש לצורך איתור תשתיות ו/או מכל סיבה אחרת הינם חלק אינטגרלי  חפירות גישוש:

כתב מעבודות הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידות השונות שב
 .המחירים

ה , חפירה בתנאי עבודלגישוש דניתיגם חפירה במסגרת עבודות הקבלן ייתכן ויצטרך לבצע יצוין כי 
קשים ומסובכים ובכל דרך שיבחר בה הקבלן כאשר עבור עבודות אילו לא ישולם לקבלן בנפרד והם 

  כתב המחיריםכלולות במחירי היחידה שב
 במקרים בהם ידרוש המזמין חפירות גישוש מראש ובכתב לצורך סקר נקודתי לפי הנחית מפקח רק

מחוץ לאתר ו/או לכל צורך אחר  העתיקותת רשות ואו לצורך מילוי הנחיו/ לצורך תכנון ו/או 
 .כתב המחיריםסעיף בהתשולם תמורתן, בנפרד, לפי  העבודה 

המזמין רשאי להורות על חפירות גישוש גם מחוץ לשטח העבודה בכל מקום בו יידרש לפי שיקול 
 דעתו.

ים ביצוע הגישושים, בתשלום ושלא בתשלום , ע"פ הוראות סעיף זה, כוללים את קבלת האישור
תשלום עבור פיקוח של הנדרשים לביצוע הגישושים, הזמנת ותיאום גורמי פיקוח על התשתית )

( סימון המקום ע"י מודד מוסמך, תיעוד החפירה גורמי /חברות תשתית ישולם בנפרד ע"י המזמין
כמוכן, תכלול  )לא כולל ריצוף מחדש, שישולם בסעיף נפרד(. שיקום מלא והחזרת המצב לקדמותו.

רת הגישוש דיפון החפירה / הבור בכל מקרה שבו יידרש ע"פ תנאי השטח והקרקע וע"פ כל דין חפי
לתמוך את הבור. תכנון הדיפון ייעשה באמצעות יועץ גיאוטכני ו/או קונסטרוקטור מטעם הקבלן 

ולא ישולם עבורם  כתב המחיריםתמורתם תהיה כלולה בהצעתו ובמחירי  היחידות השונות ב
 בנפרד. 

 )אישור מנהלי בלבד( דיפון החפירה יאושר ע"י המזמין לפני הביצוע
סעיף וכן  52.01פרק של עיריית ירושלים ראה במפרט הכללי : מילוי מובא, מצעים והידוק

 51.02.090לאמור בסעיף  בניגודמובהר בזאת כי , 51.03.010, 51.03.000, 51.02.090, 51.02.060
 בפירוש בסעיף. כפי שנכתב מילוי כולל הידוק 

 
 .51החומר המובא והמקור ממנו יובא יעמדו בדרישות המפרט הכללי פרק 

עפר נקי , 010242 סעיף הב"טשראה במפרט הכללי של מעבור מילוי חוזר שאינו מילוי מובא 
 מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים ומכל חומר מזיק אחר. 

 
 עבודות בטון יצוק באתר 02פרק 

 
יצוק באתר יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח  כל עבודות בטון

וסלילה של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות 
 המפרט המיוחד שלהלן:

עבור כל עבודות הבטון באתר ובכלל מובהר בזאת כי לא תתקבל כל טענה על תוספת תשלום עבור 
מרים לתוך העיר העתיקה, לרבות במשאבת מייקו ובכל דרך אחרת כאשר תמורתם כלולה שינוע חו

 .כתב המחיריםבמחירי היחידות השונות שב
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ככל שהשינוע אינו מבוצע במשאבה/מייקו יש לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב ולאחר מכן 
 להציג אישור מהנדס מטעם הקבלן לשיטת הביצוע ולחוזק הבטון.

על הקבלן לקחת בחשבון צורך , ובנוסף 40.04.400ראה במפרט הכללי סעיף  -רצפותמרצפים ו
 . על כך תוספתכל ולא תשולם  ובכל דרך נדרשת לביצוע העבודה בדרכים שונות בשינוע הבטון

כל האמור במפרט הכללי של עיריית ירושלים סעיף כולל את עבור עבודות הבטון התשלום 
וכל העבודות  הטפסנות זיון הברזלהבטון, ובנוסף, התשלום כולל את  40.04.410 -, ו40.04.400

 כתב המחיריםהנילוות בין אם הוזכרו ובין אם לא עד לקבלת מוצר מוגמרלמעט, אם קבע הסעיף ב
  אחרת במפורש.

 .40.04.410 סעיףראה במפרט הכללי : פלדת זיון
 

 עבודות בניה 04פרק 
 

ריית יכל עבודות בניה יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של ע
ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט המיוחד 

 שלהלן:
ת את כל כולל מתייחסת לכל סוגי הבלוקים בניה של קירות ומחיצותהעבודה ל: בלוקמחיצות  תבני

 .לפי פרט מהנדסבטון כולל זיון ברזל חגורות  הדרוש לביצוע מושלם לרבות,
כלולות במחירי היחידה לרבות זיון הברזל וכל הדרוש לבניית המחיצות מבלוקים בטון החגורות 

 לבניה בבלוקים ולא ישולמו בנפרד.
 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה 06פרק 
 

כל עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות 
פיתוח וסלילה של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ 

 הוראות המפרט המיוחד שלהלן:
 

  -דלתות פלדה ומשקופי פח
 . במ"ר וימדד חזיתהלפי שטח יהיה . חישוב לתשלום א
ס"מ מהאלמנט  2רוחב דפנות הארון משתנה בהתאם לרוחב התשתית שהוא מסתיר, כך שהחזית תתרחק  .ב

 .הבולט ביותר. לרוחב הדפנות לא תהיה השפעה כלשהי על המחיר
 

 שרותים ציבוריים -מתקני תברואה 07פרק 
 

לעבודות פיתוח וסלילה כל עבודות מתקני תברואה יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי 
של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט 

 :המיוחד שלהלן
בעיקר ,אבל לא רק, במבני שירותים ציבוריים, במבני  במפרט מיוחד זה עוסק 07הבהרה: פרק 

במסגרת מכרז זה. בכתב  תחזוקה ובמבנים דומים בעלי אופי דומה הדורשים בניה שיפוץ ואחזקה
זה יופיעו סעיפים ממקצועות שונים כשאר אופן הביצוע ותכולת העבודה מפורט בפרקים  מחירים

 השונים במפרט מיוחד זה ובמפרטים הכלליים. 
 האמור במפרט זה יחול על כל עבודות הקבלן.

והמזמין יכול להשתמש בכל הסעיפים  נעשתה לצורך נוחות עבור הקבלן בלבד הנ"ל ההפרדה
 לכל צורך שהוא ללא תוספת כלשהיא ו/ או טענה כלשהיא. כתב המחיריםב

  מבנה

  כל מחסומי רצפה, מחסומי תופי, מאספים וכו' )אלא אם צוין אחרת( יהיו מפוליאתילן
 תוצרת חרושתית עם מאריך ומכסה מפליז מוברג במסגרת מרובע מפליז.

  ברשת המוברגת למחסום. מחסום תופי ומאפסים יכוסו במכסה מחסום רצפה יכוסה
 פליז מוברג במסגרת מרובע. המכסים ייקבעו במישור הריצוף.

 .על הקבלן להתאים מחסומי רצפה לכיוון הריצוף ולקבל אישור על מיקומם 
 עבודות טיח בקמרונות יבוצעו על פי הנחיות רשות העתיקות ובפיקוח : טיח פנים

רע"ת בהתאם וע"פ משמר מטעמה, בעזרת טיח הידראולי/ כל חומר שיוגדר על ידי 
 המפרט המיוחד.

  טיח פנים רגיל יהיה בשלוש  שכבות )הרבצה , שכבה מישרת  , גמר שליכט לבן  , הטיח
מר לבד. את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח ג -יבוצע לפי סרגל ישר בשני כוונים 

 ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות בכל מקום. 3במשך 
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  לפני ביצוע עבודות  פוליאתילןבכל המקומות שיידרשו יש להניח על הרצפות יריעות
 הטיח כהגנה הכלולה במחיר עבודות הטיח.

 ן בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגו
ס"מ לפחות, גודל  15מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

 מ"מ הכלולים במחיר הטיח. 0.7מ"מ ועובי החוט  12החור יהיה 
 .פינות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח 
 מיני הטיח השונים במקום שיסומן ע"י הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד מ

המפקח לאישור האדריכל לפני תחילת העבודה. ההוצאות בעד הנ"ל יכללו במחיר 
 היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכנת הדוגמאות.

 בזמן חיפוי האריחים יש לדאוג למילוי שכבת המלט לכל שטח האריח  :חיפוי קירות
אף מקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה במקומות שימצאו כריקים  כך שלא ישאר

 יפורקו האריחים ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן.
  בשורה האחרונה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פינה שאושרו ע"י המפקח

 והכלולים במחיר היחידה.

 יהיה   חיפוי הקירות בהדבקה   ע"ג מחיצות הגבס או טיח  יבוצע עפ"י הנ"ל  הדבק
 מסוג  מאושר לשימוש ע"י המפקח .

  חיפוי קירות באריחי קרמיקה  / שיש/ אבן בהדבקה כולל טיח בטון מיישר  עם ב.ג
 בונד הכלול במחיר היחידה .

  צריכים להיות בעלי תו תקן, ולאישור המפקח. מוצרי האינסטלציהכל  -אינסטלציה
 ולאישור המפקח.כל המוצרים צריכים להיות בעלי תו תקן,  -אביזרים

 כל המוצרים צריכים להיות בעלי תו תקן, ולאישור המפקח. -חשמל
 

 מתקני חשמל 08פרק 
 

כל עבודות מתקני חשמל יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה 
ריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט ישל ע

  המיוחד שלהלן:
עבודות התאורה לרבות גופים ואביזרים יידרשו את אישור מחלקת המאור של עיריית ירושלים 
לפני במהלך ובסוף הביצוע. מובהר בזאת כי התיאום מול מח' המאור יהיה באחריות הקבלן 

 ולא ישולם בנפרד. כתב המחיריםותמורתו כלולה במחירי היחידות השונות של 
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות ואישור לחומרים על ידי המפקח לפני 

 העבודה. 
והמפרט המיוחד למכרז  08הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני  כתב המחיריםהתאור ב

 זה. 
 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. 

 . 08כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט  כל הצנרת בחפירה מוכנה
 על כל גוף תאורה שיקנה ע"י הקבלן יש להעביר תחילה הצעות מחיר לאישור.

 פרקריית ירושלים ילעבודות פיתוח וסלילה של עראה במפרט הכללי  הנחת צנרת : ותאים צנרת
 במפרט הכללי של משהב"ט 08ובפרק , 43.03

 .43.03.040 -43.03.010במפרט הכללי סעיף ראה : וכבילה מעברים
במסגרת עבודות ברחובות העיר העתיקה בשדרוג הרחובות יידרש הקבלן מעת לעת לבצע עבודות 
חשמל לרבות הארקות עבור אלמנטים מיוחדים כגון גגונים ו/או כל אלמנט עליו יחליט המזמין. 

 ' מאור ובתי תקע.העבודות יכללו בין היתר גופי תאורה, חיווט, הארקות, נק
ממ"ר ומעלה, המותקנים מחוץ  10קצוות של כבלים עם מוליכים בחתך  :ם, הארקות ומגעניםכבלי

למבנה יסתיימו עם סופיות מפצלות מתכווצות )"כפפות"(. רמת הבידוד במקום החיבור תהיה זהה 
ומפסק מגן העומד  Aל מפסקי המגן בחוזה זה יהיו מטיפוס כ לרמת הבידוד של הכבל המגיע לחבור.

בפני ניתוקים בלתי רצויים בשל הפרעות בתדר גבוה או שינויים מהירים במתח  כדוגמת מפסק מגן 
 של חברת שניידר . SIמטיפוס 

  -נקודות מאור וחשמל
 על הקבלן חלה אחריות על  גוף התאורה, התקנתו ותפקודו במסגרת אחריות כוללת לבצוע 

 .התקן , כאשר ההתקנה תבוצע לפיהעבודה
  במידה ומתכוון הקבלן להציע גופי תאורה שווה ערך ואיכות לגופי התאורה הרשומים

 במסמכי החוזה, עליו להודיע על כך בכתב לא יאוחר משלושים יום מיום קבלת העבודה.
  על הקבלן להגיש למתכנן  רשימה הכוללת את כל נתוני גופי התאורה המצוינים במסמכי

החוזה , ובנוסף את נתוני החלופות שברצונו לספק יש לספק דפי קטלוג ואישורי מכון 
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בלווי המסמכים הנדרשים לפי המפרט הכללי פרק  מספר קטלוגי, התקנים כולל שם היצרן,
 .08.09.00סעיף  08

  לגוף תאורה על הקיר ו/או התקרה בכל גובה שיידרש, צינור פלסטי כפיף כבד  כל יציאה
מ"מ החל מלוח החשמל, כולל כל  קופסאות מעבר, כולל חציבות  20)מריכף( בקוטר 

 NYYממ"ר ו/או כבל  1.5X3 C.V.Pוסתימות החריצים כולל  מוליכי נחושת מבודדים 
כולל , ממ"ר 10X2ממ"ר עד  2.5X2 –ממ"ר ו/או מוליכים למתח נמוך  מ  1.5X3בחתך 

 מהדקים וכל חומרי העזר והעבודות הדרושים להשלמת נקודה.

 חיד, כפול, חילוף,י מחיר הנקודה יכלול את מפסיקי הזרם,מכל סוג שהוא רגיל או מוגן מים 
 או גלויה. תוצרת "גוויס" או ש"ע מאושר תה"ט לחצן

  ,סיתותים  או עבור הכנת מעברים בעת ביצועה לא תשולם כל תוספת בגין חיצוב מעברים
 יציקות.

 כתב המחירים, גופי התאורה נמדדים בנפרד במסגרת כתב המחיריםבאם לא צוין אחרת ב. 

 תי התקע יהיו עם מגעים פנימיים המוגנים בפני מגע מיקרי ב-Finger Proof  בתי התקע (
 יהיה מוגן בפני מגע מיקרי גם לאחר הורדת מכסה בית התקע(.

 
 עבודות טיח 09פרק 

 
כל עבודות הטיח יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של 

ריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט יע
 :המיוחד שלהלן

מובהר בזאת לקבלן כי עבודות טיח בחלק מהמקרים מבוצעות במסגרת עבודות שימור של רשות 
להנחיות העתיקות ובהתאם להנחיותיהם כחלק משימור הרחוב. עבודות הטיח יבוצעו בהתאם 

אחרת וין צותמורתם כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד אלא אם ומפרטי רשות העתיקות 
 במפורש.
המתמחים  דרש הקבלן לבצע את העבודות על ידי חברות ו/או פועלים מיוחדים לשימורילעיתים י

חברות לדוגמה: ו/או המזמין, בהתאם לדרישת רשות העתיקות  ,רבשימור ובאזור זה של העי
-ADIT 054או חברת  050-4784051, ימבי 052-2867885,  "פתחו יעקוב" 054-4568078"פרסקו" 
חברות אילו לא ו/או  / בעלי מקצוע מומחים אילומובהר בזאת כי עבור העסקתם של .7976110

 . כתב המחיריםתוספת ותמורתם כלולה במחירי היחידות השונות בתשולם לקבלן כל תמורה ו/ או 
מחירי הטיח כוללים: יצירת חריץ בטיח בכל מפגש עם קיר או חומר שונה , פסי רשת מתכת מתוחה 

ס"מ במפגש אנכי בין אלמנטים מבטון או בלוקים ובספי חלונות. יצירת פינות בטיח  -20רוחב כ 
)קנטים( ביצוע בקו מעוגל וביצוע בכל גובה פרט להיכן שמפורט אחרת. בהרכב הטיח יש להשתמש 

 ול ים דק . כל גווני טיח חוץ למיניהם, יש לבצע לפי דרישת מפקח. בח
לפני ביצוע העבודה יש לנקות את תשתית הקיר וליישר פני קיר קיים על ידי סיתות כל סוגי בליטות 
וחלקים רופפים, לחתוך קוצים, למלא חורים והשלמות יציקה, חיזוק מקצועות בזויתני רשת 

 ההכנות כלולות במחיר ביצוע עבודות ולא ישולם עבורם בנפרד. . P.V.Cמגולוונת עם פינות 
במחירי  טיח  נכללת הכנת  המשטח לרבות ניקוי מאבק,  מלכלוך,  מאבנים ומבליטות בטון בולטות, 
חיתוך  חוטי  ברזל  וכדומה, גירוד כל החומר לא  מודבק ותיקון פני המשטח   קירות, מחיצות  או 

ון ע"י סתימת ומילוי חריצים וחורים )אחרי הרכבת הצינורות או עקב תקרות. תיקון המשטח הבט
נפח המים(  או  %20חול , מים ו"סיקה לטקס"  ) -3צמנט, -1סגריגציה( יבוצע הקבלן בתערובת : 

ש"ע מאושר ע"י המזמין . במחירי טיח  נכללת הרבצה מכל  סוג שידרש, ביצוע טיח בעובי השכבות 
בלן יהיה  אחראי  על קבלת  שטחים ישרים בתיקרות וקירות,  לא ישולם הנדרשות במפרט הכללי. ק

וטיח  מעל  תוספת על הגדלת  עובי הכולל  של טיח מעל המצויין במפרט  הכללי  או  לרשת  מיוחד
 הרשת. 

מ"מ   15/15או  15/20מחירי טיח פנים וחוץ כוללים פרופילים "ח"  או זוויתן מאלומיניום  במידות  
, ולא ישולם יח או במפגש הטים עם חומרים  גמר  אחרים  לפי פרטי או  הנחיות האדריכלבקצה הט

 על כך בנפרד אלא כלול במחיר היחידה.
 

 :הנחיות רשות העתיקות
לכל עבודה בקירות יש צורך בקבלת הנחיות מרשות העתיקות, והעבודה תבוצע בהתאם למסמך 

 :כדלקמן לה", המצורף לחומר המכרז"עקרונות לביצוע עבודות בעיר העתיקה וסביב 
כל עבודה בעיר העתיקה מחייבת את אישורה של רשות העתיקות, לא רק מההיבטים  .א

הטכניים של חשש לפגיעה בעתיקות אלא גם בכל הנוגע להיבטי שימור המרקם האדריכלי של העיר 
 העתיקה עצמה.

"ת. יתכן ובמידה קרקע תבוצע בפיקוח צמוד של ארכיאולוג רע-כל עבודה החודרת לתת .ב
 וייחשפו עתיקות במהלך הפיקוח, יידרשו פעולות נוספות ובכללן חפירה ארכיאולוגית.
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ככלל, לא יחוברו ויעוגנו אלמנטים לקירות קדומים, אלא בהיעדר פתרון אחר, ולאחר  .ג
כל חיבור של כל אלמנט לקירות המבנים יעשה קבלת היתר פרטני, ובכפוף לקווים המנחים הבאים: 

משקים בין האבנים בלבד ולא אל גוף האבן, ובעזרת חומרים שאינם מחלידים )כדוגמת אל ה
 נירוסטה(.

פי ההנחיות של רע"ת תוך שימוש בחומרי מליטה -כל עבודה בחזיתות המבנים תבוצע על .ד
 על בסיס סיד וללא תוספת צמנט.

י מינהל העבודות הקשורות להתערבות בבנייה קדומה יבוצעו באמצעות משמר המאושר ע" .ה
 שימור של רשות העתיקות.

-כל בניה, יציקת בטון או הנחת ריצוף יבוצעו תוך הקפדה על הפרדה מקירות המבנים על .ו
 ידי רע"ת.-פי הנחיות שיינתנו על

כל עבודה הכוללת שימוש במחפרון או כלי מכאני אחר תבוצע תחת פיקוח צמוד של  .ז
 ארכיאולוג או משמר רע"ת.

פי -כגון פיגומים, מנופים וכדומה מחויב באישור רע"ת ויעשה עלהשימוש במתקני בנייה  .ח
 ההנחיות של רע"ת.

עבודות הטיח יפוקחו וינתנו הוראות לגביהם ע"י רשות העתיקות כאשר הוראותיהם מחייבות את 
 ולא ישולם עליהם בנפרד. כתב המחיריםהקבלן וכלולות במחירי היחידות השונות שב

מועד דוגמאות של כל אחד ממיני הטיח השונים במקום שיסומן ע"י  הקבלן יכין בעוד : טיח חוץ
 המפקח לאישור האדריכל לפני תחילת העבודה. 

ההוצאות בעד הנ"ל יכללו במחיר היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכנת הדוגמאות.
  

 
 עבודות צביעה 11פרק 

 
הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של כל עבודות הצביעה יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט 

עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט 
  המיוחד שלהלן:

  11לעבודות צביעה פרק הבינמשרדי כל העבודות יבוצעו בהתאם ובכפוף למפורט במפרט הכללי 
המפקח, על פי דוגמא מאושרת ע"י  כל עבודות סיוד או צביעה למיניהם יבוצעו בגוון לפי בחירת

המאושר ע"י המפקח. לפני  המפקח. הביצוע יהיה בשלוש שכבות או יותר עד לקבלת גוון אחיד,
ביצוע כל סוג של צביעה מעל בטון, יש לבצע: קיצוץ ברזלים בולטים, פירוק שכבות רופפות, החלקת 

מדבקות וכל זה לקבלת שטח חלק ימת חורים יישור בליטות , הסרת תבטון בקירות ותקרות וכן ס
 .ומוכן לצביעה וסיוד. העבודה כוללת פיגומים בכל גובה, לא ישולם עבור העבודות אלו בנפרד

עבודות הצביעה יבוצעו על משטחים נקיים ויבשים. לא תורשה צביעת חוץ במזג אויר גשום, 
ימי סגריר ושרב וזאת רק בתנאים של רוח עזה, רטיבות גבוהה, טל, אבק כבד, לחות, ערפל לרבות ב

. הקבלן יוודא שהצביעה נעשית ברמה מקצועית נאותה. השטח הצבוע מפקח /המזמיןלפי קביעת ה
 יהיה חופשי מנזילות, קמטים בועות, או פגמים אחרים וייראה אחיד, חד גוני ומכוסה היטב כנדרש.

כלוך, חלודה, קליפות, הכנת המשטח: שטחי הברזל ינוקו כדלקמן: על פני השטח להיות נקיים מל
לפני צביעת אלמנטים מעץ יש לבצע שפשוף בנייר צבע ישן וכו'.  ,סיגים, שומן, שאריות בטון וטיח

 זכוכית להסרת כל פילם קיים וגילוי משטח עץ נקי.
ניקוי השטחים יבוצע בעזרת מברשות פלדה מכאניות ואמצעיים מכאניים אחרים כגון: פטישים, 

 לפי התקן השבדי. ST2 יר לטש ועוד. עד לדרגהאזמלים, בד שמיר, ני
אופן הצביעה: תחילה יש לעבור על כל הפינות ולאחר מכן לצבוע שכבה מלאה של כל השטח 

 במברשת יד מתאימה לקבלת שכבה אחידה. 
קוי השטח בעזרת יצביעה ראשונה חייבת להעשות באותו יום בו יבוצע הניקוי והגירוד, ומיד לאחר נ

. הייבוש יהיה עד יום למחרת ובהתאם לאישור היצרן. קיצור הזמן בקיץ יהיה רק לפי אישור סולבנט
 היצרן. 

מיקרו לפחות. צביעה  31שכבה ראשונה בצבע יסוד "צנקוט" מתוצרת טמבור או שווה ערך בעובי של 
מיקרון  51בשכבה שניה עליונה "צביעה אחת ודי" גוון אפור מתוצרת טמבור או שווה ערך בעובי של 

 לפחות.
מקסימום ולהשתדל לקבל שכבה מלאה בהברשה אחת  %5יש לדלל את הצבע בטרפנטין מנרלי עד 

 ולא על ידי מריחות חוזרות. לשם כך יש להרטיב את המברשת עם צבע באופן מתמיד.
כל שכבת צבע תבוצע לאחר שקודמתה התייבשה לגמרי והגוון של כל שכבה חייב להיות שונה 

דמת, כדי להבדיל ביניהן, כל שכבת צבע תהיה, רצופה, חלקה, בעלת עובי אחיד מהשכבה הקו
ותבוצע תוך כסוי מלא, פגמים בשכבות הצבע שנוצרו ע"י הפסקות, טיפול או נזילות, יתוקנו ע"י 

 .הקבלן ויצבעו מחדש
ת לפי הוראו -צביעת אלמנטים מעץ כוללת שלוש שכבות לכה שקופה על עץ יבש. הדילול והצביעה

 יצרן.
 מובהר בזאת כי כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות השונות לצביעה ולא ישולם עבורם בנפרד.
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 עבודות אבן 14פרק 

  
כל עבודות האבן יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של 

הוראות המפרט  ריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פיע
 המיוחד שלהלן:

לכל עבודה בקירות יש צורך בקבלת הנחיות מרשות העתיקות, והעבודה  -הנחיות רשות העתיקות
תבוצע בהתאם למסמך "עקרונות לביצוע עבודות בעיר העתיקה וסביב לה", המצורף לחומר 

 המכרז:
ההיבטים הטכניים כל עבודה בעיר העתיקה מחייבת את אישורה של רשות העתיקות, לא רק מ .א

של חשש לפגיעה בעתיקות אלא גם בכל הנוגע להיבטי שימור המרקם האדריכלי של העיר העתיקה 
 עצמה.

קרקע תבוצע בפיקוח צמוד של ארכיאולוג רע"ת. יתכן ובמידה -כל עבודה החודרת לתת .ב
 וייחשפו עתיקות במהלך הפיקוח, יידרשו פעולות נוספות ובכללן חפירה ארכיאולוגית.

ככלל, לא יחוברו ויעוגנו אלמנטים לקירות קדומים, אלא בהיעדר פתרון אחר, ולאחר קבלת  .ג
כל חיבור של כל אלמנט לקירות המבנים יעשה אל היתר פרטני, ובכפוף לקווים המנחים הבאים: 

 המשקים בין האבנים בלבד ולא אל גוף האבן, ובעזרת חומרים שאינם מחלידים )כדוגמת נירוסטה(.
פי ההנחיות של רע"ת תוך שימוש בחומרי מליטה על -עבודה בחזיתות המבנים תבוצע עלכל  .ד

 בסיס סיד וללא תוספת צמנט.
העבודות הקשורות להתערבות בבנייה קדומה יבוצעו באמצעות משמר המאושר ע"י מינהל  .ה

 שימור של רשות העתיקות.
פי -דה מקירות המבנים עלכל בניה, יציקת בטון או הנחת ריצוף יבוצעו תוך הקפדה על הפר .ו

 ידי רע"ת.-הנחיות שיינתנו על
כל עבודה הכוללת שימוש במחפרון או כלי מכאני אחר תבוצע תחת פיקוח צמוד של ארכיאולוג  .ז

 או משמר רע"ת.
פי -השימוש במתקני בנייה כגון פיגומים, מנופים וכדומה מחויב באישור רע"ת ויעשה על .ח

 ההנחיות של רע"ת.
קחו וינתנו הוראות לגביהם ע"י רשות העתיקות כאשר הוראותיהם מחייבות את עבודות האבן יפו

 ולא ישולם עליהם בנפרד. כתב המחיריםהקבלן וכלולות במחירי היחידות השונות שב
של מכון  2378ת"י ו 14הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין פרק בנוסף, 

, ללא התקנים. הקבלן יכין דוגמאות אבן מתאימות לאבן הקיימת וכוחלה לאישור המפקח מראש
 . תשלום נוסף

ובהתאם לפרטים בתכניות   2378ולפי ת"י  14כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק 
ע"י אדריכלות וקונסטרוקציה. האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו 

. האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות, גידים, התפרקויות, סדקים, / המזמיןהאדריכל
חורים, נקודות התפוררות, בלא סתימות, ללא כרס. האבן תהיה אחידה בגוון וללא כתמים. 

ולבדוק  חוזק  וטיב  האבן  והמזמין באחריות הקבלן להביא דוגמאות האבן, לקבל אישור האדריכל 
 אישור ממכון התקנים.  ולקבל

מ"ר עם פתח ועיבודי פתחים  3הקבלן יבנה על חשבונו  מאבן  בדוקה ומאושרת דוגמת קיר בגודל 
 / המזמיןכולל כיחול לצורך קבלת אישור האדריכל

, / מזמיןכליאבן דולומיטית קשה מסוג לפי בחירת האדרעבור יהיה  כתב המחיריםמחיר אבן ב
טלטיש, בעיבוד  מסותת  בכל גודל ובכל עובי ע"פ בחירת אדריכל,, מזמין/ בחירת האדריכללבגוון 

 מוסמסם, מוטבה  או אבן נסורה, ממחצבה מאושרת. 
ובתוספת דבק  1:3תיקוני כיחול יתבצעו בעבודה זהירה בתערובת חול מחצבה מסומן, צמנט לבן  

, ורשות העתיקות יית מפקחאקרילי מעורב עם ערב כימי נגד רטיבות.  גוון, עומק ורוחב לפי הנח
 כולל פירוק וניקוי המישק הקיים. 

המחירים כוללים אספקה והתקנה, עיבוד מגרעות במקצועות ופינות הבנין. חיפוי האבן כולל טיט, 
הנחיות ת"י ומ"מ הכל לפי  4עובי מגולבנים בהרכבת רשת פלדה חיבור ע"י עיגונים וחוטי קשירה 

. סוג, טיב, צבע האבן וכן עיבוד סיתות מכל סוג יהיו ועל חשבונו מהנדס ביצוע מטעם הקבלן
. אבן פינתית בקירות תבנה מאבנים ו/או ע"פ הוראות המזמין בבניןהקיימת תואמים לפי האבן 

שלמות. במקומות המיועדים לחיבור אבן חדשה עם אבן קיימת ,יש לפרק אבן בכל שורה שניה או 
  .יותר ולבנות מחדש עם "שטרבות"

האדריכל למשלוחי לוחות האבן הראשונים. אבנים לא המזמין ו/או על הקבלן לקבל אישור 
או האדריכל יפונו אל מחוץ לאתר. הקובע הבלעדי לגבי התאמת האבן יהיה המזמין מאושרות ע"י 

  ולכל טענה. האדריכל וקביעתו תהיה סופית ולא ניתנת לכל ערעור
במחיר יחידה עבודות אבן כלולים כל חומרים כגון:  אבן, רשתות ברזל מעוגנות לבטון, קוצים,  
ברגים לעיגון הרשתות וכו', כולם מגולוונים, עוגני נירוסטה "מקל סבא" לחיבור האבנים לרשתות, 

 פתחיםלחומרים אקריליים לתיקוני איטום, כל האבנים המיוחדות מעל ומתחת לפתחים ולקורות, 
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)מזוזות( ולחיפוי  עמודים וקורות, פינות בנין וסביב פתחים עשויות  מאבן לפי  פרטי האדריכל.  
 פינות יבנו 

 
ס"מ בצלע הרחבה. )צלע הקצרה  40ס"מ בצלע הקצרה ולפחות  25באורך מינימלי  םבבנין מאבני

ש וה" אם ידרס"מ. שוליים "זמל 60-50-40מעל צלע הרחבה ולהפך(, אורך האבנים משולב בשורה 
האדריכל יעשה הקבלן ללא  תוספת מחיר. במחיר יחידה לחיפוי אבן כולל ביצוע שורות בכל צורות 
וגובה האבן שבתוכנית, לרבות אבנים משקוף מעל  פתחי חלונות ודלתות, חיבורי וחיתוכי האבן 

אבן כל בגלל גמר קווים  מעגלים ומשופעים, ללא תוספת מחיר. בנוסף כלול במחיר עבודות ה
ין מפגשי אבן עם  בטון  חשוף, טיח חוץ או יהעיבודים הדרושים לפי תכניות והנחיות האדריכל בענ

כמופיע בתוכניות החזיתות והפרטים, הכל לקבלת עבודה מושלמת  כל סוגי עיבוד ועובי  האבן.
 בהתאם לתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.

 קות שיתקבלו לאחר סיור עמם בשטח.בהתאם להנחיות רשות העתי -ניקוי קירות אבן
 מפרט ניקוי ואופני מדידה: 

 .הניקוי יעשה בחומרים מאושרים ע"י רשות העתיקות .א
 יש לצלם את הקיר לפני ואחרי הניקוי .ב
מ"ר מדידת השטח  1מ"ר, במידה וסך השטח גדול מ 1שטח מינימלי לניקוי  -אופני מדידה .ג

 תסוכם מראש מול המפקח ותבטא במדויק את שטח הניקוי בכל צורה שתדרש, בכל רוחב ואורך.
, 40.03.160סעיף של עיריית ירושלים במפרט הכללי בנוסף ראה  -חיפוי קירות בלוחות אבן 

40.04.200. 
 

 מיזוג אויר 15פרק 
 

כל עבודות מיזוג אויר יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של 
עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט 

 המיוחד שלהלן: 
תקת/ שינוע/ הזזת/ במסגרת עבודות שדרוג הרחובות יידרש הקבלן מעת לעת לבצע עבודות של הע

 ו/או התקנה חדשה ככל שיידרש. פירוק והתקנה מחדש וכל הדרוש, של מזגנים על אביזריהם
. על הקבלן להציג אסמכתאות מתאימות כל עבודות המיזוג יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך בלבד

 ..כתב המחיריםלאישור טכנאי המיזוג ותמורתו כלולה ביחידות השונות ב
 דרש.יכלולים במחירי סעיפי התקנה ופירוק, לכל מקום ובכל אמצעי שיהובלה ופינוי 

 
 מסגרות חרש 19פרק 

 
כל עבודות מסגרות חרש יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה 
של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט 

  המיוחד שלהלן:
 SHOPאישור תוכניות כל עבודות מסגרות החרש לרבות גגונים יבוצעו אך ורק לאחר 

DRAWINGS  יוגשו ע"י יוכנו ע"י מהנדס מטעם הקבלן )ר' פרק תכנון וביצוע במוקדמות( ואשר
  מראש לפני הייצור והביצוע. הקבלן ועל חשבונו לאישור המפקח ו/או המתכנן

ב"חוברת פרטים  "עיגון גגונים" ללים ביצוע עיגון ע"פ פרטיכואינם מחירי הגגונים שבפרק זה 
 יחודיים".י

 העבודה.  לביצוע, כאמור, לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין שרטוטים מפורטים
 

 שרטוטים אלו יועברו לאישור המזמין. שרטוטים אלו חייבים לכלול:
 השונים  של מבני הפלדה.מידע מלא, כולל רשימות חומרים, לצורך ייצור המרכיבים  -
 מיקום, סוג  וגודל של כל הברגים והריתוכים השונים. -
 פרטים מדויקים לגבי הכנת השטחים עבור תהליכי הריתוך. -
 

מטעם הקבלן  מהנדסהאישור בכתב ע"י  טעוןכל שינוי בגודל הפרופילים, מידות או החומרים, 
הקבלן מהאחריות עבור המידות, הכמויות אישור המהנדס לא ישחרר את . ואישור מהנדס המזמין

 וכו' המופיעות בתוכניות הפרוט.
אין לייצר אלמנטי קונסטרוקציה בבית המלאכה לפני קבלת אישור לביצוע  -שרטוטים לאישור

בחתימה על שרטוטי הפרוט ע"י המפקח.  אישור המפקח הינו עקרוני בלבד ואינו מהווה אישור 
הקבלן יהיה אחראי לגבי כל האלמנטים . כל תיקון עקב אי  ות.למידות ולכמויות השונות מופיע
 התאמה יעשה על  חשבון בקבלן.

  :כמויות ויחידות מידה
 הכמות הכוללת של הפלדה תחושב בדייקנות ע"י הקבלן ותסומן על כל תוכנית ותוכנית בנפרד. 
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פחת לא יילקח כל , מדידה תהיה נטו לפי משקל הקונסטרוקציה שבוצעה בסופו של  דבר בשטח
 בחשבון.

 כוללים אספקה בהתאם לחוזה, ייצור, הובלה  הרכבה. כתב המחיריםמחירי היחידה ב
 טון למ"ק. 7.85משקל הפלדה לחישוב יהיה 

 צביעת הקונסטרוקציה תימדד בנפרד לפי משקל הקונסטרוקציה נטו. 
 המחיר יכלול את התיקונים הדרושים אחרי ההרכבה.

 
העבודה כוללת גם ביצוע העתקות לתכניות הפירוט וביצוע שינויים בתכניות בהתאם להנחיות 

 המתכנן עד לקבלת תכניות מאושרות.
 :הכנת חלקי הקונסטרוקציה בבית מלאכה

  יש לבצע את החיבורים בבית המלאכה. את החיבורים באתר ההקמה יש לצמצם למינימום
 קונסטרוקציה לאתר ההקמה.הכרחי הנקבע ע"י האפשרות של הובלת ה

 לריתוכים  חיבורים שיש לעשותם בשטח יוכנו בבית מלאכה לחיבורי ברגים ושיפוע השפות
 )במידה וריתוכים במקום ההתקנה יותרו ע"י המפקח(.

  בחיבורים  לחסוך   הקבלן יכין מראש בבית המלאכה אלמנטים גדולים ככל האפשר על מנת
 באתר ההרכבה.

  הפרופילים על הקבלן להשתמש באמצעים מכניים. אין לבצע חתוכים עם לצורך חתוך
 מבער ללא אישור בכתב של המפקח ביומן העבודה.

 .על הקבלן לדאוג לניקוי מקומות הריתוך מ"שלקה" בזמן ובגמר הריתוכים 

 .על הקבלן לדאוג שכל קצוות הפרופילים יהיו מושחזים ומעוגלים היטב 
 

לכל עבודה בקירות יש צורך בקבלת הנחיות מרשות העתיקות, והעבודה  -הנחיות רשות העתיקות
תבוצע בהתאם למסמך "עקרונות לביצוע עבודות בעיר העתיקה וסביב לה", המצורף לחומר 

 המכרז:
כל עבודה בעיר העתיקה מחייבת את אישורה של רשות העתיקות, לא רק מההיבטים הטכניים של 

הנוגע להיבטי שימור המרקם האדריכלי של העיר העתיקה חשש לפגיעה בעתיקות אלא גם בכל 
 עצמה.

 קרקע תבוצע בפיקוח צמוד של ארכיאולוג רע"ת. יתכן ובמידה -כל עבודה החודרת לתת
 וייחשפו עתיקות במהלך הפיקוח, יידרשו פעולות נוספות ובכללן חפירה ארכיאולוגית.

  בהיעדר פתרון אחר, ולאחר ככלל, לא יחוברו ויעוגנו אלמנטים לקירות קדומים, אלא
כל חיבור של כל אלמנט לקירות קבלת היתר פרטני, ובכפוף לקווים המנחים הבאים: 

המבנים יעשה אל המשקים בין האבנים בלבד ולא אל גוף האבן, ובעזרת חומרים שאינם 
 מחלידים )כדוגמת נירוסטה(.

 שימוש בחומרי מליטה פי ההנחיות של רע"ת תוך -כל עבודה בחזיתות המבנים תבוצע על
 על בסיס סיד וללא תוספת צמנט.

  העבודות הקשורות להתערבות בבנייה קדומה יבוצעו באמצעות משמר המאושר ע"י מינהל
 שימור של רשות העתיקות.

 כל בניה, יציקת בטון או הנחת ריצוף יבוצעו תוך הקפדה על הפרדה מקירות המבנים על-
 ידי רע"ת.-פי הנחיות שיינתנו על

 עבודה הכוללת שימוש במחפרון או כלי מכאני אחר תבוצע תחת פיקוח צמוד של  כל
 ארכיאולוג או משמר רע"ת.

 פי -השימוש במתקני בנייה כגון פיגומים, מנופים וכדומה מחויב באישור רע"ת ויעשה על
 ההנחיות של רע"ת.

ות כאשר יפוקחו וינתנו הוראות לגביהם ע"י רשות העתיקוהקונסטרוקציה עבודות האבן 
ולא ישולם  כתב המחיריםהוראותיהם מחייבות את הקבלן וכלולות במחירי היחידות השונות שב

 עליהם בנפרד.
 

 מסגרות 
 מסתורי תשתיות מפח טוויסט לפי פרט מחוברת "שפת רחוב/ בזכות הדרך" 

 חישוב לתשלום לפי שטח חזית. 
המרחק מהקיר ובהתאם רוחב הכיסוי מהצדדים ומלמעלה משתנה בהתאם לרוחב התשתית, כך 

ס"מ מהאלמנט הבולט ביותר, לרוחב הכיסוי לא תהיה השפעה כלשהי על  2שהחזית תתרחק 
 המחיר. 

לתוספת פח  6.31.0110כולל כיסוי משופע, כאשר סעיף  6.31.0100רט כיסוי תשתיות לפי סעיף פ
 רק לכיסויי תשתיות ישנים שבוצעו בעבר ללא פח עליון משופע. משופע מתייחס



 
 

19 
 

התקנת הגגונים כוללת את הזרועות והפח וכל אלמנט נוסף הנדרש בפרט, כולל פלאחים  -גגונים
 כל הנ"ל ללא תשלום נוסף.  לעיגון,

אספקה והתקנה כולל בדיקת שליפה לפי דרישת ישולמו בנפרד כאשר הם כוללים ברגי העיגון 
 מהנדס.

 והעיגונים לפי חוברת "פרטים יחודיים לעבודות מסגרות בעיר העתיקה"פרטי הגגונים 
  :המצורפת

 מחוברת "שדרוג רחובות בעיר העתיקה": 11-או פ 10-פרט פ
'' 1מ"מ או  2מ"מ( עובי דופן  42.4) 1 1/4בקוטר ''מגלוון קונסטרוקציית הגגון עשויה צינור חלול 

 .מ"מ ע"פ המלצת היצרן 2 מ"מ( עובי דופן 33.7)
  הנחיית מזמין העבודה.צבוע בגוון אחיד נבחר מתוך פלטת הצבעים ע"פ 

 , בהתאם להנחיית מזמין העבודה.ס"מ 140-120מטר ובעומק  3.5-מידות כלליות כ
מ"מ צבוע בגוון אחיד נבחר בתוך פלטת הצבעים  50/150 מסוג גלאגןמגלוון עשוי פח גלי  הכיסוי1

  הנחיית מזמין העבודה.ע"פ  7032ע"פ תיאום או בגוון ראל 
מ"מ, מפגש קיר באמצעות  2-ס"מ בעובי כ 2-3מפח מגולוון בגודל  Uסיומת לגגון )סוגר צד( פרופיל 

 "ע. סגירה עם חומר איטום כדוגמת סיקה פלקס או ש -סנטף ע"פ המלצת היצרן
 . )מחושב ומשולם בנפרד( הגגון מעוגן בקיר האבן/ כוחלה

 העבודה כוללת צנרת לחשמל, הנחת תשתיות, התחברות למערכות קיימות, 
 יש לקבל אישור מהנדס להתאמת התומכות, שדה הקירוי או הצלון הנדרשים.

 
 :98-101" מחוברת "בזכות הדרך" עמודים PGפרט "

 מ"מ ע"פ המלצת היצרן. 80/10מ"מ או   60/10ברזל מלא קונסטרוקציית הגגון עשויה 
 צבוע בגוון אחיד נבחר מתוך פלטת הצבעים ע"פ הנחיית מזמין העבודה. 

 ס"מ בהתאם להנחיית מזמין העבודה. 100-140מטר ובעומק  3.0-מידות כלליות עד כ
אום או בגוון ראל צבוע בגוון אחיד נבחר בתוך פלטת הצבעים ע"פ תי 18/76הכיסוי עשוי פח גלי 

 ע"פ הנחיית מזמין העבודה.  7032
'' להעברת חשמל בגוון אחיד נבחר בתוך פלטת הצבעים 1/2לרבות רוזטה מעוצבת שבפרט וצינור 

סגירה עם חומר  -, מפגש קיר באמצעות סנטף ע"פ המלצת היצרן7032ע"פ תיאום או בגוון ראל 
 איטום כדוגמת סיקה פלקס או ש"ע. 

 בקיר האבן/ כוחלה )מחושב ומשולם בנפרד(.  הגגון מעוגן
 העבודה כוללת צנרת לחשמל, הנחת תשתיות, התחברות למערכות קיימות, 

 יש לקבל אישור מהנדס להתאמת התומכות, שדה הקירוי או הצלון הנדרשים.
 

 :98-101" מחוברת "בזכות הדרך" עמודים PGפרט "
מ"מ  60/10מ"מ כמפורט בשרטוט, ברזל מלא  10 קונסטרוקציית הגגון עשוי צלע ברזל שטוח עובי

 ואלמנטים נוספים ע"פ השרטוט.
 צבוע בגוון אחיד נבחר מתוך פלטת הצבעים ע"פ הנחיית מזמין העבודה. 

 ס"מ בהתאם להנחיית מזמין העבודה. 180מטר ובעומק עד  4.0-מידות כלליות עד כ
פלטת הצבעים ע"פ תיאום או בגוון ראל  צבוע בגוון אחיד נבחר בתוך 18/76הכיסוי עשוי פח גלי 

 ע"פ הנחיית מזמין העבודה.  7032
'' להעברת חשמל בגוון אחיד נבחר בתוך פלטת הצבעים 1/2לרבות רוזטה מעוצבת שבפרט וצינור 

סגירה עם חומר  -, מפגש קיר באמצעות סנטף ע"פ המלצת היצרן7032ע"פ תיאום או בגוון ראל 
 ו ש"ע. איטום כדוגמת סיקה פלקס א

 הגגון מעוגן בקיר האבן/ כוחלה )מחושב ומשולם בנפרד(. 
 העבודה כוללת צנרת לחשמל, הנחת תשתיות, התחברות למערכות קיימות, 

 יש לקבל אישור מהנדס להתאמת התומכות, שדה הקירוי או הצלון הנדרשים.
 פרט "מתלה סחורה" מחוברת "פרטים יחודיים":

מ"מ כמפורט בשרטוט  3.25'' עובי דופן 1צינורות עגולים קוטר קונסטרוקציית הגגון עשויה 
 ואלמנטים נוספים ע"פ השרטוט.

 ס"מ.  40מטר ובעומק  4.0-מידות כלליות עד כ
 צבועים בגוון אחיד נבחר מתוך פלטת הצבעים ע"פ תיאום עם מזמין העבודה.

קיימות, חגורה ויסוד לפי המתלה מעוגן בקיר האבן/ כוחלה. הנחת תשתיות, התחברות למערכות 
 הנחיית מהנדס. יש לקבל אישור מהנדס להתאמת התומכות

 

  -ניקוז מי גשמים

 .הרכבת מזחלת מים לאורך גגון חדש או קיים 
  ס"מ אורך. 60מ"מ חתך הפח לפי פרט אדריכל עד  2פח בעובי 
 .כולל מחברים, ראש קולט, צינור מי גשם וכל הדרוש לביצוע מושלם 
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 מפח מגלוון צבוע לפי מפרט צביעת משטחי פח. כל האלמנטים 

  מתייחס לפרט מלא הכולל את כל הסעיפים שלעיל כאשר אורך המזחלת  19.03.001סעיף
 מ', ואורך הצמ"ג לפי גובה המזחלת מהקרקע, ללא תשלום נוסף.  2.5-5

  מ', כאשר אין צורך בצמ"ג נוסף.  5מתייחס להארכת מזחלת מים מעל  19.03.002סעיף
מ' יחשב הדבר כשתי  5-ומת זאת כאשר מותקן צמ"ג נוסף במזחלת מים ארוכה מלע

 19.03.001מזחלות נפרדות וישולם כשתי יחידות לפי סעיף 
 

   רצפות סיפון )דק( 20פרק 
 

כל עבודות רצפות סיפון )דק( יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח 
ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות וסלילה של עריית ירושלים 

 המפרט המיוחד שלהלן:
 מחירי הסעיפים השונים כוללים הובלה והתקנה לכל מקום ובכל אמצעי שידרש.

מחירי הסעיפים השונים כוללים התקנת קורות היסוד על גבי יסודות בטון )היסודות מתומחרים 
 על ידי המהנדס ללא תוספת תשלום. בנפרד(, ההתקנה בכל אלמנט שידרש

 ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוסף. -רצפות סיפון ורמפה משופעת
 
 

 פיתוח נופי 40פרק 
   

כל עבודות פיתוח נופי יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של 
משהב"ט וע"פ הוראות המפרט עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת 

  המיוחד שלהלן:
כל העבודות כוללות כל שנדרש לביצוע מושלם, כולל אספקה, החזרת המצב לקדמותו )לא כולל 

לכל מרחק שיידרש, ותשלום כל ה יעירימחסני הלו/או  אספקת אבן מיוחדת( ופינוי לאתר שפיכה
אחרת במפורש. העבודות יבוצעו בזהירות רבה לשמירה על  אלא אם כן מצויין ,היטלים ואגרות

 .שלמות האביזרים
 כל מחירי היחידה כוללים אספקה, הובלה, רווח קבלני וכל יתר הנדרש עד לביצוע מושלם.

 
 כל העבודות יבוצעו בכפוף להוראות והנחיות רשות העתיקות 

 
הנחיות מרשות העתיקות, והעבודה לכל עבודה בקירות יש צורך בקבלת  -הנחיות רשות העתיקות

תבוצע בהתאם למסמך "עקרונות לביצוע עבודות בעיר העתיקה וסביב לה", המצורף לחומר 
 המכרז:

כל עבודה בעיר העתיקה מחייבת את אישורה של רשות העתיקות, לא רק מההיבטים הטכניים של 
לי של העיר העתיקה חשש לפגיעה בעתיקות אלא גם בכל הנוגע להיבטי שימור המרקם האדריכ

 עצמה.
 קרקע תבוצע בפיקוח צמוד של ארכיאולוג רע"ת. יתכן ובמידה -כל עבודה החודרת לתת

 וייחשפו עתיקות במהלך הפיקוח, יידרשו פעולות נוספות ובכללן חפירה ארכיאולוגית.
  ככלל, לא יחוברו ויעוגנו אלמנטים לקירות קדומים, אלא בהיעדר פתרון אחר, ולאחר

כל חיבור של כל אלמנט לקירות תר פרטני, ובכפוף לקווים המנחים הבאים: קבלת הי
המבנים יעשה אל המשקים בין האבנים בלבד ולא אל גוף האבן, ובעזרת חומרים שאינם 

 מחלידים )כדוגמת נירוסטה(.

 פי ההנחיות של רע"ת תוך שימוש בחומרי מליטה -כל עבודה בחזיתות המבנים תבוצע על
 לא תוספת צמנט.על בסיס סיד ול

  העבודות הקשורות להתערבות בבנייה קדומה יבוצעו באמצעות משמר המאושר ע"י מינהל
 שימור של רשות העתיקות.

 כל בניה, יציקת בטון או הנחת ריצוף יבוצעו תוך הקפדה על הפרדה מקירות המבנים על-
 ידי רע"ת.-פי הנחיות שיינתנו על

 י מכאני אחר תבוצע תחת פיקוח צמוד של כל עבודה הכוללת שימוש במחפרון או כל
 ארכיאולוג או משמר רע"ת.

 פי -השימוש במתקני בנייה כגון פיגומים, מנופים וכדומה מחויב באישור רע"ת ויעשה על
 ההנחיות של רע"ת.

 
הוראות לגביהם ע"י רשות העתיקות כאשר הוראותיהם מחייבות את  עבודות האבן יפוקחו וינתנו

 ולא ישולם עליהם בנפרד. כתב המחיריםהקבלן וכלולות במחירי היחידות השונות שב
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 )כולל אבני שפה( ריצוף אבן טבעית

ובהתאם לפרטים   2378ולפי ת"י  14כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  .א
 . ומפרט מיוחד זה אדריכלות וקונסטרוקציה בתכניות

 האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י האדריכל.  .ב
האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות, גידים, התפרקויות, סדקים, חורים, נקודות  .ג

 התפוררות, בלא סתימות, ללא כרס. האבן תהיה אחידה בגוון וללא כתמים. 
ולבדוק  חוזק   / המזמיןהקבלן להביא דוגמאות האבן, לקבל אישור האדריכלבאחריות  .ד

 . מעבדה מוסמכתוטיב  האבן  ולקבל אישור 
סעיפי הריצוף כוללים אספקה והובלה בכל אמצעי שידרש, וביצוע מלא כולל כל אמצעי  .ה

 הדבקה שידרש, כיחולים וכל הדרוש לביצוע מושלם.
ס"מ  5ר טיט לרבות מוספים ודבקים מאושרים בעובי כל סעיפי הריצוף כוללים בין הית .ו

, כיחול ומישקים בגוון האבן , גב ס"מ לפחות(  5)בעובי  שכבת חול מיישרת ו/או ,לפחות,
בטון וכל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת )הסעיפים אינם כוללים את שכבת המצעים ורצפת 

 .בטון במידה ויידרש וישולמו בנפרד(
 ס"מ וע"פ הוראות המפרט הכללי והת"י הרלוונטי. 10עבור מיסעות עובי האבן לא יפחת מ  .ז

 

  דרשיכולל אספקה והובלה בכל אמצעי שי -ריצוף אבן אספקה בלבד )טבעית(
 .ר' התייחסות בפרק המוקדמות 

לפי  יבוצעו עבודות הנגשת נכים מיוחדות, 40.04.210ראה במפרט הכללי סעיף  -משטחים ושבילים
 הנחיות העיריה לסימון שטחי מסחר ובהתאם להנחיות הפיקוח העירוני.

חברה לבחירת המפקח, כנ"ל  סוג/ כל האבנים יהיו בגוון/ -אבני שפהו באבנים משתלבותריצוף 
לגביי אופן ההנחה. המחיר כולל אספקה, פירוק והחלפה של אבנים, אלא היכן שמצויין אחרת על 

 .40.04.330 -ו, 40.04.200, 40.04.110, 40.04.100 מפרט הכללי סעיףראה בפי הנחיות המפקח. 

ר'  כולל אספקה והובלה בכל אמצעי שידרש -)תעשייתי( בלבדה אספקריצוף באבנים משתלבות 
 .התייחסות בפרק המוקדמות 

 
 גינון והשקיה 41פרק 

 
לעבודות פיתוח וסלילה כל עבודות גינון והשקיה יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי 

של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט 
 המיוחד שלהלן:

 כל עבודות הגינון וההשקיה טעונות תיאום ליווי ואישור של מח' הגננות בעירייה.
 ללא אישור מח' גננות לא ישולם לקבלן.

אישור מח' הגננות בעירייה כלולות במחירי היחידות השונות כל הפעולות והטרחה בתיאום ,ליווי ו
 ולא ישולמו בנפרד. כתב המחיריםשב

אדמת גן מובאת, תהיה מסוג "טרה רוסה", משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו 
 ע"י המפקח.

הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית ורב שנתית 
ס"מ ושעור האבן לא  5ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל 

 .PH 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%יעלה על 
 ועל חשבונו. אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל, תורחק מהשטח ע"י הקבלן

 ס"מ לאחר נחיתה. 30עובי שכבת הקרקע יהיה לפחות 
ס"מ, יש  30בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של 

להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית. כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 
זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של  ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, 30

 השקיה, הזנה וגידול צמחים.
פיזור קרקע בסוללות ומדרונות יבוצע באמצעות טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים. אופן 

 ס"מ כל שכבה. 20 ÷ 30הפיזור יהיה בשכבות של 
 כיוון הפיזור יהיה במקביל לכביש ובניצב למדרון.

מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת המשאית בניצב לכביש. כל קיים איסור 
 תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.

 .41.01.010 -, ו41.01.000ראה במפרט הכללי סעיף  -עיבוד הקרקע ואדמת גינון
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 ריהוט חוץ 42פרק 

  
לעבודות פיתוח וסלילה של כל עבודות ריהוט חוץ יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי 

ובהתאם  של עיריית ירושליםו"בזכות הדרך" ובהתאם לחוברת "שפת רחוב"  עריית ירושלים
 למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות המפרט המיוחד שלהלן:

העבודות כוללות אספקה, התקנה וכל שנדרש לביצוע מושלם, כולל החזרת המצב לקדמותו פרט 
 שמצויין אחרת במפורש כולל תכניות לביצוע מאושרות על ידי המהנדסלהיכן 

ף, כולל אספקה, הובלה, עיגון וביסוס והשבת ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוס -ספסלים
 הריצוף סביב רגלי הספסלים לקדמותו.

כוללים הסעיפים  .51.08.420, 40.04.451, 40.04.450ראה במפרט הכללי סעיף  -עמודי מחסום 
אספקה, הובלה, עיגון וביסוס והשבת הריצוף סביב העמוד לקדמותו אלא אם מפורש בסעיף שהוא 

 אינו כולל את הבסיס.
הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, עיגון  ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוסף. - אשפתונים

 וביסוס והשבת הריצוף סביב העמוד לקדמותו.
הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, עיגון  ראות יצרן ללא תשלום נוסף.ההתקנה לפי הו -ברזיות

וביסוס והשבת הריצוף לקדמותו, בסעיפים בהם כלולה נקודת מים על הקבלן לתאם מול הגיחון 
 או ספק המים.

ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוסף,  ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוסף. -מעקות
 לה, עיגון וביסוס והשבת הריצוף לקדמותו.כולל אספקה, הוב

סעיפי ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום  ההתקנה לפי הוראות יצרן ללא תשלום נוסף. -שונות
 נוסף, כולל אספקה, הובלה, עיגון וביסוס והשבת הריצוף לקדמותו.

 
 

 ומעקות גידור 44פרק 
 

ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי יבוצעו הקבוע המופיעים בפרק זה כל עבודות הגידור 
לעבודות פיתוח וסלילה של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט 

 40.04.452, 40.04.451, 40.04.450ראה במפרט הכללי סעיף  וע"פ הוראות המפרט המיוחד שלהלן:
 .40.04.453 -ו

התקנה ע"פ הנחיות מהנדס הביצוע של וספקה המחירים כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם, א
 הקבלן. 

 במידת הצורך העבודה כוללת קידוח יהלום ליסוד ולעיגון, תיקון התשתית והשבת המצב לקדמותו.
 מיקרון. 80כל חלקי המתכת יגולוונו בחום, עובי 

 .כל חלקי המתכת יצופו בצבע קלוי בתנור ע"פ התקן הישראלי
 ." של "טמבור", או שו"ע בגוון לבחירת האדריכלגמר צבע "טמגלס
 , 44.00.120 ראה במפרט הכללי סעיף -מעקות ומאחזי יד

 "גדר איזכורית" 44.11.228. סעיף 44.00.100ראה במפרט הכללי סעיף  -גדרות מתיל, רשת ופח גלי
שלא על מנת להגן על אתר באופן שתישאר לצמיתות, תנת הנחיה לביצוע הגדר ימשולם רק כאשר נ

המקיפה אתר עבודה אינה משולמת לקבלן וכלולה בחובותיו כאמור בפרק זמנית עבודה, שכן גדר 
00.02.02. 

  -מפרופילי פלדה ושערים גדרות מוסדיות
 גדר ללא פרזול משמעותה פרופילים אנכיים ואופקיים בלבד. . א
 . מדידה לפי מ"ר.ב
 בצע פרזול ימדד וישולם בנפרד.. שטח הגדר שבו נדרש הקבלן לג

שערים, עמודים ויסודות כולל גימור אספקת והתקנת התשלום כולל  -שערים מפרופילי פלדה
 מושלם ללא תשלום נוסף, כולל בריח וכל הדרוש לנעילת השער.

 

 ורחבותכבישים סלילת  51פרק 
  

הכללי לעבודות פיתוח  כל עבודות סלילת שערים ורחבות יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט
וסלילה של עריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ הוראות 

 המפרט המיוחד שלהלן:
, עקירת עצים סעיפים 51.01.010, 51.01.000ראה במפרט הכללי סעיף  -עבודות הכנה ופירוק

, גדרות 51.1.320-51.01.360ים , פירוק מתקנ51.01.270, שוחות ותאים 51.01.210 -51.01.160
,  לפירוק אספלט 51.01.120, 51.01.110, פירוק קירות 51.01.430 -51.01.370מעקות ועמודים 

, ריצופים משטחי בטון 51.01.080, 51.01.070, אבני שפה סעיפים 51.01.050 -51.01.030סעיפים 
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סעיף י',   57.08.000, 51.01.270, 51.01.260, התאמת שוחות ותאים 51.01.130-51.01.155 -ומדרגות
 51.01.440ניסור אספלט 

סעיף  57.00.000ראה במפרט הכללי סעיף  -עבודות אחזקה ותיקונים בכבישים, מדרכות ומשטחים
 ומרי התיקון לפי דרישת המפקח., ח57.07י', 

 , 51.04.120 -51.04.000ראה במפרט הכללי סעיף  -עבודות אספלט
 .51.08.330, 51.08.320, 51.08.310, 51.08.300, 51.08.200ראה במפרט הכללי סעיף  -תמרור ושילוט

הצביעה תמדד לפי צביעה בפועל, לא ימדדו המרווחים והקטעים שאינם  -צביעה וסימון דרכים
 ,51.08.130, 51.08.120, 51.08.110, 51.08.100ראה במפרט הכללי סעיף צבועים. 

 
 ותיעולקווי מים, ביוב  57פרק 

 
כל עבודות קווי מים, ביוב ותיעול יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח 

, ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט וע"פ 57וסלילה של עריית ירושלים פרק 
 הוראות המפרט המיוחד שלהלן:

יאתילן מחוזק בפלדה עם אטמים " או מפולS.N - 8הובלה והתקנת צנורות מפי.וי.סי. לתעול "
מיוחדים. לרבות חפירה, ריפוד חול מהודק מתחת לצינור ומעטפת החול, הכיסוי, בדיקות איטום 

 הידרוסטטיות לדליפה, סילוק פסולת ועודפי אדמה וכן כל היתר לפי המפרטים.
 ובנוסף:י', סעיף  57.08.000 ,51.01.270, 51.01.26ראה במפרט הכללי סעיף  -התאמת תאי ביקורת

העבודה כוללת התאמת רומי תאים למפלסי התכנון באספלט, בריצופים, והחלפת מכסים עגולים 
מים, תאורה,  -ומרובעים בריצופים, בתחום עבודות הפיתוח של הפרויקט, בהם קיימים תאים

בתחום המיסעה והמדרכות, יפורקו המכסים  רמזורים, ביוב, תקשורת, בזק, הוט, בקרה וכדומה.
הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או 

          נמכתם.ה
 

 העבודה כוללת:

 חפירה ו/ או חציבה, פינוי , מילוי חוזר, הידוק, בטון יבש עד תחתית שכבות  -עבודות עפר
 האספלט הסופיות.

  ס"מ. סיתות ויישור קצות  55שבירת הבטון הקיים וחשיפת הזיון לאורך מינימאלי של
   הקירות                השבורים.

 .יציקת הגבהה. אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה 

  טון במדרכה. סוג המכסים יהיה  25 –טון במסעה ו  40אספקת כל המכסים לעומס רכב
בהתאמה(,  –תשתית השוחה עליה הוא מונח )ביוב, מים ניקוז, תקשורת וכו'  תואם את

יהיה מאושר ע"י בעל התשתית, יהיה תואם מבחינת צורת המכסה והכיתוב לתשתית, אך 
 המסגרת בהתקנה בריצופים תהיה ריבועית ותואמת לממשק עם אלמנטי הריצוף.

 .התקנת המכסה ברום המתוכנן 
 

יצופים יהיה כזה שיתאים לכוון הנחת הריצוף, ויתואם עם האדריכל כוון התקנת המסגרת בר
ועם המנהל /המפקח. התשלום יהיה פעם אחת עבור התקנה/התאמה הסופית. לא ישולם עבור 
התאמות זמניות, לחילופין, יותר לקבלן להתקין חוליות טרומיות שתתאמנה במידותיהן לתא 

זל תקינות ויתקינן בתא. תקרות התאים יכללו הקיים. במידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות בר
בהתאם לקוטר הדרוש. יותר שימוש בתקרות  –ב.ב. כבד/בינוני  -טבעות יצקת למכסים לסוגיהם 

טרומיות תקניות. המכסים יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטח 
של המכסה מפני  האספלט/ריצופים בו הם קבועים. לא תורשה כל סטייה, בליטה או שקיעה,

 המשטח הנ"ל.
 

תאים לביטול יהרסו לחלוטין, או יהרסו חלקית, עד מתחת למבנה השכבות, ימולאו  :תאים לביטול
 בחומר גרנולרי ויהודקו כנדרש, הכל עפ"י הוראת מנהל הפרויקט ו/או המפקח. 

אספלטים -תהיה לפי יחידה, ללא תלות במיקום התא )בתחום המיסעה / מדרכות המדידה: 
 /ריצופים(.

 
כולל כל העבודה המתוארת לעיל וכן פרוק והעברת חלקי המתכת למחסן בעל התשתית,  התשלום:

יציקות הבטון המזוין וההשלמות השונות, אספקת כל חלקי המתכת החדשים הדרושים, כולל 
   רינגים ויתר ההוצאות הכרוכות בבצוע העבודה.

 
, 57.08.150סעיף ח',  57.08.000, 57.07סעיף י',  57.00.000ראה במפרט הכללי סעיף  ניקוי וניקוז

 היחידה לתשלום כוללת ניקוי תא ראשי עמוק+ עד שני תאים נוספים אשר צמודים לתא העמוק.
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 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60פרק 

להוראות המפרט הכללי כל עבודות מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד יבוצעו ויימדדו בהתאם 
, ובהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת 60לעבודות פיתוח וסלילה של עריית ירושלים פרק 
 משהב"ט וע"פ הוראות המפרט המיוחד שלהלן:

 כללי

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה 
בתוך סעיפי החוזה ואשר המזמין החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא 

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

ת בכתב של המזמין ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמ
 עצמו. 

שיטת העבודה תקבע ע"י המזמין אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות 
 לפי חוזה זה. 

כתב התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה )בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( בהתאם ל
 קב בה הקבלן.בתוספת שיעור ההנחה שנ המחירים

בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן שום תוספת לרבות, בגין קבלן משנה או ראשי, 
 מרחקי הובלה וכיוצא בזה.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של 
 ונטי מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה.העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת אם המחירון הרלו

המזמין יהיה רשאי לפסול פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו במידה ולפי דעתו אינם 
יעילים בהתאם לנדרש והקבלן  יצטרך להחליף אותם על חשבונו לרבות כל ההוצאות הנובעות 

 מהחלפה זו על חשבונו.

 חלוקה לסוגים

התאם לסוג המקצועי של האנשים. המזמין יהיה הקובע היחידי לגבי החלוקה לסוגים תהיה ב
הסיווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. החלטת המזמין תינתן לאחר שהמהנדס המוסמך 
 מטעם הקבלן יגיש לו רשימה של האנשים המועסקים ברג'י כאמור ואת הסיווגים המוצעים על ידו.

לה שנדרשו על ידי הרשויות השונות או על ידי המפקח מכל לא תשולם תוספת מחיר על עבודות לי
 סיבה שהיא. 

 סעיפי רג'י ישולמו רק כשנתן מראש אישור המפקח לעבודה זו. - ש"ע פועלי בנין

בכל סעיפי הביצוע ההובלה כלולה במחיר הסעיף ולא תשולם לפי סעיפי  -ש"ע ציוד מכני הנדסי
פרק זה. תשלום על הובלת חומרים יאושר במקרים חריגים בלבד, ובאישור מראש של מנה"פ, 

 כשהסעיף על ביצוע העבודה לא משולם לקבלן ובוצעה הובלה בלבד.

ו/ או לצורך אחר  לצורך קבלן אחרסעיפים אלו ישולמו רק כאשר הפיגום נבנה  -פיגום ובמת הרמה
, שכן כל סעיפי החוזה כוללים עבודה בגובה שאינו עבור העבודה ו/ או אתר העבודה שהקבלן מבצע

  מלבד עבודות טיח להם קיים סעיף יעודי לתוספת עבודה בגובה.

בכל סעיפי הביצוע האביזרים לבטיחות כלולים במחיר הסעיף ולא תשולם לפי  -אביזרי בטיחות
סעיפי פרק זה. תשלום על סעיפים אלו יאושר במקרים חריגים בלבד, ובאישור מראש של מנה"פ,  

 כשהסעיף על ביצוע העבודה בכביש לא משולם לקבלן ובוצעה אספקת אביזרים בלבד.

מובהר בזאת לקבלן כי בכל עבודות הבטון שיידרש לבצע השימוש  -משאבות בטון, מייקו וחול
ו/או בכל אמצעי אחר לצורך שינוע והובלת הבטון ו/או כל חור אחר לאתר העבודה,  קויבמשאבת מי

ולא תשולם בנפרד. רק במקרים בהם ידרש המזמין  כתב המחיריםהכל כלול במחירי היחידה שב
לשימוש במשאבת מיקו לכל צורך אחר שאינו כחלק מהסעיפים האמורים לעיל, ישולם עבור 

 המשאבה בנפרד. 
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 כוללים: כתב המחיריםיחידה שבסעיפי מחירי ה
 

את התשלום עבור כל התאומים למיניהם, כפי שמוגדר בפירוט במפרט המיוחד,  לרבות האישורים 
"חברת החשמל",  ודרישות הפיקוח מטעם הרשויות השונות הדרושים לשם ביצוע העבודה כגון:

משטרה, מתכננים וכו', גם אם חברת "בזק", חברות הכבלים, רשות העתיקות, רשויות מקומיות, 
 לא הוזכרו במפורש.

 
את כל העלויות הטרחה והפעולות הכרוכות להשגת רישיונות והיתרי חפירה ועבודה לכל סוג של 

 עבודה ומכל רשות שהיא שבתחומה מתבצעת העבודה.
 

 את כל העלויות הכרוכות בהפעלת הסדרי תנועה זמניים לרבות כל האביזרים וכל האמצעים שאין
 עליהם סעיף ספציפי.

 
את כל הפעולות, החומרים, התיאומים וכל הנדרש לביצוע העבודה וכל הנדרש ע"י הקבלן שאינו 

ואין לו סעיף ייעודי והכתוב במפורש במפרט המיוחד כי הינו על חשבון  כתב המחיריםמתומחר ב
 .יריםכתב המחהקבלן , לא ישולם בנפרד ותמורתו כלולה במחירי היחידות השונות שב

 
 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים בסביבה יהיה על חשבון הקבלן.

 
את התיאום התזמון ארגון וניהול של כל מערך בדיקות המעבדה וכל הנדרש ע"פ המפרט כולל את 
כל הבדיקות המקדמיות ובדיקות בקרת האיכות לרבות בדיקות המעבדה לפני במהלך ואחרי 

ין .כל המוזכר במפרטים הרלוונטיים ובמפרט הטכני המיוחד, תיקון כל העבודה הנדרשות ע"פ כל ד
 הליקויים, אם יהיו, בדיקות הפעלה נוספות במידה ויידרשו וכו'.

 
רכב לכל סוגיהם, אמצעי החפירה, המילוי החריצה -את אספקת כל אמצעי השינוע לרבות כלי

 ציוד הדרוש לביצוע העבודות. השיקום מנופים למיניהם, מכשירי מדידה, שירותי מעבדה וכל 
 

, יחשבו ככוללים את כל עבודות המדידה הנדרשות כתב המחיריםמחירי היחידה המוצגים בסעיפי 
ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, שימדוד ויסמן את כל הדרוש לביצוע העבודות, תוואי החפירות, 

אימות ובדיקת מדידות מיקום האלמנטים השונים וסימון מפלסי ביצוע ביחס למפלסי שטח וכן 
וסימונים שבוצעו ע"י קבלנים אחרים הקשורים לעבודה )קבלני גורמי תשתית( וכולל מדידות 

בה תסומן העבודה כפי שבוצעה בשטח והכל ע"פ הוראות    AS MADEשוטפות והכנת תכנית  
 המפרט.

 
והקטלוגים וכל הספרות -הממוחשבות והפלוטות As Made –את התשלום עבור תוכניות העדות 

ותיקי המתקן המלאים שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו וכן את התשלום עבור האחריות 
 שעל הקבלן לתת עבור כל עבודה מתקן וכד'.

עבודות לילה ועבודות בשעות ובמועדים לא שגרתיים בין אם ביוזמת הקבלן ובין אם בהוראת 
 המזמין

  
ביחידות מטר )מטר אורך(, יימדדו, לאחר השלמת  ריםכתב המחיעבודות ו/או פריטים המצוינים ב

 האפשרי לדעת המזמין. ובתוואי הקצר ביותרהעבודה, בקווים ישרים בלבד 
 

החתכים כל עבודות החפירה / המילוי /השיקום וכל הדרוש  לביצוע מושלם של הנדרש ישולמו ע"פ 
  בלבד.כפי המתואר בפרטי הביצוע השונים, התיאורטיים 

כל פחת ו/או תוספת ו/או הרחבות ו/או עומקים גדולים יותר וכל דבר אחר זולת המופיע  לא ישולם
 בפרט. על הקבלן לקחת בחשבון בתמחור הסעיפים עניין זה.

 
 סעיפי "קומפלט" כוללים את כל העבודות, לכל סוגיהן, הדרושות לביצוע  מושלם של הסעיף.

 
קבועים וסופיים לא תתווסף עליהם כל הצמדה  לא כולל מע"מש"ח,  -המחירים בכל סעיף הם ב

 שהיא, זולת המוגדר בהסכם.
  

 במקרה של חילוקי דעות לגבי מחירים תובא הסוגיה להכרעת המזמין, בהתאם למפורט בהסכם.
 


