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 רשימת יועצים 

 

 טלפון  חברה  מהנדס/יועץ  תחום 

 08-6900550 פרויקטיםאפשטיין ניהול  אבי פרוקופץ    ניהול

 04-8339070 מילר בלום  אופיר גילאון  אדריכל נוף  

 03-5249119 רבין מהנדסים -פרי שמואל רבין  תכנון קונסטרוקציה 

 04-9580621 רוזנטל מהנדסים   יוסף  -מודר שייח תכנון קווי מים ,ביוב  

 08-6284940 הנדסה  אפ. אמ  מוטי פוגל  תכנון חשמל ותאורה 

 03-9667172 שלהבת  נוי געש  בטיחות  

 052-2513884 דורון אשל הנדסת קרקע  דורון אשל  יועץ קרקע 

יעוץ    מיכאל פוסטלניק מיכאל פוסטלניק  תנועה כבישים ו

 הנדסי 

052-4834665 

ליא שירותי הנדסה ומדידות   מדידות 

 בע"מ 

04-9810111 
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 תוכן עניינים 

 

   כללי ומוקדמות – 00פרק 

   עבודות חשמל ותאורה – 08פרק 

   עבודות פיתוח  – 40פרק 

   עבודות גינון והשקיה – 41פרק 

   עבודות הכנה ופירוק  - 51פרק 

   מערכות מים, ביוב וקולחים – 57פרק 

   בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם א'  נספח 

   בטיחות ב'   נספח 

   ספרי מתקן ותכניות עדותג'  נספח 

   רשימת תכניותד'  נספח 
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 רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד המצורפים ושאינם מצורפים:

 

 מסמך שאינו מצורף 

במהדורה  משרדית )האוגדן הכחול( בפרקים השונים,  -המפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה הבין 

המצורפים   המחירים  ותכולת  המדידה  אופני  כולל  זה,  מכרז  פרסום  לתאריך  ביותר  המעודכנת 

 לפרקים אלו. 

 )כל המסמכים במהדורתם העדכנית( מסמכים נוספים: 

 לוח התמרורים

 חוק חשמל 

 עבודות בניה )פרק ט'(.    -תקנות בטיחות בעבודה 

 תקנים ישראלים  

 "תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה, המנהל על התעבורה 

 "מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות" 

 משרד התחבורה "התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ    -המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל  

בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר לתאריך פרסום מכרז זה, כולל אופני המדידה   )נת"י(

 ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו. 

 

 מסמך מצורף

 איכות והבטחת איכות בקרת  –נספח א 

 בטיחות  – נספח ב 

 ספרי מתקן ותכניות עדות  -נספח ג 

 רשימת תכניות בהתאם לחלוקת המבנים  –נספח ד

 קרקע דו"ח  –נספח ה  

 

המצורפים ושאינם מצורפים,   ונספחיו,  במפרט הטכני המיוחד  המצוינים  המסמכים  כלל  כייובהר,  

 . הקבלן את מחייבים
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 כללי ומוקדמות – 00 פרק

 הגדרות  00.1

במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן, המשמעות המפורטת בסעיף זה, אלא אם  

כן, במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש. על יתר  

תוכן   אם  אלא  נספחיו,  על  בהסכם  המפורטות  ההגדרות  יחולו  זה  במפרט  המונחים 

 ם מחייב אחרת.הדברים והקשר

 

שתוכן   :  תכנית עבודה מפורטת הפרויקט  לביצוע  המפורטת  העבודה  תכנית 

המנהל לאישור  הקבלן  ידי  על  התחלת    ותוגש  טרם 

 הבצוע בהתאם לאמור בהסכם. 

 להסכם ההתקשרות.   'דכנספח  -התכניות המצורפות  :  תכניות מכרז 

לביצוע   : תכניות ומסמכי ביצוע  המנהל  ידי  על  שאושרו  ומסמכים  תכניות 

 הפרויקט.  

תיעוד לעבודות כפי שבוצעו,    -   As Madeתכניות עדות   : תכניות עדות לאחר ביצוע

על ויוגשו  הקבלן  שיוכנו  העבודות    ידי  ביצוע  בתום 

 ושאושרו ע"י המנהל. 

 תכניות, מפרטים ותקנים  00.2

התוכניות עפ"י  יבוצע  מרכיביו,  כל  על  )ת"י(  הפרויקט,  הישראליים  לתקנים  ובהתאם  המפרטים   ,

 .  העדכניים ביותר

 מפרטים כלליים: 

 כל הפרקים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור המנהל. 

 מפרטים מיוחדים:

 "(.המפרטמסמך זה, על נספחיו )להלן: " - מפרט טכני מיוחד 

 

 תיאור אתר העבודה  00.3

  מזרחיהקצה המצפה רמון, על שפת המצוק מעל מכתש רמון,  בחלקה הדרומי של  תא השטח ממוקם  

התצפית "המרפסת התלויה" והוא איננו כלול בגבול העבודות, הקצה המערבי    של הפרויקט הוא רחבת

 "(. האתרלהלן: ".  של הפרויקט הוא רחבת התצפית למרגלות הר גמל

נופית. יש לבצע עבודה רבה בזהירות ובעזרת    –העבודה מבוצעת באיזור רגיש מאוד מבחינה סביבתית  

 כלים מתאימים לרבות עבודת ידיים, התאמת משאבות בטון וכו'.  

שלא   עבודה  תאושר  ולא  החניה(,  באיזור  )למעט  כבדים  מכנים  כלים  באמצעות  עבודה  תאושר  לא 

באתר   יש לוודא כי האתר נקי ומשוקם למצבו הטבעי כפי שהתקבלבגבולות השבילים. בסיום העבודה  

 העבודה יבוצעו פירוקים ויש לעשות שימוש חוזר ככל הניתן בחומרים המקומיים.  
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 מטרת העבודות    00.4

זה הינה   נשוא מכרז  )החלפת מעקות    ;השטחושיקום    פיתוחמטרת העבודות  שדרוגים בטיחותיים 

לרחבת   הגישה  מדרגות  החלפת  חדשים,  שבילים  ויציקת  סלילת  שבילים,  שיקום  ישנים(,  בטיחות 

התצפית בהר גמל, שיקום רחבת התצפית למרגלות הר גמל, הסדרת פינות ישיבה מוצלות, הסדרת  

לתקן הנגישות ויצירת    התאמת השביליםהגישה להר גמל ורחבת ההתארגנות למרגלות ההר.    כביש

 טיילת נגישה רציפה מהר גמל ועד המצפור התלוי במצפה רמון. 

 

 עבודות הכנה  00.5

 :בין היתר עבודות ההכנה כוללות

 ואישוריו עם מזמין.  הפרויקט לפרטי   הכנת תכנית ביצוע .א

, מתואמות עם תכנית  בזמן הביצוע  מטייליםלתכנון ,תאום ואישור דרכים חלופיות   .ב

 ביצוע הכללי ומאושרות על ידי יועץ בטיחות  

 תאום עם גורמים רלבנטיים.  .ג

 הוצאת היתרי חפירה ותאום ביצוע עבודות. .ד

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות.  .ה

 קרקעיות קיימות בהתאם להערות של מפקח. -פירוק תשתיות תת .ו

 התארגנות הקבלן.  .ז

 מדידות וסימון.  .ח

 דרכי גישה.  בנית  .ט

 ושילוט שטח עבודה.   גידור .י

האתר .יא ,  ,ניקוי  ציוד  פירוק  של  ואחסנה  אשר    ,הובלה  ומתקנים  מיועדים  חומרים 

 להתקנה מחדש. 

 תכנון ותאום הסדרי תנועה זמניים לקראת ולצורך ביצוע עד מסירת העבודה.  .יב

 

 עבודות  תכולת ה  00.6

 : בין היתר העבודות כוללות

 הסדרת גבהיםפירוקים שונים ו  .א

 כולל התאמת גבהים לנגישות מערך שבילים ושיקום , יציקת  סלילת .ב

 אבן  קירות וביצוע שיקום  .ג

 עליה להר גמל ם כולל שיקום וביצוע מערך מדרגות ושבילי .ד

 החלפת מעקות בטיחות במספר מוקדים לאורך שפת המצוק  .ה

 הוספת מדרגות, מאחזי יד לאורך הטיילת  .ו

 הצללות וקירויים  .ז

 ריהוט רחוב ו פינות ישיבה .ח

: .ט מערכות  מים  התקנת  השקיה    הספקת  מערכת  חשמל  ,  בתכניות ,  כמתואר  וכו' 

 ובפרטים  
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והסדרי     עפרשיקום דרך קיימת , בנית משטחי אספלט ,  עבודות    –   עבודות סלילה .י

 תנועה  

 

 תכנית עבודה מפורטת  00.5

ללת  יום ממועד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן לאישור המנהל תכנית עבודה מפורטת הכו 21תוך 

תכנית התארגנות מאושרת, לוח זמנים מפורט ותכנית בטיחות על פי שלבי הביצוע הנדרשים בסעיף  

זה ובמסמכי המכרז לרבות במפרט זה, שבה יצוין בפרטי פרטים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי  

המשך  לכל אלמנט שייבנה, כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט וכמפורט ב 

 פרק זה.   

 

 תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים:  

תיאור כל העבודות הנדרשות כולל ההתארגנות עם פרטי וסדר הביצוע וסדר ביצוען   .א

 בהתאם למסמכי המכרז, לוח הזמנים ואבני הדרך;  

להתנהלות הסדירה של הפרעה  -זמני של העבודות באתר יחד עם אי-תיאור ביצוע בו  .ב

פתרו  הצגת  תוך  למיניהם,  התיירות  נופשים    נות מתחמי  ושביל  לטיילת  למעבר 

 ביצוע העבודות;המטיילים בזמן 

במקרה  תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים, עבודה בשתי משמרות   .ג

 ועמידה בהתאם ללוח הזמנים הנדרש. הצורך, 

ינוע היומית לאספקת כל החומרים וכל המתקנים  פירוט תכנית שינוע כולל קיבולת הש  .ד

 בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות, ועמידה בלוח הזמנים הנדרש; 

פירוט לגבי תכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי המכרז  .ה

 אל אתר העבודות.

חיל ולהשלים את  פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להת  .ו

 הנדרש בלוח הזמנים. 

והאמצעים  .ז החומרים  המתקנים,  הכלים,  הציוד,  פרטי  של  המנהל  לאישור  הגשה 

האחרים שבהם יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות. כל הציוד, הכלים, המתקנים  

החומרים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים. הקבלן  

 ים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.  יספק מפרטים טכני

 פירוט כח האדם.  .ח

 

 תכנית התארגנות   00.6

 תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:תכנית ההתארגנות  

 סימון הגידור;  .א

 מקומות האחסון;  .ב

 דרכים זמניות;   .ג

 זמני וחפירות זמניות; .ד
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 נקודות כניסה ויציאה לאתר;  .ה

 גידור שטחי פעילות;   .ו

 בטיחות לכבישים;הסדרי  .ז

 (; Shop Drawingsתוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות  ) .ח

 פרטי ספק מבנים זמניים;  .ט

 תוכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישובים סטטיים(; .י

 ; הגשה ואישור פרטי ביצוע מתקנים לרבות פרטי אדריכלות ותגמירים .יא

 הגשה ואישור פרטי ציוד ואביזרי צנרת;  .יב

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, וכן כל פרט הגשה ואישור של   . יג

 אחר שיידרש במפרט ועל ידי הרשויות הרלוונטיות שצריכות לתת אישורן לתכנית. 

 פירוט ציוד חשמל ובקרה לרבות תוכניות ייצור.   .יד

 

 דרישות נוספות    00.7

החומרים והביצועים  תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע  

 הנדרשים למיניהם, ותכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:

 סקר סיכונים.  .א

 מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות.  .ב

ביצוע  .ג ואילוצי  ביצוע,  שלבי  אילוצי  הזמנים,  לוחות  לאילוצי  המתאים  מענה  מתן 

        במתחם תיירותי רגיש.

מוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת האיכות  במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לע

 למפרט( ובדרישות כל דין.  נספח ב'המצומצם )

 

 יומן עבודה  00.8

 הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין. בין השאר יפרט הקבלן: 

 שם הקבלן.   .א

 מס' הפרויקט.   .ב

 מס' יומן עבודה.   .ג

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.   .ד

 מזג אוויר.   .ה

 כלים באתר.    .ו

 מספר וסוגי העובדים באתר.   .ז

 עבודות שבוצעו.   .ח

 אירועים באתר העבודות.   .ט

 הוראות המנהל.   .י

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  .יא

 עיכובים בביצוע.   .יב

 חריגות מדרישות ותיקונן.   . יג

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.  .יד
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אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את כל  (  רמדורנטהמזמין )  מערכתיומן עבודה באמצעות  ינהל  קבלן  ה

הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות )במקרים בהם יורו המנהל או המפקח, יעודכן יומן העבודה  

להערותיו וחתימתו(. היומן    רמדורנט  -על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת ה

בנוסף הצורך,  לפי  נגיש    ישמש,  יהא  היומן  לקבלן.  גם למתן הוראות בכתב  פרטי העבודות,  לעדכון 

ידי המנהל או המפקח, בין  - למנהל, ולקבלן בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתעודכן ביומן על

 בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן. 

 

 תמונות עדות  00.9

לב הקבלן  באחריות  באתר  העבודות  כל  תחילת  למנהל  לפני  ולמסור  קיים  מצב  עדות  תמונות  צע 

צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר    לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

 מציינת על התמונה תאריך ושעה.

 

 האקלים המשוער באתר    00.10

 בירור מדויק ומפורט של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן. 

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 00.11

 כללי  00.11.1

 חודשים קלנדריים.  10לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות הינו 

 

 הוראות לעניין אופן הגשת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן  00.11.2

 ומעלה.   2010בגירסת MS-PROJECT לוח הזמנים יוגש בתכנת  •

 ח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים.לו •

לוח הזמנים יכלול את פירוט כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם על פי   •

 תכנית העבודה המפורטת. יחידת המשך תהיה יום.

חומרים בעלי זמן ייצור/ אספקה  /shop drawingלוח הזמנים יכלול את תאריכי הגשה של  •

 ימי עבודה לאישור המזמין, תאריכי ייצור ותאריכי אספקה לשטח.  10 -מ  של יותר

 ימי עבודה.  20משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  •

 כל פעילות תקושר לפעילות מקדימה למעט אבני דרך המציינות מתן צו התחלת עבודה. •

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה.  •

 הפעילויות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודות. לכל •

 לוח הזמנים יכלול אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות.  •

מסך משך כל הפעילויות הנדרשות    15%כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של   •

 להשלמת אבן הדרך. 
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 לכל אבן דרך חוזית יוקצב חודש למסירה.  •

 נים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה. לוח הזמ •

 לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים ראשי ומשניים.    •

 

 תכניות עדות לאחר ביצוע   00.12

לאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי העבודה    (As Made)הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות   .א

על ידי מודד מוסמך, על פי מיטב כללי המקצוע,  תמו  חויו שבוצעו בפועל. תכניות אלה יוכנו 

אוטוקד   ידי המנהל. התכניות    2010בשרטוט ממוחשב בפורמט  על  ו/או בגרסה שתיקבע 

טי מרכיבי הביצוע כולל  יכללו בין השאר, תנוחות, חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל פר

מפורט מידות  עם  קרקעיות,  תת  קרקעמערכות  פני  השאר:  בין  של  גדרות,  ות  קירות,   ,

חשמל  קווי  קרקעית,  ועל  קרקעית  תת  צנרת  שוחות,  ביקורת,  תאי  מבנים,  תעלות, 

בשכבות   יוצגו  הנ"ל  כל האלמנטים  וכדומה.  תזוזות  בקרת  נקודות  גן,  ריהוט  ותקשורת, 

 .  GISנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידותנפרדות בהתאם לה

 על רקע קואורדינטות ארצי, רקע גושים וחלקות.   1:250תכניות העדות יהיו בקנ"מ  .ב

 על כל תכנית עדות יצוין:   .ג

 שם הפרויקט.  •

 שם קטע או מערכת.  •

 מועד המדידה.  •

 קנה מידה.  •

 .1:1000תרשים סביבה בקנ"מ  •

 ומספר רישיון(. פרטי המודד )שם ,טלפון, כתובת  •

 פרטי קבלן המבצע )שם ,טלפון, כתובת ומספר רישיון(.  •

 חתימות מודד מוסמך והקבלן המבצע.  •

( סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך, יוגשו למנהל 5חמישה ) .ד

 ימים לאחר גמר העבודות.   10תוך 

, חתומות  A0מ"ר בפורמט  מ"ג ל  80כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות   .ה

)תקליטורים( עם קבצי תכניות העדות    CD)חמישה(     5  -על ידי מודד מוסמך והקבלן ו

בפורמט   REG  - ו   DIS, קבציPLT  ,PDF, קבצי הדפסה  DWGממוחשבות בפורמט  

ASCII.) 

במידה וימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע, המסירה תאושר רק לאחר הגשת   .ו

 (. As- Madeות ) כל תוכניות העד 

מסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של הקבלן   .ז

 ולמתן תעודת השלמה.  

)ספרי מתקן ותוכנית   נספח ד'אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מההוראות המפורטות ב .ח

 עדות(. 

 

 שילוט האתר   00.13
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ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק, ירכיב ויתחזק למשך    7תוך   .א

 מ' עפ"י הנחיות המנהל.   3x4 -תקופת הביצוע שלט בגודל של כ

הקבלן   .ב התכנון,  מנהל  הביצוע,  מנהל  המזמין,  של  פרטים  היתר  בין  יוצג  השלט  על 

 נוסף על פי חוק.   המבצע, שמות משרדי המתכננים, מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט 

 המיקום, צורת, כיתוב וצבע השלטים ייקבעו על ידי המנהל וימסרו לקבלן. .ג

השלט יהיו מורכב על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה התיירותית.   .ד

חייב  המבנה  הקבלן.  מטעם  מורשה  קונסטרוקציה  מהנדס  ידי  על  יתוכנן  המבנה 

 באישור המנהל לפני הקמתו.  

ות העבודה באתר העבודות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה על הגדר,  בכל מקומ  .ה

 בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק. 

 

 תכנית בקרת איכות עצמית   00.14

עצמית   איכות  לבקרת  תכנית  ההסכם,  להוראות  בהתאם  למנהל,  ולהגיש  להכין  הקבלן  באחריות 

יכות עצמית של הקבלן בפרויקט ולהגישה לאישור  בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת א

המנהל. התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים. למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם  

 להוראות תכנית בקרת האיכות העצמית שתאושר.  

המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר ולשתף פעולה  

 כת זו בכפוף להנחיות המנהל. עם מער

 ולא ישולם לקבלן בנפרד.  י היחידהבמחירהתשלום עבור ביצוע תכנית בקרת האיכות נכלל 

במידה ולא תסופק תוכנית בקרת איכות במועד האמור בהסכם, יהיה המזמין רשאי לספק תוכנית  

תקורה מבלי   25% בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן במקום הקבלן, והקבלן יחוייב בעלות +

 לגרוע מיתר זכויות המזמין בקשר לכך.   

 ת  ומעבד 00.15

איכות   בקרת  לתכנית  בהתאם  הביצוע  תקופת  כל  מעבדה)ות(    יזמיןבמשך  חשבונו  על  הקבלן 

ובדיקות   דגימות  ביצוע  לצורכי  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  ומוסמכת)ות(  מורשה)ות( 

 ישות המפרט והתוכניות כולל התוכנית לבקרת האיכות. לבקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדר 

 

 אתר התארגנות הקבלן  00.16

באם ירצה הקבלן, יקים ויתחזק באתר העבודות מבנה לשימושו באתר שיהיה מתאים לעבודתו. זאת,  

במקום שיאושר על ידי המנהל, ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל, כל היתר, רישיון או  

  במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן. תשלום 

. הציוד  בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק ממחיר הקומפלט

 יהיה רכוש הקבלן.  

 

 כח אדם מקצועי לביצוע העבודות   00.17

 ל העבודות באתר.  ל את ביצוע כ  וינהל  יפעיל, צוות מקצועי, אשר ירכז יעסיקהקבלן  
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,  בעבודות פיתוח ו/או תשתיות הנדסיות שנים    10מנהל פרויקט בעל ניסיון של    , בין היתר, הצוות יכלול

ניסיון    צועיב   מהנדס לפחות    3של  בעל  ו/או תשתיות הנדסיותשנים  פיתוח  יוודא  .  בעבודות  הקבלן 

)וזאת בנוסף לצוות הפרויקט בכללותו  מוסמך  שבכל עת ביצוע העבודות, יהיה בכל אתר, מנהל עבודה  

בעלי   ומודד,  איכות  בקרת  מנהל  בטיחות,  ביצוע, ממונה  מנהל הפרויקט, מהנדס  היתר,  בין  הכולל 

כניות ובעלי  ויאת תתעודות הסמכה וכישורים לבצע את העבודה, על פי אופייה המיוחד, בעלי ידע בקר

ח האדם המקצועי. לא  וניסיון בסוג העבודה הרלבנטי מטעמו. על הקבלן לקבל את אישור המזמין לכ

כמו כן, יעסיק הקבלן עובדים מיומנים, כל אחד בתחומו ובעלי    יורשה ביצוע עבודה, ללא נוכחות הנ"ל.

 מפעילי ציוד כבד ואחר. : מסגרים, רתכים, לרבותהסמכות, במקצועות בהם ישנה דרישה כזאת, 

 בהתאם לדרישת המזמין, הקבלן יחויב בהצגת כלל האישורים וההסמכות של עובדיו.

 

 ופירוקים הכנות .01
 כללי 

שפורקו, הוא באחריותו    סילוק הפסולת וכל העודפים שאינם לשימוש מחומרי בניה ורכיבים כלשהם

הפסולת ועודפים וסילוק זה כלול במחיר הסעיפים  הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור סילוק  

 השונים. 

 עבודות הכנה ופירוק .01.1
על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים )בתאום ואישור של מפקח( , גדמי עצים, משטחי בטון, בלוקים,  

 מערכות תת קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה תוך מהלך העבודה. 

ב נתקל  הקבלן  בו  מקום  וביובבכל  מערכות  בורות,  תומך,  קיר  יסוד,  קרקעי,  תת  שמופיע    ,מבנה 

איסור חל  בתכניות,  כלל  מופיע  שלא  או  שונה  אינפורמציה  עם  לרכיב  בתכניות  בחפירה    להתקרב 

  מ' לפני הרכיב שנתגלה,  1.5העבודה במרחק    שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את

 .יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח רהויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפי

  סילוק כל הפסולת והמפגעים האחרים ייחשב, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. לפני הפירוק 

 והסילוק על הקבלן לקבל אישור מהמפקח. 

 ופירוקים בשטח  פינוי פסולת בניין וניקוי השטח .01.2
למקום מאושר    בנין תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת    אדמה

על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת  

 מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת לרבות תשלום האגרות למיניהם.

כמ תצוין  בהם  פינה  אליו  המורשה  מהאתר  פסולת  פינוי  תעודות  להביא  הקבלן  הפסולת  על  ות 

 . שהתקבלה באתר 

 פירוק קיר חומה בטיילת קיימת .01.3
העבודה לפי מטר ותכלול פירוק זהיר של הקיר לפתיחת מבטים לנוף במקומות שיתואמו עם האדריכל  

או המפקח בשטח ולפי כתב הכמויות ותכנית הפיתוח. לאחר הפירוק יותקנו מעקות בטיחות ויבוצע  

 הכלולים במחיר הפירוק. אבן ובטון כולל השלמות שיקום של הקיר הקיים 

 פירוק טירובונות באמפי קיים .01.4
 . תשלום לפי כתב כמויות. יבוצע פירוק של האמפי הקיים וסילוק החומר שאינו ניתן לשימוש חוזר

 פירוק קונסטרוקציית עץ מגשרון והר גמל .01.5
 העץ באחריות הקבלן ללא תשלום נוסף. פירוק העץ הישן יבוצע בהנחיית המפקח. סילוק ופינוי  
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 מדרגות וקירות קיימים פירוק .01.6
פירוק   יבוצע  התכנית  בתחום  הנמצאים  ישנים  קירות  ו/או  ישנות  מדרגות  קיימות  בהם  במקומות 

 כנון. וסילוק של המדרגות וקירות. תשלום לפי כתב כמויות קומפלט לכל שטח הת

 ניסור אספלט קיים  .01.7
 יבוצע ניסור וחיבור לאספלט הקיים בכביש הגישה להר גמל. תשלום לפי כתב כמויות. 

 עבודות חשמל ותאורה  -08

 כללי  

העבודה תבוצע בהתאם    .בטיילת מעל נחל ציןבמסגרת עבודה זו יש לבצע עבודות תשתית חשמל  

חשמל ותשתיות מתוך המפרט הכללי לביצוע עבודות  מתקני    -  08( העדכני ופרק  1954לחוק החשמל )

משנת   העדכני  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  השיכון, 2008בנין  משרד  של  תכנון  לעבודות    הנחיות 

 מפרט זה, שרטוטים והוראות המפקח.  

   הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים לביצוע העבודה הן מבחינה טכנית והן מבחינה כספית.

 היקף העבודה  .1

 תית תת קרקעית עבור הזנות חשמל למתקני מים קרים.הכנת תש 1.1

 תיאור עבודה  .2

 קרקעי וכבילה מלאה למתקני קירור מים.-הכנת תשתיות חשמל תת 2.1

 עבודות לתשתיות  חשמל  2.2

   חפירה ומילוי 2.2.1

ביצוע לפי תוכנית ללא כל תוספת עבור מרחב עבודה, חפירה ומילוי חוזר יהיה ע"י חול מנופה  

ס"מ לכל רוחב התעלה,    20חומרים אורגניים או פסולת ואבנים בשכבות של  נקי ומנופה ללא  

, כולל בדיקת מכון התקנים הבדיקה  98%עם הידוק בהרטבה עד רום השתית עד לצפיפות של  

 על חשבון הקבלן ללא תוספת כספית. 

 מרווחים בין כבלים באדמה  2.2.2

   – המרווח המזערי בין מעטים של כבלים באדמה יהיה  .א

 כלשהו: –בין כבלים למתח נמוך  (1)

 ס"מ.  30 – בין כבל למתח נמוך לבין כבל למתח גבוה  (2)

 ס"מ. 30 –גבוה  בין כבל למתח נמוך מאד לבין כבל למתח נמוך או כבל למתח (3)

  רבויות)התק  כאמור בתקנות הבזק והחשמל  –בין כבל למתח נמוך לבין כבל לתקשורת   (4)

 .1986 –והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל( התשמ"ז 

 התקרבות או הצטלבות בין כבל לבין שירות אחר או מבנה 2.2.3

יהיה   .ב לבין שירות אחר  בין כבל הטמון באדמה  המרחק המזערי האופקי, שלא בהצטלבות, 

 כמפורט להלן: 

 ס"מ.  50  –לצינור למים קרים, לביוב או לניקוז  (1)

 ס"מ. 100  –למים חמיםלצינור  (2)

 ס"מ.  150 –לצינור גז או לחומר דליק אחר  (3)

  המרחק המזערי האנכי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר, בהצטלבות ביניהם, יהיה  .ג

 כמפורט בתקנת משנה )א(. 

 ס"מ לפחות.  50  –המרחק בין כבל לבין מבנה כשהכבל עובר לאורך המבנה יהיה  .ד

 כבלים והארקה   2.2.4
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ויותקנו בתוך צינורות. מערכת הארקות תבוצע בהתאם  N2XY מופלסטי  כבלים מדגם התר

 לחוק החשמל.  

ישירות יותקן  לפחות  כרשום  חתך  שטח  חשוף  מנחושת  הארקה  במקביל    מוליך  בקרקע 

   לצינורות חשמל )ללא שום חיבורים( רצוף לכל אורכו. 

המעבר ובבריכות  הלוחות  בתוך  הכבלים  כל  את  לשלט  מ  יש  שלטים  אלומיניום  באמצעות 

 ממ"ר.    2.5קשורים עם חוט בחתך 

- יש לסמן את בריכות הארקה ואת האלקטרודות בתוך בריכה.  את המכסים יש לצבוע בצהוב

 אסור לפרק".-מ"מ "זהירות הארקה 2.5ירוק ולהתקין בתוך הבריכה.  שלט קשור עם חוט  

 כללי   2.2.5

 יש חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק החשמל.   .א

 ס"מ אלא אם כן יצוין אחרת.  100עומק החפירה יהיה בעומק  .ב

" .ג פי.וי.סי. קשיח  צינורות  ע"י  יבוצעו  כביש  דופן    4מעברי  ובעומק    3.5ועובי  ס"מ    120מ"מ 

 לפחות.  

 יל לכבל ההזנה לקולרים. גיד הארקה מנחושת יהיה חשוף ויונח ישירות בקרקע המקב .ד

חל איסור לחתוך את גיד ההארקה בעת החדירה ליסודות העמוד, החדירה של הגיש ליסוד   .ה

 תעשה ע"י קיפולו של הגיד ללא חיתוכו או ע"י ביצוע מופה.

 דרישות להגשת ציוד חשמל לאישור   .3

להתקין   מבקש  אותו  הציוד  פרטי  כל  את  לאישור  למתכנן  להעביר  הקבלן    ,כבלים  בפרויקט:על 

 דפים טכניים. ו מייצרת, תקן ממכון התקנים שם חברה, לוח חשמל ואבזריו  ,אלקטרודת הארקה

 תיק פרויקט .4

במסגרת העבודה יבצע מדידות ע"י מודד מסומך לתוואי חפירות, עומק הטמנה, מיקום   4.1

 המודד יחתום על התוכנית עם חתימה וחותמת רשמית.   –קולרים ולוחות חשמל 

 ויקט יכלול את כל פרטי הציוד שהתקין, כולל שם ספק, שם איש קשר, תעודת תיק פר   4.2

 אחריות דפים קטלוגיים ואישורי התקן שאושר לפני ההתקנה.  4.3

 תעודת בודק חשמל על פי מספר הדוחות שבדק והוציא.  4.4

 כל פרט או נתון שיעזור למזמין העבודה לבצע תחזוקה, החלפה או השלמת ציוד בעתיד. 4.5

 עבודות פיתוח  – 40פרק 

)"האוגדן    משרדי-הביןכל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי  

 .הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו ,אלא אם צוין כך במפורש

 הוראות כלליות לכל עבודות הפיתוח 

 כללי 

 כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור והתקנת הרכיבים, הובלתם התקנתם/עיגונם כנדרש. .א

הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט,  בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט  של כל   .ב

בטון צבע, סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו  

ועל חשבונו. השטחים    בידי הקבלן  כל  פני  על  יגן הקבלן  או חלק מהן,  ביצוע מדרכות,  לאחר 

סימני    ם, לרבות טיט, בטון טיח, צבע,שבוצעו בכל האמצעים הסבירים, למניעת כל פגיעה בה 

 צמיגים וכו' עד השלמת כל הליכי המסירה הסופית. 
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כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה , לרבות כל חומרי/רכיבי העזר/הלוואי וזיון   .ג

אף אם לא צויינו במפורש, וכל זאת במחירי    -פלדה לבטון הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות

 המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה. היחידה 

 עבודות עפר  40

 כללי  40.01.1

הוועדה   של  בניין"  לעבודות  הכללי  ל"מפרט  בהתאם  ותימדדנה  תבוצענה  העפר  עבודות  כל 

, פרט אם צוין אחרת בהוראות הבאות ו/או בכתב הכמויות, ובתיאום  01הבינמשרדית פרק  

 וע"פ הנחיות המהנדס. 

 וכדו'. יבוצעו חפירות מקומיות לרצפות, עיבויים 'אלמנטי פיתוח שוניםבמסגרת פרק זה 

מילוי    ,בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, יישור תחתית החפירה   העבודה כוללת: חפירת

הקבלן יכיר את טיב הקרקע  '.  חוזר בחומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו

 .הקבלנים ומדו"ח יועץ הקרקעוסוג החפירה בעת סיור 

 ים. י העבודה תבוצע בכלים מתאימים לרגישות הנופית של השטח לרבות עבודת יד

  חפירה/ חציבה 40.01.2

המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם  

 אם לא צוין זאת במפורש. 

 עבודות חפירה 40.01.3

היתר גם חפירת השלמה ויישור לתחתית המבנה )דרך,  עבודות החפירה כוללות בין   .א

 קיר וכדומה(. שביל,

הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע  .ב

בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים, אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את 

הי  ומחירי  הוראות המהנדס  לפי  כל   חידה יחשבוכל התמיכות הדרושות  ככוללים את 

 ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.  

 מילוי/ הידוק   40.01.4

על הקבלן לבצע מילוי קרקע  לפני יציקת בטון רזה ע"פ תכניות. המילוי יהיה מצע סוג א ויונח  

, הרבצה במים  טושמוד א  98%תוך הידוק מבוקר לצפיפות של  מינימום    ס"מ    15שכבות של  ב

שכבות   והידוק  מילוי  הנדרשת.  הצפיפות  ודרגת  הרטיבות  למידת  העפר  הבאת  עד  כנדרש 

 הקרקע יבוצעו בציוד מכני מתאים.  

 לא תשולם תוספת על הובלת הקרקע והיא כלולה במחיר היחידה של המילוי. 

 שקיעות 40.01.5

שייגרם    ולתיקון כל נזקהקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי החפירות ,   

 בעקבותיהן, ישיר או עקיף.

 חפירה מיותרת  40.01.6

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית,  

ס"מ    15ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות  

 .ש.ה.ו.  מודיפייד א.א 98%והידוק מכני עד צפיפות של  

כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של  

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.  150לפחות 
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עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק  

 ממועד החפירה. 

 הידוק שתית  40.01.7

צויין לא  לצפיפות    אם  מלאה  בבקרה  השתית  תהודק  והמצע    98%אחרת  אשטו,  מוד.  לפי 

 לפי מוד. אשטו.   98%יהודק בבקרה מלאה לצפיפות 

 תאום עבודות חפירה 40.01.8

ייגש לביצוע עבודות החפירה טרם בדיקה ותאום מול רשויות הרלוונטיות ובירר   הקבלן לא 

,  חשמל, תקשורת, מים, ביוב דלק מציאותם בשטח על ידי דטקציה או גישושים פיזיים של קווי  

 גז  וכו'. 

רק לאחר    .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ואחרים

מוסמכים   גורמים  ידי  על  וזיהויים  בידיים  זהירה  בחפירה  קרקעיים  התת  המתקנים  גילוי 

 .יורשה הקבלן להתחיל בחפירות

 .אישור בכתב מהמפקחהחפירה תבוצע רק לאחר קבלת 

 תאום עבודות חפירה וגילויים יהיו כלולים במחיר הצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד. 

 ייצוב ושמירת הדפנות  40.01.9

שבוצעו באתר   הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא בטיחות של עבודות החפירה והתימוך  .א

החפירות על  מתאים של    וכן עבודות עפר ותימוך שיבצע בעצמו. על הקבלן לוודא שיפוע 

יועץ דרישות  עם  בתאום  וזאת  מפולות  למנוע  דפנות   מנת  שמירת  והמפקח.  הקרקע 

 .החפירה הקיימת כלולה במחיר החוזה

 .לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלות או דפנות אלכסוניות וכדומה .ב

במקרה    על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם .ג

 .ולדאוג לניקוז השטח של גשמים

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים  40.01.10

, מחירי היחידה יכללו גם  בנספחים ובתוכניות בנוסף לאמור במפרט הכללי, במפרט המיוחד,

 את העבודות המפורטות להלן :

חפירה/חציבה בגבהים שונים   את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות, .א

 עבודות עפר ודו"ח קרקע. ע"פ תוכניות 

 החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.  .ב

 הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר.  .ג

דפנות .ד הרחבות,  מדרונות,  בשיפועים,  עבודה  יכללו  העפר  מרווחי    עבודות  אלכסוניות, 

 .עבודה וכיו"ב

 .הנחיות יועץ קרקע כנדרש לביצוע המבניםחפירה עפ"י  .ה

את עבודות   הדו"ח של יועץ קרקע  מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע .ו

לעבודות   התשלום  למעט  נוסף  תשלום  ללא  בדו"ח,  הניתנות  להמלצות  בהתאם  העפר 

 המתוארות בכתב הכמויות. 

 .הידוק שתית עפ"י הנחיות יועץ הקרקע .ז

 .ים שונים ע"פ תוכניות עבודות עפר ודו"ח קרקעחפירה /חציבה בגבה  .ח

יועץ   .ט הנחיות  עפ"י  שיידרש  עומק  בכל  בשכבות  והידוק  פיזור  לרבות  א'  סוג  מצע  מילוי 

 הקרקע. 
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סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחיר היחידה של האלמנטים   .י

 השונים הנקוב  בהצעה, לרבות עבודת ידיים. 

 .המכשולים והפסולת לפני התחלת העבודהעקירה וסילוק של   .יא

שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי, לפי מידות הבטונים בתוכניות,   - המדידה .יב

עבודה  מרווחי  אלכסוניות,  דפנות  הרחבות,  מדרונות,  שיפועים,  בחשבון  יילקחו  ולא 

 וכיו"ב.  

 עבודות באבן טבעית   40.02

 כללי:  -עבודות אבן 40.02.1

כל הבדיקות המצויינות בתקן הישראלי ת"י  לאישור האבן   סוגי אבן שונים  2378תבוצענה  נדרשו   .

 יחולו ההוראות הנ"ל על כל סוג אבן בנפרד.- לסעיפים שונים

 הבדיקות תבוצענה במעבדה מורשית ודוחות המקור יועברו למפקח, לאישורו.  

כללית. הינה  בפיאותיה  הנדרש  והעיבוד  האבן  גוון  והע   הגדרת  יוצגו  הגוונים  הנדרשים  יבודים 

בדוגמאות בסיור הקבלנים ו/או יתוארו ביתר פירוט מהמצויין במסמכי המכרז/חוזה. לא תתקבלנה  

אישור דוגמאות שהציג, ו/או עלויות נוספות הכרוכות,  -כל טענות ו/או תביעות מצד הקבלן בשל אי

 רצון המפקח ויועציו.  -לטענותיו באספקת האבנים כנדרש ולשביעות 

 עיבודים שצויינו נדרשים לפני האבן נדרשים גם בכל הפאיות הגלויות של האבנים.כל ה

 בכל סוגי העבודות האבן תהיה אבן לקט מקומית כדוגמאת הקיים בשטח. 

 דוגמאות: 

עבוד   ומכל  סוג  וחיפוי מכל  רצוף  של  דוגמאות  יכין הקבלן  הוזמנה האבן,  בטרם  בתחילת העבודה, 

מ"ר לפחות. הדוגמאות, שיקבלו אשור המפקח, יישמרו באתר עד גמר   1נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 

 העבודה ומסירתה. 

 . 431,  362,  378כל העבודות יבוצעו בהתאם למפורט במפמ"כ  

 גושי אבן/ סלעים בגדלים משתנים   -סלעי אבן 40.02.2

מהסלעים    50%לאורך השבילים והחניון יהיו סלעים מקומיים בפטינה טבעית באישור האדריכל. עד  

גיאולוג   והגנים,  יהיו סלעים מיוחדים מסביבת מכתש רמון אשר הבאתם תתואם מול רשות הטבע 

 ואדריכל הנוף. לא תשולם תוספת עבור ייבוא הסלעים מאזור מכתש רמון. 

 תשלום לפי יחידות.

        -קירות תומכים מבטון בגמר אבן לקט 40.02.3

ל  חשש  עקב  עדינה  בחפירה  יהיו  לקירות  החפירות  טבע  כל  אתרי  ובשל  במקום  עתיקות  המצאות 

 רגישים. 

 הקירות ייבנו עפ"י המידות והרומים המסומנים בתכניות ובהתאם לאישור המפקח בכתב.

שיוצק בעזרת תבניות. הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל    -30הבטון בכל חלקי הקיר יהיה מסוג ב

 ע"י המפקח ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר.  

וי האבן בחזית הקיר יהיה בהתאם למפרט המיוחד לאבן נסורה. חיבור האבן לבטון יעשה בהתאם  חיפ

 . 378לתקן ישראלי והנחיות הקונסטרוקטור ומפרט מכון התקנים 

ס"מ. התפרים בחזית לא ימולאו בעומק של לפחות    2-הבניה תבוצע עם התאמת תפרים לא רחבים מ 

 ס"מ.  5

העליון לאורך הקיר, ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור יבוצע תפרים  הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום  

ס"מ לשמירה על אנכיות התפר, התפר יהיה    2ס"מ בלוח עץ בעובי    2אנכיים באמצעות קלקר בעובי  
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יושם מסטיק אטימה חד רכיבי מסוג   לוחות הקלקר  יראה מהחזית. בחזית הקיר בקצה  ולא  סמוי 

יהיSIKE, של "A1סקפלקס   ניקוז  " היישום  יונחו צינור  ישר חלוטין, כמו כן,   C.V.Pה בקו  אנכי 

מ"ר ובגובה    4עם מסננת בתוך שק חצץ מרשת מגולוונת בכניסה לצינור לניקוז הקיר, כל    4בקוטר "

 אחיד, ללא כל תוספת תשלום.

מורטב   מילוי  ויכלול  הקונסטרוקציה  בתכניות  הפרטים  לפי  יבוצע  הקירות  מאחורי  החוזר  המילוי 

דקים )עובר נפה   35%סימלית של  ומהודק בשכבות שיאושרו ע"י יועץ הקרקע. המילוי יכלול כמות מק

מודיפייד.אשיו. בצמוד    95%( לצפיפות של  ±  3%( כאשר ההידוק בתנאי רטיבות אופטימלית של )200

ס"מ הצמודים לקיר. בחלק העליון מתחת למשטחי הגמר    80לקירות יבוצע מילוי גרנולרי מנקז ברוחב  

 ס"מ.  20בשכבות של  -98%ל  דקים מהודק 18-25%השונים יבוצע מילוי נברר עם תכולה של 

ס"מ    20דקים מהודק בשכבות של    18-25%מתחת ליסודות הקירות יבוצע מילוי נברר עם תכולה של  

 מודיפיד.אשיו.  95%כ"א לצפיפות של 

 הקירות ימדדו לתשלום לפי מ"ק בהתאם לתכניות וכולל את הזיון וחיפוי האבן. 

ליסודות לכל עומק שהוא בהתאם לרום וליסוד, הידוק שתית  המחיר כולל את עבודות העפר חפירה  

לצפיפות   ליסוד,  מתחת  98%החפירה  נברר  ומילוי  הקירות  מאחורי  גרנולרי  ומילוי  חוזר  מילוי   ,

עבור המעקה בעתיד, האם מסומן    4ליסודות מהודק כמפורט לעיל, צינורות הניקוז, חורים בקוטר " 

ומרים הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הקירות  כך בתוכניות, וכן את התפרים, וכל הח 

 עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. 

כלל   נראות אחידה של  ולקירות הקיימים בטיילת אלברט לטובת  יבוצעו בהתאם לפרטים  הקירות 

 האתר.

   -מדרגות אבן מצפה 40.02.4

. כל המדרגות יהיו מאבן מצפה  5 מדרגות לדוגמא ואישור האדריכל לפי פרט 3יבוצע גרם מדרגות בין  

ס"מ בחלקו    60ס"מ, סימון אזהרה תקני ברוחב    3כולל פס אזהרה שקועה באבן מאבן שחורה ברוחב  

העליון של כל גרם מדרגות. המחיר כולל יסוד בטון, סימוני אזהרה וכל הנדרש לעמידה בתקן הבטיחות  

, מסגרות,  44ופרק    6זי יד תיקניים לפי פרט  והנגישות העדכני ליום הביצוע. בכל המדרגות יותקנו מאח

 במפרט זה. 

 תיקון והשלמת קיר אבן בטיילת הקיימת   40.02.5

תיקון והשלמת הקירות יבוצע לכל אורך קיר הטיילת הקיים החל מהמצפור התלוי ועד רחבת הפסלים.  

מדויק  תיקון והשלמת הקירות יבוצע בכל מקום בו יש נפילת אבנים ואו נקודות חשמל ישנות. מיקום 

 וסימון התיקונים יבוצע בשטח ע"י האדריכל או מפקח.

 תיקונים הקירות יבוצע בהתאם לפרטי פיתוח ופרטי קונסטרוקטור.  

 הקירות יבוצעו כדוגמאת הקיר הקיים בשטח. 

מטר, בהם יפורק הקיר ותבוצע השלמה    1.5-3חלונות לנוף באורך    6שיקום הקיר כולל פתיחה של עד  

 ת לפי פרט פיתוח. על ידי מעקה בטיחו

התשלום יבוצע קומפלט עבור כלל שיקום הקיר לכל אורכו הקיים בשטח לפי סימון האדריכל או מפקח  

 במקום. כולל פירוק חשמל, פתיחת חלונות בקיר והשלמות קונסטרוקטיביות במקומות נדרשים. 

 קיון חומרי הציפויישמירה על נ  40.02.6

בחומר ציפוי מסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופק קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי העבודה מחומרים  

נלווים כגון: טיט, מלט וכדומה. באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול  
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ת  שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף א  1המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן, בפרק זמן של עד  

 האזור. 

 הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים, כדי להימנע מניקוי מכני מאוחר יותר. 

 גמר עבודה והגנה 40.02.7

הקבלן ינקה את השטח לאחר גמר היישום מכל שארית וימסור את העבודה כשהיא   .א

 מושלמת.  

 שנים.  10הקבלן ייתן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה לתקופה של  .ב

 ם ותכולת מחירים אופני מדידה מיוחדי 40.02.8

המיוחד,  במפרט  הכללי,  במפרט  לאמור  את    בנוסף  גם  יכללו  היחידה  מחירי  ובתוכניות,  בנספחים 

 העבודות המפורטות להלן: 

 הכנת השטחים לחיפוי בדיוק הנדרש במפרט.  .1

 . אספקה וחיפוי אבן כמפורט בתוכניות .2

 . עבודות, חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה .3

 בהפסקות יציקה.חומרי איטום  .4

 הכנת דוגמאות לחיפוי לאישור המפקח.  .5

 כל עבודות העזר בהתאם לאמור במפרט ו/או הדרושות לביצוע עבודה גמורה ומושלמת. .6

 במידות שונות, כמפורט בתוכניות אדריכלות.  אבניםשימוש ב .7

 כל הנדרש במפרט המיוחד. .8

 וסלעיותקירות, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים   40.03

   הפרק -הוראות כלליות לתת

כמפורט בתוכניות    עיגון פלטות למעקה ו/או גדרבכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה   .1

 או הכנות לעיגון הגדר/המעקה/העמודים כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד. 

עגולים,    עגון מעקות אחיזהלצורך   .2 בחזית הקיר, יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת חורים 

עיגון באמצעות "קוצי" פלדה )מיתדים(   לא יותר ולעגן את הצינור בבטון מתחת לחיפוי האבן,  

 ים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון וריתוך הצינור לקוצים. קדוח

אבן מלאכותית  ו/או    אבן מתועשתו/או    אבן טבעיתבכל העבודות בהן האבן הנדרשת הינה "  .3

) לרבות מרצפות המשמשות לחיפוי או בנייה מורכבת(, אבן מתורבתתו/או   " מסוג כלשהו 

יחולו הוראות    ביצוע העבודות. לגבי  ומידותיה תכונות האבן  לגבי   2378יחולו כל הוראות ת"י  

 בהתאמה, ולפי העניין.   378התקן הנ"ל ומפמ"כ 

, מכל סוג שהוא, כמפורט בתוכניות ובפרטים כלול במחיר  חורי ניקוז בקירות התמךביצוע   .4

 הקירות ואינו למדידה ותשלום נפרד. 

ולרבות היסודות שלהם    בקירות תמך, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים  ברזל הזיון .5

 ואינו למדידה ותשלום בנפרד.   כלול במחירי היחידות

 התוויה וסימון לקירות, קירות גדר וקירות ישיבה   .6

 המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את: 

 הציר האורכי של הקיר התומך. .א

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.  .ב
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על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר  

בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. על הקבלן לשמור על נקודות הסימון  

דיחוי ללא  לשקמן  עליו  יהיה  העבודה,  ביצוע  בזמן  בהן  פגיעה  של  ובמקרה  על    - בקפדנות 

   חשבונו ואחריותו.

ישול היחידות  לא  במחירי  ככלולה  תראה  עבורה  והתמורה  הנ"ל,  העבודה  עבור  בנפרד  ם 

 המתייחסות לבצוע הקירות התומכים. 

        תבניות .7

)דיקט( חדשים.    בכל עבודות היציקה חובה על הקבלן להשתמש בתבניות מלוחות עץ לבוד 

 .  P.V.C-הקשירה של התבניות תהיה באמצעות "מרווחונים" )ספייסרים( מ

 מדידת נפח הקיר  .8

התמך ולא יימדד בנפרד.  -בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קיר  

 המחיר כולל 

 בתוכניות.  כנדרשמילוי חוזר בגב הקירות,  - 

 תפרי ומשקי התפשטות, ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש. - 

   נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות.   - 

   ברזל הזיון בהתאם לתוכניות.   - 

 חפירת ויציקת יסודות.   - 

 איטום גב הקירות.  - 

 בתוכנית/פרטים.  כמצוין - כרכוב בטון או כרכוב אבן - 

 כיחול )מילוי מישקים/פוגות(, עיבוד פתחי ניקוז וכו'.  -

 ולא תאושרנה אבני פינה מודבקות.   אבני פינה גושניותלכל הקירות לסוגיהם, נדרשות  .9

הנחיות   .10 לפי  פיגמנט  בתוספת  לבן  מלט  בסיס  על  בחומר  כיחול  כוללים  והמחיר  העבודה 

 ומהנדס הקירות לגבי איכות החומר לכיחול.    האדריכל לגבי הגוון,

 הוראות מהנדס הקירות! בנוסף להוראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות לפי כל  .11

 . המדידה והתשלום לפי מ"ק מדידה ותשלום: .12

 קירות תומכים )כובד( מורכבים בניית אבן גשר, פתח ניקוז וכו'   40.04

ייעשה בהתאם לפרט    כדוגמת הקירות הקיימיםגמר קירות התומכים מאבן טבעית קשה   .1

 המצורף. 

באבן   .2 שימוש  תהקיים  כדוגמאותייעשה  ההנחה  צורת  המופיעה    היהי .  לחזית  בהתאם 

בפרט, באופן כזה שלא יווצרו קוים המשכיים באורך וברוחב של הקיר מלבד נדבך הראש 

של   מינימלי  בעובי  חובה   8שיהיה  בפינות  הפרט.  לפי  ניקוז  לחורי  מתחת  האבן  ס"מ. 

להשתמש באבני פינה שלמות. על הקבלן להכין דוגמא בשטח ורק לאחר אישור המפקח  

 המתכנן ימשיך בעבודתו. ו/או האדריכל 

פינה   .3 בפינה.    135ו/או    90  בזוויתאבני  פינה  הדבקת  על  איסור  חל     135  בזווית גושניות. 

ישר  קו  יהא  האנכי  )המישק(  שהפוגה  באופן  החיפוי  אבני  את  להצמיד  יותר  פנימית 

 מ"מ.   10והאבנים  תוצמדנה זו לזו באופן שרוחב הפוגה לא יעלה על   לחלוטין,

פי התוכניות, הפרטים  -העבודה כוללת את כל הפעולות, החומרים והרכיבים הנדרשים על  .4

ומסמכי המכרז/חוזה הכתובים, לרבות כל פעולות הגימור )כיחול, עיבוד פתחים, כרכוב  

 וכו'(. 
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 כללי  40.04.01

  בעומקים   העבודה כוללת: חפירת  חפירות מקומיות לקירות תומכים.במסגרת פרק זה יבוצעו  

יישורי   כנדרש,  חומר מתאים  מילוי  יישור תחתית החפירה,  ובשיפועים הדרושים,  במידות 

 שטח, סילוק עודפי עפר וכו'. 

 מילוי הידוק בגב הקירות  40.04.02

  20בשכבות של  המילוי בגב הקירות יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הקרקע ע"י חומר מקומי גרוס  

מוד אאשהו לפי פרטים. החומר יאושר למילוי ע"י יועץ הקרקע    98%ס"מ מהודקות בבקרה ל

 לפני הביצוע בפועל. 

 אופני מדידה מיוחדים 40.04.03

בנספחים ובתוכניות, מחירי היחידה יכללו גם   בנוסף לאמור במפרט הכללי, במפרט המיוחד,

 את העבודות המפורטות להלן:

 הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור שיפועים.  את כל עבודות הלוואי   .א

 החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.  .ב

 הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר.  .ג

 חציבה בגבהים שונים ע"פ תכניות עבודות עפר ודו"ח קרקע. /חפירה  .ד

והידוק בשכבות בכל עומק שיידרש עפ"י הנחיות יועץ    מילוי מצע סוג א' לרבות פיזור .ה

 הקרקע. 

 סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב

 הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 :המדידה

לרבות    – מחיר היחידה של קירות תומכים יכלול את כל עבודות העפר כגון, חפירה/חציבה  

עבודה, הידוק שתית, וכל הנדרש לביצוע הקיר עפ"י הנדרש בכתבי הכמויות, בפרטים  מרווחי  

 המדידה לפי מ"ק.  ובתוכניות.

 עבודות מסגרות  40.05

 . במפרט הכללי 44המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 דוגמאות לעבודות מסגרות כללי 40.05.01

הקבלן יכין באתר דוגמאות למאחזי היד ומעקות במקומות עליהם יורה המפקח. הדוגמאות  

 ויפורקו בהוראת המפקח.   יישארו

 בטון ליסודות 

מובא. מחיר עבודות המסגרות כולל בטון ליסודות, זיון    20-בטון ליסודות לעבודות מסגרות מסוג ב

 ועבודות העפר הדרושות. 

 רמת העבודה

העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאופן מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות תקנים ולשביעות  כל  

המפקח.  של  מוסמכת    רצונו  רשות  של  וכדומה  תקנות  דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר    – העבודות 

הקבלן מתחייב להמציא אישורים )באם יידרש( לכל    לאותן הדרישות והתקנות.  תבוצענה בהתאם

המידות תהיינה מדויקות ותתאמנה לתוכניות.    מנם היא תואמת את דרישות הרשות.סוג עבודה, שא

אלא במקרים   – לא תורשינה כל התאמות באתר באמצעות חיתוך, ריתוך או קידוח חורים חדשים  

 יוצאים מן הכלל ובהסכמת המפקח מראש ובכתב. 
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 עובדים

ובפרט מסגרים, רתכים וצבעים יהיו בעלי  כל העובדים שיעסקו בביצוע והרכבה יהיו ברמה מתאימה  

תעודות. ובעלי  ותיקים  מוסמכים  הבלתי    מקצוע  הפועלים  את  לפסול  לעצמו  מרשה  המפקח 

 מתאימים ובהתאם לשיקולו.

 חומרים

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות  

תקן בריטי, גרמני או אמריקאי לפי מוצאו של המוצר. הם יתאימו  התקן הישראלי העדכני ובהעדרו ל

חומרים אשר    ע"י המפקח.  –כמו כן לדגימות אותם החומרים אשר נבדקו ונמצאו ראויים לתפקידם  

ע"י  העבודה  ממקום  יסולקו  לנ"ל  יתאימו  אחרים    לא  בחומרים  ויוחלפו  חשבונו  ועל  הקבלן 

 מתאימים. 

 וריתוכים  גלוון

 באבץ חם. מגולווניםסגרות יהיו כל אלמנטי המ  .1

הכלולים    .2 המפרטים  והוראות  המתאימים  לתקנים  בהתאם  יהיו  והגילוון  הריתוכים  כל 

 המסגרות.  ובתוספת ההוראות במפרט זה. מחירי הגילוון יכללו במחירי היחידה בעבודות

 גילוון מתכות  .3

הפסקות.    זים וללא, שלמים, שווים מושחמדויקיםכל הריתוכים יעשו לפני הגילוון, ויהיו   .א

 את המסגרות יש לנקות לפני הגילוון בהתאם להוראת מפעל הגילוון. 

 יש לקבל אישור המפקח לפני העברת עבודות המסגרות לגלוון.

בגילוון .ב יהיו מגולוונים  כל חלקי הפלדה  בעובי    טבילה באמבט אבץ חם:    100אבץ חם, 

אחת ובמשטחים חלקים  ואחידים.   בטבלה . הגילוון יעשה  918מקרון עפ"י הוראות ת.י.  

הציפוי  ולעובי  הגילוון  לאיכות  התקנים  מכון  אישור  להציג  הקבלן    50%-ל  חובת 

 מהאלמנטים. 

 םחיבורי

 חיבור הברגים:

( המתאימים  האמריקאיים  התקנים  בדרישות  יעמדו  הבורגA-325מס'    ASTMהברגים  אורך   .)  

הברגים, האומים והדיסקיות    וההברגה יהיו מספיקים בכדי ששני אומים יורכבו על הבורג במלואם.

קוטר הברגים המשמשים לחיבור חלקי השלד    לפחות.  אלפיות מ"מ  8יהיו עם ציפוי קדמיום בעובי  

חלקי הקונסטרוקציה  קוטר הברגים המשמשים לחיבור    .3/4  -הנושא את המבנה לא יהיה קטן מ

 ."1/2 - האחרים לא יהיה קטן מ

 חיבורי ריתוך 

להכין   סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית ו/או בהתאם להוראות המתכנן. יש

עבודות    את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה ו/או שכבות צבע קיימים לפני ביצוע

ואין    הריתוך. בתכניות,מידה  לפלדה.   סימונים  הת"י  לדרישות  הריתוכים  רשאי    יתאימו  מתכנן 

ביצועה. בזמן  וכן  העבודה  התחלת  לפני  לו  הנראית  שיטה  בכל  הריתוך  טיב  את  מבחינת    לבדוק 

ומבחינות אחרות    המראה החיצוני, יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות תפרים ומקומות שרופים, 

לא תבוצע עבודת ריתוך במזג אויר קר כאשר הטמפרטורה מתחת    יתאים למפרט ולתקן המאושר.

עם גמר הריתוך יש להוריד    מעלות צלזיוס, וכן לא ירתכו על מתכת רטובה, חשופה לגשם ורוח.   5  -ל
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בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח    את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי בקרת ראיה ו/או

 ו/או המתכנן. 

 תוך הכנת שטחים לרי

רציפויות  ואי  סדקים  קרעים,  ללא  אחידות,  חלקות,  יהיו  לריתוך  המיועדות  האלמנטים    שפות 

סיגים,    ס"מ מצד התפר( ינוקו מתחמוצות,  50אחרות. האזור המרותך ושטחים סמוכים לו )לפחות  

  י קוו  צבע, חלודה, לחות, שומנים למיניהם, שיירי בטון, או כל חומר זר אחר שעלול להפריע לריתוך.

ההשקה של האלמנטים המיועדים לריתוך חייבים להתאים זה לזה, תוך נקיטת אמצעים מתאימים  

 לשמירת הרווח ביניהם בשעת הריתוך, כפי שפורט בתוכניות. 

 תפרי ריתוך

ע"י מכון התקנים שתעודתם בעלת תוקף. עם הגשת  ידי רתכים מוסמכים  על  ייעשה רק  הריתוך 

רתכים   רשימת  הקבלן  יגיש  אחרת  המכרז  סומן  אם  אלא  רצופים  יהיו  הריתוך  תפרי  כל  לנ"ל. 

 בתוכניות. 

מ"מ יש להכין חריצים. עובי מחובר מלא יהיה בעובי    6לתפרי השקע בחומרים שעוביים עולה על  

מ"מ. כל מקומות הריתוך יהיו מנוקים    4-אך לא יהיה קטן מ  - הדק ביותר של החלקים המחוברים  

הקבלן יבוא בדברים    מוחלט של ה"שלקה"(.  ואחרי הריתוך )ניקוי  היטב לפני הריתוך, בין השכבות

ואופן האלמנטים  כל  ליצירת  התוכנית  צורת  על  הסבר  ויקבל  המתכננים   ריתוכם.   עם 

באם ירצה הקבלן להשתמש בתפרי ריתוך אוטומטי, יצטרך לקבל על כך הסכם של המתכננים מראש  

 ובכתב. 

 בקרת איכות 

על הקבלן להעמיד לרשות הבוחנים מטעם    מהלך הייצור בכל שלביו.רשאי לבקר את  ה  המזמין יהי

הבדיקות. קביעת הבוחנים לגבי טיב העבודה, טיב    המזמין מכשירי מדידה ומקום הדרושים לביצוע 

תהיה סופית. המזמין יהא רשאי להורות על הזמנת בדיקות איכות של    – חומרים וטיב הריתוכים  

ו/או   החומרים  טיב  לגבי  הבדיקות  הטכניון  פגומים.  שיקולו  שלפי  אלמנטים  של  הריתוכים  טיב 

 יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 גשר ומצפור הר גמל: תבקונסטרוקצייטיפול  40.05.2

 צבע  .1

 הסרת כל החלקים הרופפים באמצעים מכאניים. 

 של "כימותעש".  "BC 70"ניקוי משמנים בדטרגנט  .א

 מיקרון.  75יסוד אפוקסי "אפוגל" )אפור בהיר( שכבה אחת בעובי   .ב

מיקס",  -)לא טרפנטין(, בגוונים עפ"י לוח "טמבור  1/32עליון "סופרלק", מדולל ע"י   .ג

 שכבות, עד כיסוי מלא.  1-2

 : ריתוכים מלאים בכל מקום בו נפגעה הקונסטרוקציה הקיימת.טיפול בקונסטרוקציה .2

   מעקות בטיחות

יש להכין    תכנית פיתוח ופרטי פיתוח.כל המעקות לפי תקן הבטיחות העדכני. מיקום המעקות לפי  

 מטר לאישור האדריכל או מפקח לפני ביצוע המעקה בשטח.  1-2מעקה באורך 

 מעקה בתצפית הר גמל ובגשרון: 
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 מעקה בשאר אזורי התכנית:

 .9מעקה ממוט מלא לפי פרט 

קציות  מדידה ותשלום לפי מטר אורך לכל המעקות. המחיר כולל עיגון לקרקע, קירות או קונסטרו

 קיימות וכלל מרכיבי המעקה.

 עבודות שונות  40.06

 הוראות כלליות  

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב  .א

במסמכי המכרז/חוזה, או לפי הנחיות היצרן    כמצויןהעבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון   .1

 בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.  - אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא   , אלא אם צויין אחרת.20-הבטון יהא ב .2

 ימדד/ישולם בנפרד.  

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע    10לפחות    ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( .3

 ס"מ.  6גננית )סופית( לפחות 

לפי המידות    –או עגולה    מדויקתתבנית ריבועית    באמצעותיציקת ראש יסוד הבטון תבוצע   .4

 הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.

להלן "עמודים"( לפלטה    –יד, וכו' מסוג כלשהו  -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי .5

 ית, מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן, סלע וכו'. חיצונ 

, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף  צויןבפרט והינו מחייב,  ובאם לא    מצויןאופן העיגון הנדרש   .6

לעיל. כל עלויות העיגון כלולות במחיר היחידה, לרבות כל עבודות החפירה / חציבה,    1לפסקה  

 .  כמצויןבטון )אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות 

 הוראות כלליות לגלבון וצביעה  .ב
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לביצועה   .1 שישמשו  החומרים  וכל  היד  ומאחזי  המעקים  הגדרות,  רכיבי  מפלדה  כל  יהיו 

מיקרון    80ומגולבנים לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, עובי ציפוי האבץ 

 . 918לפחות, וביצוע הגילבון יהא לפי ת"י 

הגילבון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי   .2

 הגידור/המעקה. 

אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל הגילבון וכן תעודת  הקבלן ייתן בידי המפקח תעודת   .3

(,  918תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי )ת"י  -אחריות בלתי

 ודרישות מכרז/חוזה זה. 

"טרמו .4 בשיטה  יגולבנו  וכו'(  טבעות  אומים,  )ברגים,  קטנים  פלדה  לא  -רכיבי  דיפוזיונית". 

 יאושר ציפוי "פאסיבציה".

רכיבים  ה .5 כל  הסרת  יסודי,  ניקוי  כולל  עליונה  לצביעה  המגולוונים  הפלדה  רכיבי  כל  כנת 

וחומרים זרים מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולבנת באמצעות התזת חול ויישום שכבת  

 חומר "קושר גלבון"  הכל לפי הנחיות יצרן הצבע העליון. 

השטחים  שגילבונם נפגע, ניקוי    התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל .6

 יסודי להסרת כל חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע.  

לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון ו/או   .7

ה המגולבנת לפי  להכין את הפלדה המגולבנת לפי הנחיות יצרן הצבע העליון, ו/או הכנת הפלד

 הנחיות יצרן הצבע. 

", כפי שיקבע  RALהצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת " .8

 המתכנן. 

כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום   .9

 בנפרד ו/או נוסף. 

 העבודה כוללת אישור תקינות המתקנים, עיגונם ומיקומם בידי בודק מוסמך מטעם מכון    .10

 התקנים, במהלך הביצוע ובעת השלמת העבודות.   

 , מדרכות רחבות, פרגולות ומדרגות יצוק באתר  ועבודות בטון ריצוף שבילים

 כללי  

במסגרת פרק זה יבוצעו עבודות בטון למרצפות/שבילים ורחבות ואלמנטי בטון שונים בפיתוח. שבילי  

 .מיוחדהבטון יבוצעו לפי מפרט 

ו/או   יציקת בטון באזורים מורכבים הדורשים משאבות מיוחדות למרחק  לא תשולם תוספת עבור 

 עבודת ידים. 

 סוגי הבטון  40.06.01

. עבור  30 - ב סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג  

.  250ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה מסוג צ.פ.    150בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  

קנים  הקבלן ימנה מטעמו ועל חשבונו טכנולוג שיתכנן את תערובות הבטון המתאימות ע"פ דרישות הת

,  3מינ' דרגת חשיפה    118הרלוונטים ודרישות פרויקט זה.דרגת החשיפה של הבטונים תהיה ע"פ ת"י  

 באחריות הקבלן לבצע בדיקות אגרסיביות קרקע, דרגת החשיפה תעודכן בהתאם לממצאים.

 איכות הבטון והיציקות 40.06.02

 תנאי בקרה:  
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יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם    תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון 

 יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים. 

 : ציפוף הבטון 40.06.03

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י  

 ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח. 

 : מניעת סגרגציה 40.06.04

גבוהי אלמנטים  בטון  יציקת  נפילת  שיבטיחו  בטפסות  פתחים  דרך  או  ארוך  צינור  בעזרת  ם תעשה 

 לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. 

  :אשפרה  40.06.05

 CURING  -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב  14אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  

COUMPOUND  בטון, במקרה של שמש חזקה או רוחות    /לפי הוראות המפקח ויועץ קונסטרוקציה

 יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. 

 בדיקת הבטון 40.06.06

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי מיד עם נטילתם תוך שמירת על לחותו טמפראטורה  

לקיחת   שיטות  קוביות,  להכנת  ת"י  מתאימה  לפי  יהיו  ובדיקתם  כמותם  בהוראת  26המדגמים,   ,

 . 106המפקח  יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י  

 כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 

 תבניות 40.06.07

 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה בתאום עם המפקח. 

פעים לפני היציקה לצורך מיקום נכון של התבניות, למנוע סטייה  על הקבלן למדוד את הקירות המשו

 מהזווית המתוכננת של הקיר. כל זאת ייעשה ע"ח הקבלן.

 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 40.06.08

על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות הבטון נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט,   .א

המידות ואת הפילוס    או שיפוע של אלמנט בהתאם לתכניות. על הקבלן לבדוק את

  ( ממוחשבים   מדידה  מכשירי  בעזרת  הטפסות  הרכבת  בזמן  וכד'(   TSהנדרש 

 באמצעות מודד מוסמך. 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא   .ב

 (.1)טבלה מס'  789לפי טבלת הדרגות בת"י  6תעלה על דרגה 

בדרישות   .ג עמידה  כמוגדר  אי  הבטון  אלמנטי  לפסילת  עילה  תהווה  לעיל  המוגדרות 

הריסת   כגון  שיגרמו  זמן  הפסדי  ו/או  ההוצאות  כל  הכללי.  המפרט  של  ב'  בסעיף 

על   יהיו  הקירות  של  והמפולס  הישר  הנדרשת,  ברמה  מחדש  ויציקתם  האלמנטים 

 חשבונו של הקבלן. 

 הפסקות יציקה 40.06.09

יציקות להפסיק  רשאי  הקבלן  המסומנת    ,אין  ובצורה  בתוכניות  המסומנים  מקומות  באותם  אלא 

 בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. 

  3השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח 

מפקח  שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. ה

יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע  

 הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. 



 לביצוע עבודות פיתוח לשיקום טיילת אלברט והסדרת הגישה להר גמל במצפה רמון 

 

- 27  - 

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המפקח גם  

 את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן.  אם הן נוגדות

הן   גם אם  ע"י המפקח  שונים במקומות שידרשו  כתוצאה מאילוצים  יציקה  יבצע הפסקות  הקבלן 

יבוצעו   יציקה  הפסקת  בכל  תשלום.  תוספת  כל  ללא  וזאת  מראש,  המתוכננות  מההפסקות  חורגות 

קבלן )אלא אם נדרש שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ ל

המורכבים   מוכנים  באביזרים  בתוכניות העבודה( להשתמש  או  באחד ממסמכי החוזה  לכך  הקבלן 

בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי  

 נט. ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמ

 פלדת הזיון 40.06.10

ממוטות מצולעים רתיכים  בחוזק    על כל חלקיו המעודכנים ביותר   4466פלדת הזיון תהיה לפי ת"י  

הדרוש או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל  

 חומר אחר. 

ך המוטות חייב להתאים לאורך  המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אור

 האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות. 

את זיון המרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני  

 .אין לבצע הרמה בזמן היציקה  ,יקההיצ

כ   יהיה  השלד  באלמנטי  כי  בחשבון  לקחת  )רשתות    120  -יש  שונים   מסוגים  בטון  למ"ק  זיון  ק"ג 

 . ברזל מצולע וכו'(, הכמות הנ"ל כלולה במחירי היחידה ,מרותכות

             .ג למ"קק"  120יתכן כי באלמנטים מסוימים יהיה פחות זיון ובאחרים יותר אך הממוצע הכולל הינו  

יתכנו   כן  וכמו  זו  פלדה  כמות  בהם  לקחת  יש  בתכניות  פורטו  שלא  באלמנטים  שגם  בזאת  מובהר 

 .שינויים בפירוט הזיון בתכניות המכרז

 . טות הזיון יאוחסנו מורמים מהקרקעוט

   אלמנטי פלדה מבוטנים 40.06.11

בבית    אלמנטי  .א לייצר  יש  וכו'  פלדה,  פרופילי  מעוגנים,  זויתנים  מעוגנות,  פלטות  כמו  פלדה 

מלאכה בצורה מדוייקת, כמפורט בתכניות. ייצור האלמנטים יעשה ע"י רתכים בעלי הכשרה  

 "בחינת רתכים".   127והסמכה מתאימה העומדים בדרישות ת"י 

אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטים תימשך מעבר 

לשבוע, על הקבלן לשמנם. לפני ההתקנה באתר על הקבלן נקות היטב בעזרת ממיסי שומנים  

 את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון.  

 אלמנטי פלדה מבוטנים לא יהיו מגולוונים. 

במברשת פלדה ואח"כ לצבוע בצבע מתאים לגלוון את החלק  אלמנטי פלדה מעוגנים יש לנקות   .ב

 הבולט מחוץ לבטון. 

לפחות בפלטות( כדי שאפשר    4פלטות פלדה, זוויתנים ואלמנטים אחרים יסופקו עם קדחים ) .ג

יהיה להצמידם היטב אל הטפסנות. האלמנטים יוצמדו אל טפסות פלדה בברגים ואל טפסות  

  עץ במסמרים.

  ברגי עיגון 40.06.12

והברגה    A  ASTM-  107לפי תקן    1030יגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג  ברגי הע  .א

 .A - ASTM ,H2  194, האומים יהיו מיוצרים מחומר  UNCלפי 
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הברגים יקבעו במקומם לפי היציקה בדיוק מירבי בעזרת תבנית מתאימה )שבלונה(, שתאושר   .ב

על חשבונו. חלק מהתבריג יוגן בפני  ע"י המפקח לפני היציקה. הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן ו

 פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז. 

 הברגים יסופקו נקיים משומן )בחלק המבוטן( ובלתי צבוע עם שני אומים ודיסקית אחת עבה.  .ג

 הקבלן ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג.  .ד

 דיוק העבודה )סיבולות( לברגי עיגון  .ה

 ס"מ בקביעת מיקום הברגים.  ± 0.2 .ו

 ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות.  ± 1.0 .ז

   פירוק אלמנטים 40.06.13

יפורקו   ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם,  חלקי בטון שנוצקו 

 ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.  

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל  

 כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן. 

 ורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבטונים וכו'ח 40.06.14

החורים,   .1 כל  של  המדויק  מיקומם  את  ולוודא  לברר  הקבלן  על  יהיה  הבטונים  יציקת  לפני 

השרוולים וכו' בתוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני תברואה, מתקני חשמל, וכד' כדי  

 שיוכל לבצעם במדויק. 

המכרז אינן כוללות את כל הנ"ל ,אינפורמציה זו    במידה ותכניות   לא תורשה חציבה בבטון. 

 תסופק לקבלן בתכנית הביצוע. 

לצורך הבירורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני   .2

לבדוק את    –המשנה מטעם הקבלן למערכות   גם  היתר  ובין  כל ההכנות הנדרשות להם  את 

 ת מערכות, הביוב, החשמל וכו'.התאמת תוכניות הבניין לתוכניו

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או  

האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים השונים, ועל הקבלן  

 לבצע את התיאום הנדרש. 

החורים, שרוולים, רחיצים, שקעים וכו' כדי  לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל  

ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי   שיוכל לעצבם מראש, 

 להכין עבורם את הנדרש.

 בטון רזה 40.06.15

בעובי הדרוש כדי ליצור    -15בכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון רזה עשוי מבטון ב 

 ס"מ.   5תית בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות, אך לא פחות מעובי של  יישור ופילוס של פני התש

  - פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, משופעת או אנכית  

 בהתאם לצורך. 

 ומדידות סימון 40.06.16

ביומן את  במשך הביצוע, על הקבלן לבדוק התאמת המידות בין התכניות למה שבוצע בשטח ולפרט  

 תוצאות בדיקתו. 

 סימון ומדידות ע"י גוף מוסמך:
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 עבודות סימון ומדידה יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך ורשום ומאושר ע"י המפקח. 

 עלות המדידה והסימון

עלות המדידה והסימון בכל שלבי העבודה השונים תהיה על חשבון הקבלן והיא כלולה במחירי היחידה  

 לביצוע העבודה. 

 תשתית: .1

  ס"מ   20שכבות    3  – קירות    ס"מ,  15שכבות    2  -שבילים:  התשתית תהיה מילוי מצע סוג "א"

 . מודיפייד  א.א.ש.ט.ה.ו 98%מהודק לצפיפות 

 .יועץ קרקע יוזמן לשטח בזמן ביצוע כדי לקבוע סופי כמות ועובי שכבות

לפני יציקת מרצפות הבטון, כל האלמנטים המבוטנים כגון תשתיות חשמל, מים, תאי ביוב,  

תעלות ניקוז, מערכת צינורות, או כל מערכת אחרת, יהיו מחוזקים ומעוגנים בתשתית ויקבלו  

 את אישורו של המפקח.  

 טפסנות : .2

 הטפסנות תבוצענה על ידי הצבת תבניות אלסטיות המסוגלות לעקוב אחר קימורי השביל.  

או בשיפועים הנדרשים לתיעול השטח. יש לשמור על יצירת  \התבניות יהיו מפולסות בגבהים ו

 גבולות שטחי ריצוף בהתאם לתוכנית.  

 הכנת תשתית היציקה:  .3

קי  אחר  לעקוב  המסוגלות  אלסטיות  תבניות  להציב  יבוצע  יש  התבניות  פילוס  השביל.  מורי 

 מאזנות לייזר בהצלבה.   2באמצעות 

 FERRO סיבים פולימריים מבניים מסוגלחיזוק ומניעת סדקים יש להוסיף לתערובת הבטון  

FORTA   מ"ק בטון. פילוס ויישור הבטון בגבהים הנכונים בהתאם    1לק"ג   6  או ש"ע בכמות

 לתבניות. 

מ"מ מעוגל    20ס"מ, בקוטר    30בכל הפסקת יציקה יש להשחיל ברזל מיתד בהפסקות יציקה כל  

 ס"מ בתוך שרוול פלסטיק אטום צד אחד כולל גריז בצד שני.  60גמר חלק, באורך 

עליו את ברזלי המיתד ים כדי לשמור על המישוריות ועל מיקום  יש להכין ספסל כדי להניח 

 ברזלי המיתדים. 

בכל מפגש בין רצפת בטון לכל אלמנט קבוע )קיר, עמוד וכד'( יש להפריד את הבטון מהאלמנט  

 . ס"מ ע"פ הנחיות מהנדס 3באמצעות קיבוע רצועת פלציב בעובי של 

 אופן ביצוע יציקת הבטון: .4

גודל שטח מומלץ לביצוע בכל מופע יציקה    שיטת היציקה הינה ישירות מערבל הבטון כאשר

יהיה תלוי בהספק ויכולת הקבלן לביצוע במהלך י"ע לביצוע מושלם עפ"י ההנחיות. אין לצקת  

 תחת שמש ישירות או בטמפרטורות  העלולות לגרום לסדיקה פלסטית של הבטון. 

, אשר לא יעלה  , חמש דרגות אבן(30-ס"מ )בטון מבוקר ב  15יציקת בטון מועשר בצמנט בעובי 

 . יש לרטט הבטון באמצעות מחט ויבראציונית.5על שקיעה 

 שיטת סירוק השטח, גמר הקצוות וניסור תפרי דמה: -הוראות ביצוע 

   כללי:

http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
http://www.shoshani-weinstein.co.il/?CategoryID=160&ArticleID=89&Page=1
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 בשיטה זו יוצקים את כל המשטח בשכבה אחת, כמפורט להלן: 

לגובה מצע הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י סרגל מגנזיום, עד   .א

 ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי.

החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון, ויכולה להתבצע לפי תחושת המבצע   .ב

 במטרה לקבל פני משטח מתאים לסירוק השטח. 

מסוג   .ג מברשות  ידי  על  יבוצע  המשטח    Marion Brushמחברת    Chameleonסירוק 

עו בחלקם האנכי )לא הקצוות(  ע"י משיכת המברשת בזווית כזו שהזיפים ייג  4ברוחב '

מסוג  תלויה  סופית  טקסטורה  מעולה.  מברשת  גימור  לייצר  כדי  הבטון  משטח  עם 

 אפשרויות. 5השערות של שרף הניילון שיבחן על ידי האדריכל בין 

 x4" 1-1/2"R"10):  החלקה ועיגול של הקצוות באמצעות סוג מיוחד של מלאג' כגון .ד

Stainless Steel Highway Edger with Wood Handle  מחברת )KRAFT TOOLS 

 או ש"ע. 

-HD  + C  Pentraלאשפרה והגנה למרצפות בטון מומלץ להשתמש בחומר מסוג " .ה

Silאשפרה, הקשחה והגנה   -מטרות חשובות באותו חומר ובאותו זמן    3-" המשמש ל

 של פני שטח הבטון 

הבטון. יש לנסר את תפרי  שעות מגמר יציקת    24ניסור תפרי דמה יבוצעו טרום חלוף   .ו

ס"מ תוך כדי יצירת שדות מרובעים )כלומר אם    3.5-מ"מ, עומק כ  3-דמה ברוחב כ

 מ"א(.  2.50מ"א, הניסור יהיה כל  2.50רוחב השביל הוא 

. ויבוצע  התפשטות יקבע על ידי הקונסטרוקטור  מרחק ורוחב תפרי  -תפרי התפשטות  .ז

 . לפי פרט תפר התפשטות

 מישוריות:  .5

מילימטרים ביחס לסרגל אלומיניום    6  - הפרשים קטנים מ   -יה בעל מישוריות טובה  הבטון יה 

)רמת    50096מ' המונח ע"ג הרצפה במקומות אקראיים )על פי דרישות המפרט הכללי(    3באורך  

. בכל מקום בו יתגלו סטיות  broomed)סטיות מירביות מותרות( . גימור הרצפה סרוק )  –דיוק  

לעיל, הקבלן יתקן ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בעלות התיקון, כולל  גדולות מזו שהוגדרה  

 הריסת המבנים ו/או האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. 

 פירוק תבניות:  .6

 התבניות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח מניעת כל נזק העלול להיגרם לרצפת הבטון. 

 מילוי התפרים:  .7

ס"מ    1ש לנקות את תפרי ההפרדה עומק של  לאחר ייבוש מוחלט של הבטון, י   -תפרי הפרדה  

 )או ש"ע (.   PU-40FCבמסטיק פוליאוריטן מסוג כרמוסטיק ולמלאם 

דמה   של     -תפרי  גב  סרט  בלחץ  להחדיר  דחוס,  ואוויר  יהלום  דיסק  באמצעות  לנקות  יש 

   PU-40FCולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג כרמוסטיק     (Backer Rod)פוליאתילן תא סגור

 ס"מ.  1)או ש"ע ( בעומק של 

 ה: דוגמ .8
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זה( ברוחב המוגדר   )עפ"י מפרט  דוגמא של שביל  כניסתו לעבודה  יבצע טרום  הקבלן הנבחר 

 מרוחב השביל.  2במפרט ובאורך של פי 

ונסטרוקטור(, ייקבע  לאחר אישור הדוגמא ע"י כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט )אדריכל, ק

 בעבודה הסופית.  סוג וכמות הכלים והחומרים לשימוש

 אחריות הקבלן: .9

אישורו של המפקח בכל שלב של העבודה אינו  מסיר מהקבלן את אחריותו לביצוע העבודה. כל  

תיקון, שינוי או החלפה עקב טעות או ליקוי עקב ביצוע פעולת היציקה ו/או הגמר בצורה לא  

 ש בחומרים לא נכונים, יהיה על חשבונו של הקבלן. תקינה או שימו

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים  40.06.17

הכללי במפרט  לאמור  המיוחד,   ,בנוסף  ובתוכניות  במפרט  את  בנספחים  גם  יכללו  היחידה  מחירי   ,

 העבודות המפורטות להלן: 

 מיוחדים.הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים  .א

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.  .ב

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .ג

צוין   .ד וכד', אלא אם  שרוולים  פקקים,  מים,  אפי  קיטומים,  בליטות,  עיצוב חריצים, 

 הכמויות.  אחרת בכתב

לפי   .ה או  המערכות  תוכניות  לפי  כנדרש  וכד'  ווים  עוגנים,  ברגים,  הוראות הכנסת 

 המפקח. 

 עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא.  .ו

 הכנת רשימות ברזל.  .ז

 סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.  .ח

ללא תוספת מחיר ועפ"י קביעת    3,מינימום דרגה  118דרגת חשיפה לבטונים ע"פ ת"י  .ט

 הקונסטרוקטור.   

 גמר בטון סרוק.  .י

 טון בהתאם לתכנון טכנולוג מטעם הקבלן. מוספים לב .יא

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. .יב

 ובתוכניות.  מחירי היחידה כוללים את כל האמור לעיל במפרטים ובפרטים . יג

40.06.18 CLSM 

בכל מקום בו המפקח ידרוש זאת.  ( יעשה  lControlled Low Strength Materia)  CLSM-השימוש ב

התערובת תיושם מיד עם הגעתה    תיוצר במפעל בטון מאושר ותובל באמצעות מערבל.  CLSMתערובת  

ס"מ( לאחר    10X10X10)  CLSMחוזק הלחיצה של קובית    לאתר ישירות למקום המיועד להשמתה.

 מגה פסקל.  0.9-1.2ימי אשפרה יהיה  28

 ®parkwaysשבילי ומשטחי הולכי רגל יצוקים באתר  40.06.19

 כפוף ליועץ הקרקע מהנדס הפרויקט ולשיקול דעתם[ ]הכל

יציקה    ס"מ כולל קורות    12יציקת מכלול חומרי מליטה ואגרגטים אצילים בתערובת רטובה. עובי 

עיבוי בצדדים }ווטות{ תחתונות ועליונות ]בהתאם להנחיית קונסטרוקטור קיימת אפשרות ללא, תלוי  

בחפיפה הנדרשת. תוספת סיבים לתערובת למזעור והקטנת    15X  15כל    8בסוג הקרקע[ זיון פלדה רשת  
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מרקם מגורען מתאים לדרישות התקן. ניסורי תפרי    ®parkwaysסדיקה. עיבוד הטקסטורה הנדרשת  

ס"מ עומק מבלי לפגוע    3מ' בניסור    2-פי הנדרש כל כ- שעות מסיום היציקה על  24התפשטות יבוצעו עד  

 וסמך סטודיו בטון בליווי סטודיו בטון. בזיון. ביצוע באמצעות קבלן מורשה מ

    Parkways   דגם:  ®Studiobetonמפרט טכני לרצפת 

 אפיון הרצפה:

מכלול חומרי מליטה ואגרגטים אצילים המסופקים בתערובת רטובה ישירות ממפעל ההכנה לאתר  

על בברזל  מזוינת  מקשית  מושבחת  - ביציקה  התערובת  טכנולוגי.  ובליווי  קונסטרוקטור  דרישת  פי 

 , חומרים מינראליים המשולבים ומיושמים על פי מפרטי רצפות   ®Studiobetonבאתר בפורמולת  

Studiobeton®      מדגם parkways/     :או שווה ערך. על שווה הערך להיות    04-6415541נהלל טלפון

מוצר בשיטת השימה הרטובה. פני המרצף יהיו מחוספסים ו/או מגורענים במראה פראי ובגוון כורכר  

  Vנהלל, בסיווג   ®Studiobetonשל   ®Parkwaysטבעי ומשתנה ומתאימים לדרישות התקן כדוגמת 

ה והתגבשות  ]תרומת  השחיקה  לתקני  כן  כמו  מאד[.  נמוכה  להחליק:  לסיכוי  במים  הרטוב  משטח 

 מלחים ]בליה[. 

 אופני הביצוע: 

בניית טפסנות בחתך ובעובי הנדרש שתי שכבות ניילון, ברזלנות ווטות ]קורות עיבוי בשולי המשטח[  

מוגבהת. כיסוי בטון    15ל  כ  8ורשת, קביעת מובילי גובה שימוקמו בעזרת ציוד מדידה אלקטרוני. רשת  

לפחות   הרשת  ע"י    5מעל  שיאושרו  יציקה  אופני  להציג  המבצע  על  ערב/לילה.  יציקות  בקיץ  ס"מ. 

המרצף   פני  חישוף  טכנולוגיית  כן  כמו  הנדרש.  והגוון  המרקם  לקבלת  והקונסטרוקטור  האדריכל 

 נהלל.    - ®Studiobetonשל   ®Parkwaysוהרכב האגרגטים וחומרי הגמר העליונים כדוגמת

 ביצוע באמצעות קבלן מורשה מוסמך סטודיו בטון בליווי סטודיו בטון.  

 :הפסקות יציקה

הדמה   תפרי  ניסורי  גם  וכך  והמבצע  הקונסטרוקטור  ע"י  במשותף  ייקבעו  יזומות  יציקה  הפסקות 

 . ס"מ 4 -מ"מ לעומק של עד כ  8שעות מסיום היציקה, בעובי של  24שיבוצעו עד 

 ימים נוספים מסיום העבודה או לפי דרישת מהנדס. 7הרטבת המשטח במשך  :אשפרה 

 אשפרה תבוצע ע"י המבצע בהתאם להוראות הקונסטרוקטור, בקיץ בבדי אשפרה.  

 שנים בתא שטח דומה.   5: על הקבלן להציג פרויקט דומה שעומד מעל  תנאי סף

 ם בתחום יציקות. שני 10על הקבלן המבצע להיות רשום ובעל ניסיון מוכח של מעל  •

 על המבצע להגיש רשימת ממליצים ופרויקטים שיבדקו על ידי המזמין.  •

 על המבצע לייצר דוגמה לאישור האדריכל בגוון ובטקסטורה המבוקשת.  •

 על הקבלן להציג מסמכי בדיקות כדלקמן: •

 [ : קביעת דרגת התנגדות להחלקה של משטחי הליכה. Anti slipאנטי סליפ ]  .א

 עמידות בשחיקה מעל לדרישות התקן. שחיקה :  .ב

 התגבשות מלחים : עמידה בבלייה.  . ג

       מגפ"ס[.  30-חוזק בלחיצה ובדיקה חזותית: חוזק העומד בדרישות התקן ]כ .ד
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ישנם  מקומות בהם הגישה בעייתית ועל הקבלן לקחת בחשבון שאיבה ויציקת בטון ממרחק. לא יבוצע  

 ן לכלול אותן כחלק ממחיר השביל. תשלום מיוחד עבור עבודות אלו ועל הקבל

 תשלום לפי מטר רבוע. 

 עבודות עץ וקורטן 

 פרגולות עץ אורן וסנאדות אקליפטוס טבעי

מ"ר. המחיר כולל תכנון מאושר על ידי האדריכל    50ויהיו בגודל של עד    13כל הפרגולות יבוצעו לפי פרט  

כל   פיתוח.  לפי תכנית  יהיו  והביצוע בשטח  והרשויות הרלוונטיות. מיקום הפרגולות  קונסטרוקטור 

נגד מזיקים. עמודי וקורות הע ץ יבוצעו מעץ  העצים יהיו טבעיים ויעבורו אימפרגנציה וטיפול הגנה 

ס"מ    6-ס"מ לפחות. סנאדות העץ יהיו מעץ איקליפטוס טבעי בקוטר של כ  16/18טבעי חרוט בקוטר  

ויותקנו במרווח צפוף ככל הניתן ליצירת צל מרבי. ביסוס הפרגולה יבוצע באמצעות קלונס יסוד בטון  

ל החלקי העץ בבטון  מ"מ. כ  16מאושר על ידי הקונסטרוקטור. כל החיבורים יבוצעו במוטות הברגה  

 הנמצאים בקרקע ו/או בבטון יצופו בזפת קרה.  

 ספסלי עץ ואבן

. המחיר כולל תכנון וביצוע בשטח. יש להכין ספסל לדוגמא לאישור  12כל הספסלים יבוצעו לפי פרט  

האדריכל וקונסטרוקטור לפני ביצוע הספסלים. מיקום הספסלים לפי תכנית פיתוח וכמות לפי כתב  

 הכמויות. 

  42-50ספסלים. גובה הספסל יהיה בין    2.11.2,  2חלק    1918על הספסלים לעמוד בתקן הנגישות ת"י  

 מהספסלים משענת גב ומשענת לזרוע.  50%-ס"מ. יש להתקין לפחות ב 

יהיו מאבן   האבן  סלעי  מזיקים.  נגד  וטיפול  אימפרגנציה  גושני לאחר  מעץ טבעי  יהיו  כל הספסלים 

 מקומית טבעית. 

 שלום לפי יחידה. ת

 קורטן ב עבודות

הקורטן היא פלדה בעלת סגסוג נמוך ואחוזים בודדים של מתכות   .פלטות בשביל עשויות פלדת קורטן

כרום   כמו  ניקל  0.9%עמידות  ונחושת  0.5%,  מוצרי    0.45%,  היווצרות שכבת  היא  אותן  שהמאפיין 

המתכת שכבת מגן המקטינה את קצב הקורוזיה  קורוזיה שאחרי תקופה של שנים אחדות יוצרת על פני  

עובי הפח ייקבע ע"י מהנדס   .פחות מקצב הקורוזיה של פלדה רגילה  4הרגיל של הפלדה עד כדי פי  

במקומות בהם יש צורך בעיגול הפח, ייעשה זה במכונות המתאימות כך   .קונסטרוקטור ועפ"י פרטים

נושאות, יהיו אלו עפ"י דרישות מהנדס ועשויות  אם יהיה צורך בקורות ברזל   ."שברים "שלא יתקבלו 

כולל תכנון, אספקה וביצוע פלטות בגובה השביל עפ"י ההנחיות שבתכניות ובפרטים   .אף הן קורטן

והמידות שבחוברת   .הרלוונטיים בחוברת הפרטים עפ"י ההנחיות  על המבצע להעביר תכנון מפורט 

ם לצורך, יאשר או יפסול, הכל לפי ראות עיניו.  אדריכל הנוף יבדוק, יתקן בהתא - הפרטים לאישור

על המבצע לקבל אישור קונסטרוקטור הפרויקט והנהלת הפרויקט לתכניות העבודה אחרי   ,ובנוסף

 .מדידה לפי מ"ר .שאושרו ע"י אדריכל הנוף

 שילוט הכוונה ואזהרה 

העדכני הבטיחות  לתקן  ובהתאם  מצורפים  פרטים  לפי  יבוצע  ואזהרה  הכוונה  השלטים  שילוט  כל   ,

 כוללים עיגון לקרקע וכיתוב על השלט. 

וכיתוב השלטים   יש להכין שלט מכל סוג לדוגמא לאישור האדריכל ו/או המפקח. מיקום השלטים 

פיתוח   לתכניות  בהתאם  לפרטיםיבוצע  בהתאם  יבוצע  השילוט  כיתוב  בשטח.  המפקח    והוראות 

 והוראות האדריכל ו/או המפקח בשטח. 
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 יחידות.תשלום לפי 

 והשקיהעבודות גינון  41

 במפרט הכללי  41המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי  41.01.1

 על קבלן המשנה לעבודות גינון להיות:

 והשקיה.  שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון  6הקבלן יהיה בעל נסיון. ותק של   .א

משנה בשנתיים האחרונות בעבודות  הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן   .ב

 גינון והשקייה וכתובת מזמיני העבודה. 

 מי שאינו עונה לדירשות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח.  .ג

הפרויקט. .ד ביצוע  תקופת  כל  לאורך  בשטח  יהיה  העבודה  וטיבו    מנהל  העץ  מין  העצים,  בחירת 

 נת העצים ונטיעת העצים באתר.יאושרו על ידי אדריכל הנוף או מפקח מטעמו לפני הזמ

 הכנת השטח לשתילה  41.01.2

יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, וחישוף השטח הסרת צמחיה ועבודות הדברה )ראה להלן(  

ניקוזו.   יבטיחו את  שצויינו בתוכניות, ואשר  לשיפועים  ויביאו  ולאחר שיפלס הקבלן את כל השטח 

 ס"מ.  5עבודות ידיים. הדיוק הנדרש הוא העבודה תתבצע בכלים מכניים ובעיקר ב

לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה זו  

 ימים לפניה.  5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 נביטה ובחומר סיסטמטי.  העבודה כוללת: חישוף השטח, ויישור גנני סופי, וכן הדברה בחומר מונע

 טיב אדמה למילוי בשטח הגן 41.01.3

 באם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי המכרז תהיה האדמה, כמפורט להלן: 

 אדמת )אדמה קלה( 

 חרסית   7%עד 

 סילט  5%עד 

 חול גרגרים גדולים  88%עד 

  PH 7.2במקטעים שונים  

 מילימו   0.3מוליכות חשמלית )מליחות(  

  מ'.  0.5 -מאבנים ומעשבים ובעומק שאינו גדול מ האדמה תהיה נקיה 

 טיב השתילים ואיחסונם  41.01.4

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים,  

החורגים   השורשים  השורשים.  גוש  שלמות  על  השומר  מיכל  בתוך  יובאו  השתילים  בר.  עשבי  וללא 

השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים. כל העצים  מהמיכל ייגזמו. כל  

 יתאימו לתנאי מדבר. 

 פעולת הנטיעה  41.01.5

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות  

מיד לאחר    עזות. שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או

 הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה. 

שורשים   השורשים.  סביב  האדמה  גוש  את  לפורר  מבלי  מהמיכלים  השתילים  יוצאו  הנטיעה,  בעת 

החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת  
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שיע  הצמח.  לצרכי  בהתאם  יש  הנטיעה  נופיהם.  לגיזום  יותאם  נשירים  העצים  בשורשי  הקיצוץ  ור 

להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל  

 או במשתלה, כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע. 

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין. 

 תמיכת עצים  41.01.6

תמיכת והגנת עץ לפי פרט. כל חלקי המתכת מגלוונים וצבועים בתנור. מגן העץ יתמוך את העץ וימנע  

 מיעלים וחיות בר אחרות הגעה אל גזע וענפי העצים.

 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  41.01.7

העץ לא טופח במשתלה  עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם  

להעברה לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה  

לקליטה וצמיחה. את השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו  

בז לבצע  יש  והנטיעה  ההובלה  ההעתקה,  עבודת  את  ההעתקה.  בעת  שנתקלפו  ובזהירות  או  ריזות 

 מירבית. לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו. 

אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח. גיזום הנוף של עץ מבוגר  

בעת נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים  

 בזמן הנטיעה עצמה.  ייעשו 

בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק  

סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל  

 יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש.

הבור יושקה  הנטיעה  ובין    במהלך  מתחתיו  האדמה,  בגוש  אוויר  כיסי  היווצרות  למנוע  כדי  לרוויה 

 השורשים. 

מ  קטן  יהיה  לא  מבוגר  לעץ  השורשים  קטן    -1.20/1.20/1.00גוש  יהיה  לא  הנטיעה  בור  וגודל  מ' 

 מ'.  -2.00/2.00/1.50מ

עפות יהיה  מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסת  1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד  

 מ' )מעוצב גזע(.   2.00לפחות 

 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי 41.02

   כללי 41.02.1

פוליאתילן   .1 מצינורות  המורכבות  הנוי  לשטחי  השקיה  מערכות  לביצוע  מתייחסות  ההנחיות 

והאביזרים   הצינורות  כל  וכוללת את  המים  לרשת אספקת  החיבור  בנקודות  המערכת מתחילה 

 הדרושים להשקיית הגן . 

מערכות השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו  ביצוע  .2

 להשלים האחד את השני ולתת את כל הסברים וההנחיות לביצוע תקין . 

  כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ ו/או כל .3

ו/או  תקן הממונה  אספק  לפני  אירופאי.  אמריקאי  אישור  את  לקבל  הקבלן  על  החומרים  ת 

 לתקינותם. 

 אם חלפה שנה מגמר התכנון , יש לקבל מהממונה אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע.  .4

קוטרו   .5 המים,  במקור  הדינמיים  המים  לחצי  כי  ולאמת  למדוד  הקבלן  על  הביצוע  התחלת  לפני 

 י מהתוכנית יש להודיע לממונה. ומיקומו זהים לנדרש בתכניות. על כל סטיה מהלחץ, או שינו 
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התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת  תוכנית מעודכנת ומאושרת   .6

 ע" י המתכנן או הממונה, אשר תישא את החותמת "לביצוע".  

עדות   .7 תכנית  בסיום העבודה  למזמין  להגיש  קיים AS- MADEעל המבצע  תכנית מצב  כלומר   ,

עבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה התכניות יהיו בפורמט אוטוקד  בשטח לאחר ביצוע ה

 ויצורף להם דיסק.   2000

החיבור הדרושים להתקנתם וכן את    במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי  הפרטים  כל .8

 כל העבודות הדרושות כולל החפירה הנדרשת, הכל בהתאם להנחיות במפרט ובתוכנית.

רוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י הממונה, כך שלא תפגע  הקבלן יהיה ע .9

 ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור הממונה על כל   .10

 שלב שבוצע. שלבי העבודה יקבעו ע"י הממונה בתאום עם המתכנן. 

 חלק מעבודות  ההשקיה יבוצעו במצעים  מנותקים.    .11

 מדידה וסימון 41.02.2

 . המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים

המבצע יביא לידיעת הממונה והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן  

מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם  את מיקום המערכות השונות. על הקבלן חל איסור  

 בכתב מאת הממונה. 

 חפירה   41.02.3

ביוב,  .1 מים,  טלפון,  החשמל,  קווי  של  הימצאותם  מקום  יוודא  הקבלן  העבודה  תחילת   לפני 

ועבודה   חפירה  אישור  לקבל  הבלעדית  ובאחריותו  המוסמכים,  הגורמים  אצל  וכו'   מקורות 

 בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

בהמשך לאמור לעיל כל עבודות החפירה לצורך הנחת    –פירת התעלות תעשה בעבודת ידים  ח .2

   .שרוולים, צנרת ואביזרי השקיה כוללים במחירי היחידה  ולא תשלום תוספת עבור  חפירה זו

 להפעלת כלים מכניים יש לקבל אישור בכתב מהממונה. .3

 : כדקלמןעומק החפירה בשטחי גינון )לא על פני המדרונות( יהיו  .4

 קוטר צינור                               עומק חפירה 

 ס"מ  60מ"מ ומעלה                        75

 ס"מ  40מ"מ                               40-63

 ס"מ  30מ"מ, ומטה                        32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול  

 פי.וי.סי ו/או חיפוי בחול ובמרצפות וזאת לאחר תיאום עם הממונה.  

ס"מ מהעומק בסעיף    15  - בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב

ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי בקרקע    15ת בעובי  לעיל ולאחר מכן תרופד בחול דיונו  4.3.3

 מקומית לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק. 

שיונחו  רוחב .5 הצינורות  לכמות  בהתאם  יקבע  בתוכנית    החפירה  המסומנים  צינורות  בתעלה. 

את ולהגדיל  תעלה  באותה  להעבירם  יש  זה,  ליד  זה  את    כמונחים  להעמיק  או  עומק  רוחבה 

הממונה. להוראות  בהתאם  ו/או  לפחות  אחת  בדרגה  ראשיים     התעלה  מובילים  צינורות 

מטר מהעץ )מלבד   2.0המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק 

 לצינורות טפטוף(.  
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שרוול   .6 להנחת  לפתוח מעבר  יש  וכו'  קיר  או  כביש  ברמה,  שביל,  הצינור  חוצה  בו  בכל מקום 

ציפוי אספלט, החזרת   )ע"י מילוי מהודק של התשתית,  לקדמותו  ואח"כ להחזיר את המצב 

 מרצפות, אבני שפה וכו' (. ללא כל תמורה נוספת. 

השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו.   .7

יותקן   בעובי  -בתוכו  מניילון  יבלטו  מ"מ. שרוולים הט   8חוט משיכה  ס"מ    50מונים באדמה 

משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן,  

לסמן את המקום המדוייק בשטח ע"י יתדות סימון מברזל +דגל בשלב עבודה, ולקראת סיומה  

 בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה/שביל או בגב הקיר.

צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע  יש להשחיל בכל שרוול את   .8

את   לגלות  יש  בשטח.  קיימים  שרוולים  והשרוולים.  הצינור  קצוות  את  לסגור  יש  המערכת 

 הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול  ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

מ"מ    50ורת בקטרים  רוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשש .9

מ  75או   ו/או  )כתום( בקטרים    P.V.C  - מ"מ  וזאת בהתאם למצוין    110מ"מ,    90ביוב  מ"מ, 

מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה    ס"מ.   40בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומק  

בטון   בריכת  עד  יגיע  או  מגונן  לשטח  מגונן  משטח  יעבור  שרוול  הממונה.  להנחיות  בהתאם 

 תאם למצוין בתכנית. בה

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. וזאת ללא כל תמורה נוספת.  .10

תא   .11 בתוך  יבוצעו  סלולים  או  מרוצפים  לשטחים  מתחת  מחברים  ע"י  בצנרת  הסתעפות  כל 

ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית. המכסה בגובה    80או    60ביקורת מבטון טרומי בקוטר  

  שלט עם כיתוב "השקיה" העבודה כוללת השלמת הריצוף/האספלט  כסה יותקןעל המ  הריצוף.

  20בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא )למצע( יהיה 

 ס"מ.  10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  מינימום. ס"מ

 צנרת ומחברים  41.02.4

מסומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים יעמדו  יהיו    -צינורות מחומרים פלסטיים   .1

 בלחץ הנדרש של המערכת. 

 על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך פנימה.   .2

למערכת   .3 מפוליאתילן.  עשויים  יהיו  טפטוף  קווי  כולל  וגלויה  טמונה  לצנרת  המחברים  כל 

קווי טפטוף או מתחת לר  יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים  המטרה,  וכו'  יצופים, כבישים 

שו'"ע. או  "פלסים"  "פלסאון",  כדוגמת  מים  יהיו מחברי    ללחץ  הטפטוף  שלוחות  בין  חיבור 

 "פלסאון" או שו"ע.  

 . אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא .4

מ"מ    75הרוכבים עד קוטר    מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים.  40בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל   .5

ביציאה מהרוכב, הרוכבים   נירוסטה  וזוג ברגים מגולוונים וטבעת  יהיו בעלי טבעות אטימה 

 ברגים וכל המפורט לעיל.  4מ"מ ומעלה יכללו  75מקוטר 

 פריסת הצנרת וחיבורה  41.02.5

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי  כביש או מדרכה בתוכנית(, צנרת שלא  .1

 . עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, בסיום חפירת התעלה. .2

 חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.  .3
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 תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים.  ,זווית חדה בצנרת פוליאתילן  .4

ים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות המונח .5

 צינורות זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. .6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות   .7

תאימים. החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהיינה נזילות )מקדח כוס  מ

מוביל( בכ   כשקוטר   עם  קטן  להיות  צריך  הרוכב.  2  - הקידוח  חור  מקוטר   מ"מ 

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.  

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .8

 קה לצנרת ההשקיה. אין לחבר קווי האר .9

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה 41.02.6

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה )פרט לממטירים( יש למדוד   .1

 את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות. 

 שטיפת הקווים הראשיים וסופי השלוחות יעשה ע"י פתיחה וסגירה של כל שלוחה ושלוחה.    .2

בכל        .3 נקייה מאבנים.  לייצוב המערכת באדמה  ראשוני  כיסוי  יבוצע  והשטיפה  לאחר המדידה 

מ' בכל צד. באדמה המכילה אבנים,   1.0מקום בו  מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך  

ס"מ ולכסות בשכבה   15חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי    עצמים קשים או

 ס"מ )החול והעבודה כלולים במחיר הצינור( ומעל את הקרקע המקומית.  7של 

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.    24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך   .4

 ישור בכתב מהממונה. כיסוי סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת א

 כיסוי סופי 41.02.7

ללא   נקייה  גן  באדמת  סופית  התעלות  יכוסו  הממונה,  אישור  וקבלת  האביזרים  כל  הרכבת  לאחר 

  אדמה   אבנים. על הקבלן לוודא שלא יהיו שקיעות על פני הקרקע, במידה וקיימות שקיעות יש להוסיף

 עד לקבלת שטח ישר. 

 טפטוף  41.02.8

 

המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת, נכונות  כל ההוראות המפורטות לעיל   .1

 גם לסעיף זה )טפטוף(. 

 2.3  -  2.1 מ"מ בספיקת טפטפת   16-17שלוחות הטפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר   .2

צוין אם  אלא  בצינור  אינטגרלית  הינה  הטפטפת  חום ליטר/שעה.  בצבע  ובמרווחים   אחרת, 

 הכמויות. המצוינים בתכנית ו/או כתב  

 (.צנרת הטפטוף לשיחיות ועצים תהיה זהה )של אותו יצרן .3

יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע  :בשטחים מישוריים .4   בעומק כפי שצוין  הקווים המובילים 

לעיל.   בסעיף יהיו באותו  חפירה  והמנקזים  כפי שצויין בתוכנית   הקוים המחלקים  ו/או  קוטר 

 ו/או בהתאם להוראות הממונה.  ההערוג צמודים לשוליס"מ כשהם  30ויונחו בעומק 

ולבצע שטיפה   יש לשטוף צינורות מחלקים, ולאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  .5

 כנדרש. בשנית, ורק אז לחבר לקו מנקז ולשטוף בשלישית. וכך לוודא שכל הטפטפות פועלות
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מצמד+ פקק,   ניקוז או סתיים בבריכתכל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שי  .6

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק    בהתאם להנחיות בתכנית.

 בקיפול הצינור.  ולא

  פרטים כגון: ברזים, וסטים, שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון בבריכת הגנה כולל  .7

בתחתית יפוזר חצץ כחומר    מסוג המשווק ע"י "עומר" או שו"ע.  ס"מ מינימום,  30  בקוטר  מכסה

 מנקז.  

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.   .8

יורכבו על   .9 טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י הממונה. טפטפות נעץ 

המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק שלא   בעזרת מחורר 4מ"מ ומעלה דרג  16צינורות מקוטר 

 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.  5יעלה על 

יונחו הקווים מעל פני הקרקע לאורך השורות בסמוך צמחים, אלא אם צוין אחרת    - בשיחים   .10

בכתב הכמויות ו/או בתכנית השקיה ו/או על פי הוראות הממונה. קווי הטפטוף יהיו ישרים ללא  

ויסתיימו בצד השני. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות    חזרות ויתחילו בצד אחד

 הממונה.  

פריסת קווי הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל   .11

מ' בין אחת    2.5ס"מ  )אלא אם צוין אחרת( ובמרחק של    60" באורך  Uמ"מ בצורת "  3מגולוון  

 הטפטוף ו/או בהתאם להוראות הממונה.  לשניה, לאורך שלוחות

)  -לעצים .12 לעיל  המפורט  לסעיף  בהתאם  בקרקע  יוטמנו  הראשיים  ו/או  3  סעיף  4.3הצינורות   )

הממונה. להוראות  בסעיף    בהתאם  )כאמור  טפטוף  מצינור  טבעת  לפרוס  יש  עץ  לכל    2מסביב 

ס"מ.    30זע במרחק  טפטפות לדקל המקיפה את הג  6-12  -טפטפות לכל עץ, ו   5-8לעיל(, הכוללת  

לעיל(. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום    11יתדות )כאמור בסעיף    3  -כל טבעת תיוצב ב

העצים ע"י הממונה. מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית  

  30ק  תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרח  או בשטח ע"י המתכנן.

עיור   צינור  יצא  יעבור בתוך שרוול. ממנו  בצבע חום,    16ס"מ מינימום, הצינור המחלק   מ"מ 

הטפטוף. חיבור טבעת הטפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות    לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת

 אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע.  

במחברי פלסאון או ש"ע, אסור  חיבור שלוחות הטפטוף יהיה    השימוש במחברי שן אסור בהחלט. .13

 השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא. 

 ראש מערכת )ראש בקרה(  41.02.9

מיקום הראש, צורת הרכבתו, סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית,  .1

 ו/או עפ"י הוראות הממונה. 

בור צינור גמיש  עם אביזר חיבור מהיר המיועד לחי  3/4לכל ראש מערכת יורכב ברז גן " .2

 עם פקק.  Tובסוף הראש תורכב הסתעפות 

אביזרים המצויים  .3 כל  של  ומהיר  נוח  פרוק  לאפשר  כדי  רקורדים  יכלול  ראש המערכת 

 בראש המערכת . 

ו/או    P.V.C  -ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ואחריהם זקפים. הזקפים העשויים מ .4

  90פני הקרקע ויחוברו בזווית של  ברזל מגולבן יורכבו אנכית )כלפי מטה( עד למתחת  

 לצנרת )וזאת כמצוין  בתוכניות ו/או הוראות הממונה(. 
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אביזרי   .5 פני    P.V.Cכל  מעל  גלויים  ויהיו  במידה  רק  וזאת  שמש  מקרינת  מוגנים  יהיו 

 הקרקע. 

במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל   .6

 ץ. מדכנים למדידת לח

כל ראש מערכת יעוגן בתמוכות העשויות מפלדה מגולוונת ומוגנות מקורוזיה בתוך ארון   .7

ובכתב  בפרטים  כמופיע  בטון  בסיס  על  משוריין  מפוליאסטר  הארון  המערכת.  ראש 

 הכמויות. 

בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם הממונה. הממונה   .8

 גובה ארון ראש מערכת ביחס לגובה פני הסביבה. פי מיקום הראש את -יקבע על

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  .9

ראש המערכת יהיה במרכז הארון. המידות יקבעו לאחר השלמת הראש,  –מידות הארון  .10

ערכת ס"מ. ארון ראש המ   20כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת לפחות  

מ"מ    10בריח" או שו"ע. שקוטר לשון הנעילה  -, מסוג, "רבETSAMינעל במנעול מפתחות  

לפחות. מפתח אחד ימסר לבעל המבנה ומפתח אחד ישאר בידי הקבלן וימסר לממונה  

 בתום בל העבודות. 

פני הקרקע    - מז"ח   .11 מעל  יורכב  )מז"ח(  חוזרת  זרימה  מונע  אביזר  ראש מערכת המכיל 

נית ועל פי הוראות/תקנות משרד הבריאות ומיא"מ, מיקומו  ייקבע  בהתאם לפרט בתכ 

המערכת(. לראש  בסמוך  יותקן  שהמז"ח   מחויב  )לא  הממונה  הוראות  סיום    לפי  עם 

 התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי לממונה. 

סביב מתחם מיכל  הדשן והאביזרים הנלווים, יש לגדר את השטח  כדי למנוע כניסה    .12

 ה. יחופשית ולתלות שלט אזהרה שהמים  אינם ראויים לשתי

המחשב יכלול את כל ציוד הדרוש לתקשורת אלחוטית, צינוריות פיקוד   -מחשב השקיה    .13

דרג    8בקוטר   גי  10מ"מ  ו/או כבלי תקשורת שלכל  יהיה בצבע שונה. בצבעים שונים  ד 

מיקום מחשב ההשקיה יקבע לפי תכנית ו/או בהתאם להוראות הממונה. המחשב ימוגן  

בארגז הגנה אטום למים עשוי מפוליאסטר משוריין תוצרת "ענבר" או שו"ע. הארגז יוצב 

שרוולים   3על גבי יציקת בטון מזוין )מחוץ לראש המערכת(, כשבעת  יציקת הבטון יוכנסו  

 מ"מ.  50ן בקוטר מפוליאתיל 

מ"מ    50יונח בתוך שרוול פוליאטילן    N.Y.Y   1.5כבל חשמלי דו גידי    -תשתית לאוטומציה .14

במעבר כבישים יותקנו בריכות ביקורת טרמופלסטיות    בכל הסתעפות או  מוטמן כנדרש.

הממונה.  בהתאם מוסמך.  להוראות  חשמלאי  ע"י  יעשו  החשמליות  העבודות   כל 

ת 'מוטורולה' או ש"ע יבוצע ע"י היצרן וכוללת אחריות לשנה.  הרכבת מחשב השקיה תוצר 

 .חיבור ראש/י המערכת למחשב יבוצע עד להפעלתם המושלמת

 סיום  עבודה 

טפטוף  .1 בקווי  אחרון.  ובממטיר  ראשון  הממטיר  קו  בכל  המערכת  בראשי  מים  לחצי  לבדוק    יש 

מדידות אלו לפי מספרי קווי  בתחילת כל שלוחה ובסיומה, ולהעביר לממונה רישום מסודר של  

 ההשקיה וההפעלות. 
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תקופה   .2 הבורות   3לאחר  את  לסתום  הקבלן  על  ההשקיה,  צנרת  תעלות  כיסוי  מיום    חודשים 

על   העבודה  ביצוע  בגמר  הממונה.  ע"י  מאושרת  באדמה  הקרקע  שקיעת  עקב  שנוצרו  והתעלות 

 יצוע. הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הב

 המדידה  והתמורה לסעיפי מערכת השקיה 

ביצוע  במקום לאחר  מדוד  בכתב הכמויות(,  מצוין אחרת  )אלא אם  אורך  מטר  לפי    המדידה תהיה 

 העבודה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות הממונה. 

 המדידה לראשי מערכת ומתקנים נלווים תהיה קומפ' ע"פ פרטים בתכניות.                        

התמורה למערכות השקיה תכלול את כל הוצאות הקבלן הקשורות בביצוע מושלם של עבודות מערכות  

השקיה השונות, כפי שמתואר במפרט המיוחד ,בתוכניות ההשקיה ו/או המשתמעות מהן במידה ולא  

חומרים   )אספקת  ההכנה  עבודות  כל  לרבות  הנדרשת.  באיכות  עבודה  לקבל  ,כדי  במפורש  הוזכרו 

 נחה  והרכבה, ציוד נדרש הכולל ציוד שיידרש במקרה הצורך(. ה,  הובלה

על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות למערכות ההשקיה, בפורמט    –   AS MADEתכנית עדות  

, התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות יהא תוכנית   2000אוטוקד  

 עבודות. המתאימה לתנאי השטח שבוצעו בו ה

תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן,  לרבות הצנרת  

 התת קרקעית. 

 יום  אחר גמר העבודה  בשני עותקים, ובצרוף דיסק.  14התכניות תימסרנה למזמין 

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  

 נה  מסירה ראשו

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה ותחל  

ובמצב נאות וכל שאר    - תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא יקבל את השטח  

ללא   השטח  את  לתחזק  הקבלן  ימשיך  לדרישותה,  התאמה  אי  ו/או  מסויים  במרכיב  חוסר  בגלל 

תשלום, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים . רק לאחר קבלת אישור בכתב  על  

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן .  6תקינות המסירה תחל תקופת 

  : ( בפורמט אוטוקד הכוללתAS MADEתכניות עדות )במסירה ראשונית על הקבלן לספק למזמין  

 דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת. 

חודשי אחזקה אלו ועליו לכלול את כל הוצאותיו,    6  -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב

תקיים מסירה  סופית.  האחזקה  תכלול: הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו   ת

עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים. עיבוד השטח, הדברת מחלות  

ע"י   ומילוי שקעים  יישור  הוראות  הממונה,  ע"פ  ו/או  לתוכנית הפעלה  , השקיה בהתאם  ומזיקים 

נדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים  באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כ 

וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם  

הוראות   ע"פ  דישון  ו/או  זיבול  הניקוז,  מערכת  של  ואחזקה  תקינותה  העצים,  צמיחת  להתפתחות 

 ממונה. 

מדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן  הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המת

באובדן    12תוך   הכרוכות  רציניות  תקלות  ובאביזרים,  בצנרת  דליפות  התקלה,  גילוי  משעת  שעות 
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כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל  

פגומים בחדשים, כך כשהאביזרים  הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת  

 והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממונה, בעלי תו תקן. 

 מסירה סופית 

)למשך   והאחזקה  העבודות  כל  זה  3בגמר  מכרז/חוזה  במסגרת  הקבלן(  חשבון  על  יימסר    חודשים 

גינון. בעת המסירה  השטח מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה, והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת ה

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או    -תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר 

 מופיעות במפרט מושלמות.  

 אחריות 

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקינה של כל הנטיעות במשך שנה שלמה ממועד אישור  

והעצים אשר לא    ל הקבלן להחליף את כל השתיליםבכתב של המסירה הראשונה. בתום תקופה זו ע

למפורט   בהתאם  יהיה  שתילתם  ואופן  מקום  שיוחלפו,  השתילים  טיב  חדשים.  בשתילים  נקלטו, 

כיסויו   לאחר  רק  יתקבל  והשטח  מחדש,  יישתלו  השטח  מלוא  את  מכסים  שאינם  דשאים,  בחוזה. 

 המוחלט.

גומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים ייחשבו  שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פ

הקבלה   לפני  תבוצע  השתילים  החלפת  המפקח.  הוראת  לפי  בחדשים  ויוחלפו  נקלטו  לא  כאילו 

 הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע. 

ותיחשב    ההשקיהאחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת  

 מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות. החל

הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך    -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים  

 חודשים(. על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת.   12לא פחות משנה )

 ח הקבלן. כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"

 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית. 

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם המלאה,  

 אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.

 דרישות כלליות -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  

 חלויות

שורש המיועדים לשתילה מטרות  -חלות על שתילים מכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני דרישות אלו  

מטפסים, צמחי    שיחים ומטפסים מעוצבים- שיחים, בני,עצים ושיחים מעוצבים נוי, בכלל זה: - גינון

 שלהלן  41.3הכל כמפורט בפרק   צמחי כיסוי ודשאים כיסוי וצמחים עשבוניים,

 קיון בריאות ופגמיםינ

בשורשי .א חורים  ללא  ויובש,  פצעים  ללא  מזיקים,  או  מחלות  ללא  יהיה  חלקיו  בכל  ם  השתיל 

 ובגבעולים ונקי מגופים זרים.

 כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם על אותם השתילים הנמכרים לנוי.  .ב

 במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים.  .ג

 פרי ומאכל. -מאכל יענו לדרישות התקן לעצי צמחים המשמשים לגידול פרי  .ד

 מידות השתיל ביחס למיכל 

מהמצע/מיכל.   10נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי  .א

 המצע/מיכל. -וזאת פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש
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 לפחות.   90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה  .ב

 מיכלים תקניות וכנויי הגודל ייעשו ע"פ הפירוט הבא )ראה טבלה א'(:מידות  .ג

 

 טבלה א'

 גודל הכלי 

 )נפח( 

 הערות כנוי הגודל

 

בדמוי   "תבנית"  ליטר  0.1 או  מתפרקת  בתבנית  שתילונים  כולל 

 "חישתיל" 

 

שתילונים  2מספר   ליטר        0.25 בדמוי    כולל  או  מתפרקת  בתבנית 

 "חישתיל" כנ"ל. 

   3מספר   ליטר          1.0

 

 _______________ 

 4מספר   ליטר       3.00

 

 _______________ 

 5מספר   ליטר      6.00

 

 _______________ 

 6מספר   ליטר    10.00

 

 _______________ 

 7מספר   ליטר  25.00

 

 _______________ 

גוש   8מספר   ליטר    50.00 עם  לשתיל  נוסף,  סווג  מופיע  זה  מגודל  החל 

 הנחפר מהאדמה 

 ליטר  ומעלה   50.00

 )"חבית"( 

עצים   ומעלה   9מספר   לגבי  מפורט  שהוא  כפי  ב'  בחלק  ראה 

 הנחפרים מהאדמה 

 

 

 מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה 
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השתיל  -  השורש של  האורך  ציר  בהיקף  מאוזנת  שורשים  מערכת  בעל  להיות  השתיל  וללא    על 

 הסתלסלות. השורש יהיה שמור מפני התייבשות. שורשי השתיל לא יחרגו מחוץ למיכל.

 יהיה ישר וללא פיתול.  - צוואר השורש

הגבעול    .  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או41.3יוגדר בפירוט בפרק    -  גיזום ועיצוב

 קליפה.-הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת

עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופיניים, ללא סימני עקה, ללא סימני    -  השקיה והזנת השתיל

 בהרוויה מלאה.מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהיה 

בגן הגידול  לתנאי  והתאמה  לפי  -  הקשחה  המותאם  זמן  )פרק  השתיל  יועבר  במשתלה  המין(    עוד 

 מתנאים מוגנים מיוחדים לתנאי גידול דומים לנהוג בגן. 

 סימון השתילים 

על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים, וצמוד לשתיל או   .א

 לקבוצת השתילים. צמוד 

בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור, יהיה סימון כפול: האחד צמוד אל השתיל  

 והשני אל האריזה. 

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים: .ב

שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה להנדסת הצומח  .1

 בשה"מ. 

זן, צבע, פרח, מקור מיוחד. בעצי פרי וורדים גם    פירוט נוסף של:  -)בנוסף ע"פ הצורך(    .2

 שם היצרן המקורי. ובשתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב.

 גודל ו/או סווג.  -)בנוסף ע"פ צורך(    .3

 שם ו/או סימון ברור של המשתלה.  -)בנוסף ע"פ צורך(    .4

יהיו   .ג השורשים  התייבשות.  למניעת  ומוגנים  עטופים  יועברו  מפני   ומוגנ   מרוויםהשתילים  ים 

 התייבשות. 

 שעות. -48העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מ .ד

 איכות השתילים

 השתילים יענו על הדרישות הבאות: 

 היחס בין נוף הצמח ובין גוש המצע/מיכל/שורש יהיה לפחות פי ארבע.  .1

 קיון מושלמים. יבריאות ונ  .2

 להלן.  41.3מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת הצמחים בפרק  .3

 בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים.  .4

 דרישות יחודיות  -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  

 דרישות יחודיות לעצים ולשיחים מעוצבים 

 הגדרות: .1

 מטר. 4צמח רב שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי מגובהו בבגרות עולה תמיד על                    - עץ

         הדלייה המקנים לו צורה קבועה הנשענת על גזע ובדים שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או      -  שיח מעוצב

 מעוצים. 

 דרישות נוספות .2

 הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב  מיוחד.  2.1
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 תקין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא מוגלדים.-הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא  2.2

המעוצבים צר    -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים  8עולה על פי לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח ה  2.3

 .15מגובה המיכל, ובדקלים עד פי   10לא יעלה הגובה על פי 

ללא   2.4 מחולקים  ויהיו  הקרקע  מפני  מתאים  בגובה  יתפצלו  הצמרת  שו"מזלג "בדי  בהיקף  ו,  ה 

 הצמרת.

 לרוכב. וית בין הכנה ויהיה איחוי מלא, חלק וללא ז -בשתיל מורכב  2.5

ע  2.6 שורשים  שלושה  בת  מאוזנת,  שורשים  מערכת  תהיה  שורש  חשוף  לפחות,ילשתיל  אם    קריים 

ללא חלקים,  בחתכים  יסתיימו  בהיקף.השורשים  שוה   מחולקים  שיפודי,  אינו  קרעים    השורש 

 ואר השורש(. וושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צ

ללא קרעים  היו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים,  י  -לשתיל בגוש הנחפר מהקרקע   2.7

 מגודל השתיל.  1/10ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות 

 כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.       

 ך הגזע והבדים.     בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאור 2.8

 דרוג ויחוס .3

 ערכו של השתיל ייקבע ע"פ שלושה מדדים: 3.1

אלא אם כן  -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה  1.0המדידה במ"מ, נעשית  -עובי גזע  .א

 אחרת.  צוין

 הבד המרכזי. דלקודקו ואר השורש עד ו נמדד בס"מ מצ  -גובה  .ב

מיכל   .ג מצע    -נפח  מיכל    -גוש  מידות  )פרק  ע"פ  מצע   41.2.3תקניות  גוש  נפח  או  א'(  טבלה 

הם:    השורשים לעומק  הקוטר  יחס  כאשר  ב'(  טבלה  )להלן  קוטר/עומק  בס"מ   1:1הנמדד 

 בקירוב. 

 שורשים הנחפר מהקרקע-סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש

 טבלת סווג ב' )משלימה לטבלה א'( 

 

 עובי גזע

קוטר  

 במ"מ  

 

 

קוטר/עומק 

גוש השורש 

 ( בס"מ)

 

 

 גובה

השתיל  

 בס"מ 

 

 

מס' בדים 

מעל  הכרחיים 

ס"מ   190גובה 

 מפני הקרקע 

 

 

עובי הקפי כל הבדים  

)מדידת  נמדד בס"מ 

ס"מ    10ההיקף  נעשית 

 מהסתעפות הבד מהגזע( 

 

 גודל מיכל 

 

  מ"מ 25

"(1) 

 

 ס"מ  35

 

250 

 

1 

 

5.07.5  ס"מ 

 

 7מס'      
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  מ"מ 50

"(2) 

 8מס'  ס"מ  20.025.0 3 350 ס"מ  50

 

 

 מ"מ  75

"(3) 

 

 ס"מ  60

 

 

450 

 

 

3 

 

 

 

30.035.0  ס"מ 

 

 9מס' 

 מ"מ  100

"(4) 

 10מס'  ס"מ  50.0 3 450 ס"מ  70

 

 מ"מ  125

"(5) 

 11מס'  ס"מ  60.0 3 450 ס"מ  70

 

 ס"מ לפחות.  50* המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו 

 לוורדים  תייחודיודרישות 

תהיה   • השורשים  עיקריים  מערכת  שורשים  שלושה  ותכלול  הייחור  בסיס  בהיקף  מאוזנת 

 .לפחות

 .בכל חתכי הייחור תהיינה הגלדות ללא חדירת יובש, מזיקים או מחלות

 .בשתיל מורכב לא יושאר זיז מעל לנקודת ההרכבה •

 .בשתיל מושרש לא יושאר זיז מעל לענף העליון •

 .משורשיהבשתיל מורכב לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או  •

בשתיל מורכב או בשתיל מושרש יהיה הגזע שבין מוצא השורשים למקום הסתעפות הענפים   •

  1/3ס"מ לפחות. לא יהיו עליו פצעי חיתוך שקוטרם עולה על    10ברך, וקוטרו יהיה    ישר, ללא 

 .מקוטר הגזע

  הם.בשורשים, בגזע ובנקודת ההרכבה לא יהיו התעבויות חריגות או עפצים כלש •

 .ס"מ לפחות, ובקצהו יהיה חתך חלק 10של שורש חשוף יהיה  אורכו  •

 .שלד הנוף יהיה בנוי משני ענפים מעוצים לפחות •

בשתיל מורכב על גזע יהיו הגזע ולפחות שלושה בדים מעוצים ומוגדרים בצורה סופית. יחסי   •

המיכל, ו/או  מנפח    8גודל הגזע והנוף יתאימו למוגדר להלן: נפח הנוף לא יעלה על פי    המיכל, 

לא השתיל  פי    יעלה  גובה  )צורת   .המיכל  מגובה  10על  סופית  לצורה  שעוצב  בשתיל  הגזע 

מ"מ. המדידה תיעשה בגובה של    12  –"פומפון", צורת בכות וכדומה( יהיה בקוטר של מעל ל  

 .ס"מ לפחות מצוואר השורש 10

 אריזה וסימון
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בר - יוצמד  בודד  הנמכר  שתיל  פר-לכל  יכלול  אשר  שם  קיימא,  הסיווג,  הזן,  שם  אלה:  טים 

 .המשתלה

כל קבוצת שתילים שתיקשר ותיארז יחד תכלול סימון כנזכר לעיל, וכן ציון מקור הגידול אם   -

 .השתילים הם מזן רשום ומוגן בזכויות מטפחים. הסימון יהיה על אחד הפריטים בקבוצה

 .השורשים ייארזו ויישמרו בסביבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה -

 חוסדרוג וי

 :שתיל "מעולה" יהיה שתיל ורד מסומן העומד בכל הדרישות הנזכרות לעיל, וכן בדרישות אלה

 .מ"מ  12קוטר הגזע עולה על  -א' 

 .ס"מ 15  –כל שורש ארוך מ  -ב'

 .שלד הנוף הבסיסי כולל שלושה ענפים מעוצים לפחות -ג' 

 :בדרישות אלהשתיל "סוג א" יהיה שתיל העומד בכל הדרישות לעיל, וגם 

 .מ"מ  10קוטר הגזע עולה על  -א' 

 .ס"מ 15 –שורש ארוך מ  -ב' 

 .שלד הנוף הבסיסי כולל שני ענפים מעוצים לפחות -ג' 

 .שתיל "סוג ב" יהיה שתיל העומד בדרישות המפורטות לעיל לפחות, אך הינו בעל זרוע מעוצה אחת

 הכשרת הקרקע לגינון .4

 אדמת גן .4.1

 כללי  .4.1.1

 תר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך אדמת גן לעבודה בא

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד   - אישור התאמת אדמת .א

גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי  -הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת 

 הבינמשרדי. 

נקיה מזרעים, פקעות   הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש,  .ב

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים  -שנתית ורב -וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד

 ולא תכיל פסולת כלשהי.  

ו/או     .ג מקומית(  לאדמה  קרקע  )בדיקות  לעיל  שפורטו  הדרישות  על  תענה  שלא  אדמה 

הקבלן  הדרישות המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י  

ועל חשבונו למקום שפך מאושר. הקבלן יחוייב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא  

 תוספת מחיר. 

ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה,    5פיזור ויישור אדמת גן בתקופה של   .ד

 אסורה בהחלט.  

 בדיקות קרקע לאדמת גן מיובאת .4.1.2

פוריות   .א )הרכבה,  וטיבה  הקרקע  סוג  לבצע לקביעת  יש  קרקע(,  ומזיקי  מחלות  הקרקע, 

 בדיקת קרקע. 

גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י הממונה ופיזורה יינתן  -כל אספקה לאתר ופיזור אדמת .ב

 על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן.  

הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות   .ג

ירות  למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת ש
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השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של 

 בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. 

 .דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך  5יש לבצע לפחות   .ד

, pHמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( , הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי , ר

ומזיקי קרקע. הדגימות יתבצעו    מחלות   (,E.C)  רוויה מליחות, מוליכות חשמלית  מיצוי 

 ס"מ.  0-30, 30-60,  90-60במספר עומקים לפי דרישה  

שבוצעו   .ה הקרקע  בדיקות  נתוני  סמך  על  יעשה  אחרת  קרקע  הבאת  או  הקרקע  שיפור 

 הממונה בצרוף התוצאות. באישורו של והמלצות המעבדה

הגן                             .ו אדמת  אישור  הליכי  כל  את  לבצע  הקבלן  על  לשטח,  גן(  )אדמת  קרקע  הבאת  לפני 

 כמפורט בהמשך.

לא תזכה את        –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה   .ז

 מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. הקבלן חייב לפנות  בכל פיצוי שהוא. הקבלן

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית .4.1.3

הבדיקות  ע.  יש לבצע בדיקת  קרק  לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב, פוריות, מחלות ומזיקי קרקע(,

  למעבדה   תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל הדגימות המובאות

בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד  .  מקויצוין מיקום המדגם במדויק ועו

יימסרו   הקרקע  בדיקות  של  מקור  תעודות  הממונה.  ע"י  שתאושר  אחרת  מעבדה  או  החקלאות, 

דגימות קרקע בכל אתר    5לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. יש לבצע לפחות  

בדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות  העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך. ה

(, מחלות ומזיקי קרקע.  E.Cמיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית )  pHהזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( ,

לפי דרישה   יתבצעו במספר עומקים  שיפור הקרקע או הבאת קרקע    . 0-30,  30-60,  90-60הדגימות 

באישורו של הממונה בצרוף    שבוצעו והמלצות המעבדה,    אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע 

הגן    התוצאות.  אדמת  אישור  הליכי  כל  את  לבצע  הקבלן  על  לשטח,  גן(  )אדמת  קרקע  הבאת  לפני 

 בהמשך. כמפורט

הממונה. תוצאות    הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י  הערה:

 יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה. הבדיקה/ות וההמלצות 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה 

במפרט   ו/או  הכמויות  בכתב  כמפורט 

 הטכני המיוחד. 

 .1 הגדרה של סוג הקרקע 

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

על   יעלה  לא  סילט   + החרסית  שיעור  ב. 

50% . 

% )הרכב מכני(    -המקטעים ב חלוקת )שיעור(  

 )חול, סילט, חרסית(. 

2 . 

גודל   מעל  אבנים  תכיל  לא  הקרקע    5א. 

 ס"מ.

נפח(   לפי  האבנים   %( האבנית  שיעור 

 ומעלה(  4מ"מ עובר נפה   4)מחלקיקים מגודל 

3. 
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 . 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

 .4 )חומציות קרקע(  pH – 7.8  pHמקסימום 

 . 20%א. גיר כללי 

 . 8%ב. גיר פעיל  

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק  

 (. 10%באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על  

5. 

מירבית   חשמלית    2.0  –מוליכות 

 מילימוס/ס"מ. 

( ( )במילימוס /ס"מ או  E.Cמוליכות חשמלית 

 דציסימנס/מטר(. 

6. 

חנקן   מ"ג/ק"ג  30  –מקסימום  )במיוצוי   / KGMG  - )ב   3NOתכולת   )

 בתמיסה רוויה( 

7 . 

 תכולת זרחן   מ"ג/ק"ג  15מקסימום  

 = מ"ג/ק"ג(  MG/KG -)ב

8. 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  מיליאק/ליטר  10מקסימום  

(MEQ./LITTER  מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים  גר'/ק"ג  0.3מקסימום  

 ( GR/KG)גר'/ק"ג =   

10. 

 .11 ( )ביחידות( SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום  

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר  5מקסימום  

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה. 

קרקע   סוקר  של  אבחון  נדרש  מתאפשר  לא  והדבר  במקום  במידה   ויזואלי  אבחון  המבצע  מנוסה 

להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעות  

 חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'. 

תוצאות   הממונה.  ע"י  המאושר  קרקע  סוקר  ידי  על  למעבדה  מהשטח  יילקחו  והמדגמים  הבדיקות 

 צות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה. בדיקות הקרקע וההמל

   עובי שכבת הקרקע .4.1.4

ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר ההנחתה( כאשר מוסיפים קרקע עד    40עובי שכבת הקרקע יהיה  

של   כאשר    40לעומק  המקומית.  לקרקע  והפיזיקלי  הכימי  בהרכבה  הזהה  קרקע  להביא  יש  ס"מ, 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או קלה    40מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל  

צמחים.  וגידול  הזנה  השקיה,  של  בעיות  למניעת  הקיימת   מהקרקע 
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מ"ק לדונם. כל   30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של  

 זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 המדידה והתמורה לאדמת גן .4.1.5

על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תימסר במקום העבודה עם    המדידה במ"ק שיקבע

 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת. 

מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים, ולפי מכפלת    -המדידה לתשלום סופי

ות שיבצע הממונה  פי מדיד-גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על-מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

   .)ממוצע המדידות(

לפי שיקול דעתו הבלעדית    ת:לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומו

 וייחשב לפי הממוצע.  

בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע    התמורה כוללת:

 לעיל.מושלם בהתאם למפורט 

הנדרשים   הקריטריונים  בכל  ותעמוד  במידה  רק  הממונה  ע"י  תאושר  מובאת  גן  אדמת  הערה: 

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות הממונה. 

 יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת. 

 ינון והשקיהאופני מדידה ותשלום לעבודות ג .4.1.6

 עבודות גינון 

בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי   כוללים  את עבודות    00המחירים הנקובים בכתב הכמויות 

מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו'  :  הלוואי והעזר כגון

 ואחריות לקליטת הצמחים. בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות 

 הכנת הקרקע לגינון

מונע   בחומר  וכן הדברה  סופי,  גנני  ישור  השטח,  טיחוח  גנני,  יישור  חישוף השטח,  כוללת:  העבודה 

 נביטה ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון.

 זיבול ודישון

 מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה.  -

 יבול בזבל אורגני יימדד במ"ק מובא לשטח רק באם מופיע סעיף כזה בכתב הכמויות.ז -

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא. 

 רק עבור זיבול ודישון מדשאה למגרש כדורגל ישולם בנפרד עבור כך. 

 עצים מבוגרים

גודל המיכל. העבודה כוללת גיזום   מ' מעל פני האדמה(. או    1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד  

והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור הנטיעה ואדמה  

ע"י   תמיכה  השקייה,  דישון,  זיבול,  נטיעה,  הבור,  למילוי  הדרוש    3חקלאית  הטיפול  וכל  סמוכות 

 לקליטתו. 

 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים

לפ המסווגים  הקטן צמחים  בקוטר  וסופקו  במידה  הנדרש.  בקוטר  לפחות  יסופקו  גזע,  קוטר    י 

 מ"מ קוטר של עץ.  10על כל  20%מהנדרש יופחת מחיר הצמח בשיעור של 

 .  -10% מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק   50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע  

 האדמה 

 האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות: 
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 פח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. לפי נ .1

לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע העידור   .2

 באדמה. 

הת קיימת  הכמויות  אדמה    יחסות י בכתב  לגבי  והן  האתר  משטח  מחפירה  מובאת  אדמה  לגבי  הן 

 המדידה תהיה על דעת המפקח. שהובאה מחוץ לנהריה. ההחלטה על שיטת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הצהרת הקבלן

  הקבלן מצהיר בזאת כי נמצאים בידיו כל המפרטים, התקנים והמדריכים הנזכרים בחוזה זה וכן סט

  התכניות והפרטים וכתב הכמויות וכי הוא קרא והבין את תוכנם, קבל את כל ההסברים שבקש לדעת, 

 ומתחייב לבצע את כל עבודותיו בכפוף לדרישות המוגדרות בהם ודרישות הרשויות הרלוונטיות.  

הקבלן מצהיר בזאת כי ביקר בשטח האתר ובשטחים המיועדים לנטיעה מחדש של העצים המועתקים  

ומורכבות   הקיימים  הבוגרים  העצים  מיקום  ומגבלותיהם,  הקיימים  השטח  תנאי  את  והבין  בחן 

הנ הנכללות  העבודות  השונות  העבודות  את  ולבצע  מתאימה  בצורה  להיערך  ביכולתו  וכי  דרשות 

 במסגרת חוזה זה בלוח הזמנים הנדרש. 

הקבלן מצהיר בזאת כי כל עבודותיו תבוצענה בהתאם לנדרש בחוקים, בתקנות ובנוהלים העדכניים  

ו  הגופים הרלבנטיים  בעת ביצוע העבודות, בהתאם למפרטים הנזכרים בחוזה זה, הנחיות הרשויות 

 והוראות מנהל האתר וכי מחיר כל העבודות כולל את ההסדרים, הציוד והכלים הנדרשים לביצוען.  

הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו הנסיון והסיווג המקצועי הנדרשים בחוזה זה וכן הרשיונות, הביטוחים  

 ם.  והערבויות הנדרשים לבצוע העבודות הנכללות בחוזה זה ובהסכמיו עם היז

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בלבד המעסיק של כל עובד ו/או נציג ו/או שליח שיעבוד מטעמו וכי לא  

מעביד בין היזם לבין מי מהמועסקים ע"י הקבלן לביצוע העבודות הכלולות במסגרת  -יווצרו יחסי עובד

ת העדכניים  הסכם זה. העסקת כל עובד ו/או נציג ו/או שליח  תבוצע בהתאם לנדרש בחוקים ובתקנו

 בעת ביצוע העבודות כולל כל הביטוחים והתשלומים הנדרשים. 

הקבלן מתחייב לקיים במלואן את כל החובות המוטלות עליו כמעביד עפ"י כל דין ובכלל זאת לשאת  

לבדו בשכר, בתנאים הסוציאליים ובעל שאר ההוצאות הקשורות בעובד ו/או נציג ו/או שליח שיועסקו  

 צויים ו/או כל תשלום אחר שעשויים להגיע להם כדין.על ידיו לרבות פי
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מעביד בינו לבין  - היה והיזם יחוייב ע"י בית דין על אף האמור לעיל ומסיבה כלשהיא בגין יחסי עובד

מי מהמועסקים ע"י הקבלן יהיה הקבלן חייב לשפות את היזם על כל סכום שחוייב היזם לשלם לרבות  

 לן כתוצאה מכך. כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לקב

היזם יהיה זכאי לממש את זכות השיפוי הנ"ל בדרך של קיזוז מהסכומים שיגיעו ממנו לקבלן עפ"י  

 הסכם זה או כל הסכם אחר. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר ומבין את הוראות הבטיחות העדכניות המפורטות בכל דין ותקנה  

העובדי של  ובטחונם  לשלומם  הבלעדי  האחראי  הוא  כל  וכי  את  יעשה  הקבלן  באתר.  והמבקרים  ם 

הנדרש בחוקים ובתקנות וההנחיות העדכניים על מנת להבטיח את בטיחותם ובטחונם של העובדים  

והמבקרים בתחומי האתרים השונים הנכללים במסגרת חוזה זה ושל המשתמשים בדרכים הסמוכות  

בהת הכרוכות  ההוצאות  בכל  ויישא  הנ"ל  לאתרים  הסמוכים  הסדרת  ובאזורים  הנדרש,  כל  קנת 

 והבטחת אמצעי הבטיחות הנדרשים, הנחיית העובדים וכו'.  

 בגין כל הנ"ל לא ישולמו כל תוספות שהן. 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 .................. שם הקבלן  .................................   פרטי התקשרות ...........................

    

 חותמת וחתימת הקבלן  .................................   תאריך .........................................

 עפר וסלילהעבודות  51

 במפרט הכללי  51המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 שטח מוגבל לעבודת ידיים 

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או ציוד מיוחד.  

 הכנת צורת דרך 

 ישולם בנפרד. לא    מודיפייד א.א.ש.טו, חפירה ו/או חציבה  98%  -הכנת צורת דרך כולל הידוק השתית ל 

ס"מ,    15הקיימת לעומק עד  עבור דרך גישה להר גמל וכיכר החנייה תבוצע חרישה תחוח פני הדרך  

. כמות המצעים תחושב לפי עומק החרישה וגודל  20%פילוס והידוק רגיל בתוספת מצע מסוג א' עד  

 השטח. לאחר הידוק רגיל יבוצע ריסוס יסוד בשתי שכבות.

 טשטוש שבילים קיימים 

 וש  ס"מ לטשט 5-15העבודה לפי מ"ר ותכלול הוצאת מצעים זהירה, פיזור חומר מקומ בעובי  

 השטח ולהמטעת השטח הפגוע בעבודתו. 

 תשלום לפי מ"ר. 

 מצעים ותשתיות

 במפרט הכללי.  510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 

יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר מחצבה. הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות  

 בתכניות.במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה כמצויין   510324סעיף 

.  98%לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד    100%דרגת הצפיפות תהיה  

 במפרט הכללי.  5100.36המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף 

 תשלום לפי מטר. 

 עבודות אספלט
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 ולת העבודה: כת

גמל   וכביש    20יבוצעו בכביש הגישה להר    האספלט מטר של אספלט בתחילת הדרך הסמוך לכיכר 

 חניות נכים בכיכר החנייה מתחת להר גמל לפי תכנית ופרטי יועץ תנועה.   2. בנוסף יבוצעו הקיים

 עה לפי כתב הכמויות ופרטי יועץ תנועה. סוג האספלט, שכבות וצבי 

 מערכות מים, ביוב וקולחים   57

 מפרט טכני מיוחד לעבודות צנרת 

 כללי:  

)הספר הכחול(    57פרק    -מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בנייה  

 במהדורתו החדשה. 

הכללי  והמפרט  המיוחד  המפרט  בין  מנוגדות  הוראות  ו/או  סתירה  של  מקרה  המפרט    ,בכל  ייקבע 

 המיוחד.  

 רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד. 

כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד  

 ביצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים. 

 תוכניות עדות שיוכנו ע"י הקבלן יהיו ממוחשבות. 

 אור העבודה:ית

 .פרויקט זה כולל בתוכו  אספקה והתקנת קווי מים  חדשים ואביזרים שונים על קווי מים

 רוט העבודות הינו כדלקמן:יפ

עם ציפוי פנימי מלט קולואידלי ציפוי חיצוני בטון    5/32ע.ד. "  4צינורות פלדה למים בקוטר " •

,וצינורות פלדה בקוטר "  עם ציפוי ועטיפה    SCH40ים    מגולוונ  2דחוס על עטיפה פלסטית 

 חרושתי                                                         

  , 110,  63בקוטר     SDR16, PN11100+PE  HDPE,מריפלקס   התקנת  צינורות  למים מסוג •

 מ"מ.                                 160

 מגופים.   •

 . צינורות השקיה וחיבור מים להשקיה •

 . פרטים שונים •

   אמצעי זהירות

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  

תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. הקבלן ינקוט  

  בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום 

כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה  

כנדרש כדי להזהיר את הצבור ועובדיו מתאונות העלולות להגרם בשל הימצאותם של בורות, תעלות,  

ערמות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו  

 באתר כתוצאה מביצוע העבודה. 

כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט,  

ת והתמוטטות, כולל דיפונים  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולו
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ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע  

מתוך   שנחפרה  האדמה  להרחקת  לדאוג  עליו  ליסודות.  לחפירות  הישראלי  התקן  והוראות  הטבעי 

פירה. כמו כן, על הקבלן  מ' משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן הח  2.00התעלה למרחק של לפחות  

ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מירביים לעובדיו ולכל הנמצאים באתר העבודה, בעת ביצוע עבודות  

שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן  

 עבודה. וכד', בהתאם להנחיות בטיחות בעבודות חפירה שפורסמו ע"י משרד ה

הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות  

כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו  

ין הקבלן. את  זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לב

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 הקבלן, או לאדם  

באמצעות פוליסת  אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן  

בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה. אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת  

ביטוח זאת הינה הפרה יסודית של תנאי החוזה, והמזמין יהיה רשאי מייד לעכב את כל התשלומים  

 המגיעים לקבלן.  

מסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו  בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט ב

 את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו.  

העבודות, של  הכוללת  העלות  הכמויות,  ברשימת  הדבר  מפורט  לא  אם  וגם  מקרה,  הציוד,    בכל 

ם במחירי היחידה  והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולי

 השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.  

 שיונות ואשוריםיר

כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרשיונות השונים יהיו על חשבון הקבלן  

 ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים. 

 עבודות עפר 

 חפירת תעלות עבור הצינורות.   -פרק זה עוסק בכל עבודות העפר הכלולות במכרז/חוזה זה 

המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע באמצעות כל סוגי  

 הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים.  

הי חפירה,  המילה  מופיעה  בו  זה  במכרז/חוזה  מקום  באספלטים,  בכל  בסלע,  חציבה  גם  כוללת  א 

וידניים.   וכו' בכלים מכניים  יאושרו פיצוציםבמדרגות אבן, במצעים קיימים  עבודות החציבה  לא   .

 תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורם בנפרד.  

י את טיב הקרקע  רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי נסיון סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופן יסוד 

 והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים.  

 לא ינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע. 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהקווים יונחו בסמוך למערכות תשתית קיימות כגון: מים, ביוב,  

ניקוז כבלים וכד' ועל הקבלן לבדו מו טלת לשלמותם והמשך פעולתם התקינה של כל  חשמל, בזק, 

 הקווים במשך כל זמן ביצוע העבודה עד השלמתה.  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים. הקבלן יבצע חפירות גישוש מקומיות לזיהוי המערכות  

 הקיימות, ימדוד את מיקומם ועומקם ויסמנם על התכניות שבידו.  

 מחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.  את כל עבודות הגישוש יש לכלול ב
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ויציבות   בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות והמילוי החוזר על הקבלן לשמור על שלמות 

 הקווים והמבנים הסמוכים, כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים.  

 החומר החפור יסולק מיידית מהאתר אל אתר סילוק מאושר בתחום הרשות.  

 חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום אלא תהיה כלולה במחירי הנחת הצנרת.  

עבור סילוק עודפי אדמה ופסולת לאתר הסילוק, נקיטת אמצעי הזהירות ושמירת מבנים ומערכות  

קיימות, וכל האמור לעיל, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר היחידה השונים של עבודות  

 נחת הצנרת.  החפירה האספקה וה

   חפירה במקומות מוגבלים

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנים, כבישים ודרכים, ובסמוך למערכות תשתית קיימות  

השימוש   יהיה  בהם  ובמקומות  וכד'  ושיחים  לעצים  קירות  לגדרות,  סמוך  קרקעיות,  תת  או  עליות 

סי מכל  רצוי  בלתי  או  מעשי  בלתי  אפשרי,  בלתי  מכניים  התעלות  בכלים  חפירת  תבוצע  שהיא,  בה 

 בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי החפירה יחולו גם על חפירת התעלות בידיים. 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות לתמוך את התעלות והמבנים  

הסמוכים לתוואי, ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך להן  

 או מתחתיהן תיחפרנה התעלות.  

דה שבמשרד העבודה לצורך  במידת הצורך יזמין הקבלן על חשבונו דו"ח מסודר מהמפקח על העבו

 קבלת הנחיות לביצוע החפירות, ויפעל עפ"י הנחיות אלה. 

לשלמות   לדעתו תהיה סכנה  ידיים אם  בעבודות  לבצע החפירה  לקבלן  להורות  רשאי  יהיה  המפקח 

 ויציבות המערכות והמבנים.  

פירה בעבודת  עבור חפירה במקומות מוגבלים תחת ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים, קירות, ח

 ידיים במידה ודרוש לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצנרת.  

   תמיכת דפנות החפירה

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת במקום שעליו יורה המפקח באתר, יחפור הקבלן  

כל   את  ויעשה  וכיו"ב  דיפונים,  תמיכות,  חיזוקים,  יתקין  או  מתאים  בשיפוע  התעלה  קירות  את 

 הסידורים הדרושים למניעת מפולות.  

 ד העבודה.   מ' עומק תעלה חייב תמיכות לפי הנחיות בטיחות  משר 1.20מעל 

דפנות החפירה בהתאם לכל החוקים והתקנות הקיימות   הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק 

דפנות   ודיפון  לחיזוק  העבודות  בגין  תשלום  תוספת  כל  לקבלן  תאושר  לא  באתר.  המפקח  באישור 

 מ'.    1.20החפירה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בבנית הצעתו לחפירה בעומקים גדולים מעל 

"   "EMUNDS & STAUDINGERמוצע לקבלן להשתמש בתומכי תעלה  מתכווננים כדוגמת ,חב'

 מתאים לעומקי  ורוחב  החפירה המבוצעת 

עבודות   של  היחידה  ממחירי  כחלק  יהיה  והמחיר  בנפרד  ישולם  לא  החפירה  דפנות  תמיכת  עבור 

 החפירה, האספקה והנחת הצנרת. 

 עבודה ביבש

ים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע, החל  על הקבלן לנקוט בכל האמצע

הסידורים   כל  את  ולעשות  הסופי  לכיסוי  ועד  הקווים  בדיקת  חיבורם,  הצינורות,  הנחת  מהחפירה, 

מי תהום,   צינורות  ושטפונות, שפכים, מים מפיצוץ  למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם 

 זרמים כלשהם וכו'.  
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קת המים מכל מקור שהוא לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים. עבור הרח

עיליים   מים  ולמניעת חדירת  ביצוע העבודות  עקב  מים תיחסם  לזרימת  במקומות שהדרך הטבעית 

 ינקוט הקבלן באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם. 

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו.   -

 סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר.  -

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש.   -

פרק לפי  יעשו  ביבש  העבודות  לשמירת  הקבלן  שינקוט  האמצעים  ה"בינמשרדי"    57  כל  במפרט 

ל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו  ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך בע

 המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה. 

עבור שמירת אתר העבודה ביבש כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור אחר לא ישולם בנפרד  

 נרת.  והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, האספקה והנחת הצ

 פתיחת  כביש כולל שוליים והבאתו למצב קיים לאחר הנחת צינורות 

 אין להרוס ו/או לפתוח כבישים ללא קבלת רשות מאת המפקח. הכביש יפתחו ברוחב מינימלי אפשרי  

פתיחת הכביש תיעשה  ע"י  ניסור אספלט בעזרת משור מכני בעל כושר חדירה  לכל עומק השכבה. לא  

 בכביש ללא ביצוע  ניסור מתאים של האספלט. תורשה חפירה 

בעובי   מצע  שכבות  של  בשכבות  והידוק  מילוי  ע"י  יעשה  הכביש  של    20תיקון  מחדש  וסלילה  ס"מ 

 . המיסעה באספלט

 תיקון הכביש וסלילתו בעומק לפי שכבות מבנה מיסעת האספלט יהיה כדלקמן: 

ס"מ    20שכבות מצע סוג א' בעובי     השכבה העליונה של המילוי מעל המילוי החוזר תהיה משלושה

לפי מודיפייד אאשהו, מעל שכבות המצע תבוצע שכבה    98%מהודקות בהידוק מבוקר לצפיפות של  

ביטומן לפחות, ומעליה שכבת אספלט נושאת    4.3%ס"מ עם    5נושאת תחתונה מבטון אספלט גס בעובי  

 ביטומן לפחות.  4.8%ס"מ עם    3עליונה מבטון אספלט דק בעובי 

 חודש. 12הקבלן יחויב לתקן שקיעות ותיקונים אחרים משך תקופת אחריות של 

התשלום יהיה לפי מ"א. כולל: ניסור אספלט במשור מכני, פירוק ופינוי  אספלט לאתר מאשר,  אספקה  

הקבלן לקחת בחשבון   על  לעיל.  כמפורט  א', שתי שכבות אספלט,  סוג  מצע  והנחת שלושה  שכבות 

חב התיקון שיהיה עליו לתקן כתוצאה מעבודתו ולנזקים שיגרמו למבנה הכביש  בהצעתו את מלוא רו

 ולאספלט הקיים כתוצאה מעבודתו, ומחפירת התעלות ותנועת רכב כבד וציוד הקבלן.

המחיר יהיה אחיד ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים שמעל ומתחת לקרקע,  

קוטר ובעומק הקו וברוחב התיקון שיידרש. עבור פירוק אבני  בסוגי קרקע שיתגלו בזמן העבודה, ב

 שפה והתקנתן מחדש בסיום העבודה לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה. 

 דרכים עוקפות זמניות במידה ותידרשנה תותקנה ע"י הקבלן על חשבונו לפי הוראות המפקח באתר. 

חודש    12בנוסף לכך יכלול המחיר את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש שפתח עד  

 מיום מסירת העבודה הגמורה "למזמין".  
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 :אור הצינורות להנחהית

 קווי הצנרת שיסופקו ע"י הקבלן לביצוע מערכת הולכת המים, יהיו:  .1

  ימי מלט קולואידלי ציפוי חיצוני בטון דחוס עם ציפוי פנ  5/32ע.ד. "   4צינורות פלדה למים בקוטר עד "

  .עם ציפוי ועטיפה חורשתי SCH40מגולוונים  2צינורות פלדה בקוטר " על עטיפה פלסטית,

 11 PN   /SDR 16( HDPE   PE+ 100למים ) PEצינורות   .2

 מ"מ  5.8מ"מ ע.ד.   63בקוטר  2.1

 מ"מ 10.0מ"מ ע.ד.  110בקוטר  2.2

 מ"מ 14.8ע.ד.   מ"מ 160בקוטר  2.3

ת"י   ש"ע.  499לפי  ו/או  פלסים  ריתוך   תוצרת  חיבור  בעזרת  קטעים  בין  חבורי    או/ו  ,BWחיבור 

 מ"מ. 75אלקטרופיוזן או/ו חיבור מכני לצינור בקוטר  

הצינורות להנחת    ,אספקת  כחלק מהמחיר  ועל חשבונו  ע"י הקבלן  יבוצעו  ופיזורם בשטח  הובלתם, 

 הצינור. 

 ק את תקינות הצינורות  ושלמותם במפעל לפני הגעתם לאתר. חובתו של הקבלן לבדו

 חפירת תעלות לצינורות:

 הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלקמן: 

 ס"מ עם דפנות ורטיקליות.  50  -   6לצינורות בקוטר עד  "

,  הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל תעשה ע"י הקבלן לשם נוחיות העבודה, לצורכי דיפון 

 מכל סכנה וסיבה שהיא ובאישור המפקח. או 

 ס"מ מעל קודקוד הצינורות.  40חפירה בדפנות משופעות, שתעשה רק באישור המפקח, יחלו השיפועים  

 מ'.  1.2 -גובה הכיסוי לקווי המים יהיה בהתאם לתוכניות, ובגובה כיסוי של לא פחות מ

צאו מחוץ לרוחב התיאורטי של  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לשלמות כל המתקנים והמבנים שימ

 החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כולל הספקת החומרים.  

לנוחיות העבודה באישור המפקח, תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו וללא כל תשלום    ,הרחבת החפירה 

 נוסף, כמו כן אין הדבר גורע מאחריות הקבלן לכל הקיים מחוץ לרוחב התיאורטי המוזכר לעיל. 

ס"מ מתחת לצינור.  תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודות    20החפירה תעשה עד לעומק של  

כל האבנים, רגבים וגופים זרים הנמצאים בתוואי הצינור יסולקו   .ידיים בהתאם לשיפועים הנדרשים

 מתחתית התעלה.  

החפירה המיותרת    בכל מקרה שהחפירה תבוצע בעומק הגדול מהנדרש יימלא הקבלן על חשבונו את

בחול דיונות ו/או מצע סוג א', נקי מפסולת אורגנית ואבנים, מהודק בהתאם להוראות המפקח באתר.  

לא יורשה בשום אופן למלא את החפירה המיותרת בחומר המכיל אבנים בכל גודל, שורשים וצמחייה  

 אחרת.

על חשבונו, של שטח    -דות  הקבלן מתחייב לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות, במשך כל תקופת העבו

 העבודה והתעלות כדי שעבודת ההנחה של הצינורות תבוצע בתעלה יבשה וללא בוץ או מים.

 עבור עבודות החפירה לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי ההנחה של הצינורות. 

 :נורותימילוי התעלות והחפירה להנחת צ

כל תעלה וחפירה תכוסה רק לאחר קבלת קו הצינורות ע"י המפקח ואישורו וכן עריכת מבחן לחץ, פרט  

למקרים שתנתן הוראה אחרת בכתב. לצורכי מילוי שמעל לריפוד ועד לגובה המצעים המתוכננים של  
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שברי הרחקת  תוך  החפורה  האדמה  במיטב  להשתמש  יש  מ  המיסעות  הגדולים  קוטר,    1.5"  -אבן 

 ת אדמה מובחרת שתחסר מכל סיבה שהיא. והספק

ס"מ מעליהם, ולכל רוחב החפירה ירפד הקבלן בחול דיונות נקי או    20מתחת ומסביב לצינורות ועד  

ש"ע שהעמסתו והובלתו מאתר שימצא ע"י הקבלן ופיזורו. הנחת סרט פלסטי עם פס נירוסטה לגילוי  

כדגם   הריפוד  שכבת  מעל  המים  ח  WAVELAY-050קו  סרט    .BODDINGTONSברת  תוצרת 

הסרט יהיה כלול    .זהירות קו מים  -עברית וערבית    ,הסימון יהיה בגוון כחול עם הדפסה בשפות אנגלית

 במחיר הנחת הצינורות.  

על הקבלן לקבל אישור המפקח לחומר המילוי וחומר הריפוד. חומר הריפוד הנ"ל יהודק בסרגלים או  

 מהדקי יד בשכבות כדלקמן: 

 . תחתית התעלה לפני הנחת הצינורות -

 קוטר  הצינור.  2/3משני צידי הצינור ועד גובה גובה   -

 ס"מ מעל הצינור.  20 -

 ס"מ.  20המילוי החוזר עד לרום שתית המסעה ייעשה בשכבות בעובי מירבי   -

 א.א.ש.ה.ו  95%השכבות יהודקו לצפיפות 

 טע מיסעה שיתקלקל עקב השקיעות הנ"ל.  הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ק

והמילוי החוזר לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים של     , עבור עטיפת החול

 החפירה והנחת הצינורות.           

 PE הנחת צינורות פ.א 

 קווי המים יונחו בהתאם לתוכניות, ולתאום המערכות בחתך לרוחב הטיפוסי. 

ותאמו באופן שכל קו יהווה ציר אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של  הצינורות י 

 הקו במישור האנכי או האופקי.  

ההנחה של הצינורות    על הקבלן לוודא ולדאוג לסידורי התנקזות של שטח העבודה מסביב כדי שעבודת

 תבוצע בתעלה יבשה וללא בוץ או מים.  

שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעה רצון. הקווים יונחו במעלה    אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני

השיפוע כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה כל הצינורות ואביזריהם יונחו בקווים ישרים לפי התכניות  

 ולפי הוראות המהנדס. 

קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת הצינור,  

ספת חומר מתחתיו. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, יקבע מיד ע"י הידוק איזור המחבר  בעזרת הו

 במיטב החומר החפור מצדדיו. 

 מדידת אורך הצינורות תעשה לאורך ציר הצינורות המונחים בשטח.  

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א צינור שהונח בפועל מסווג לפי קוטר. 

ספקה חפירה והנחת הצינור, הידוק השתית, ריפוד הצינור, המילוי  המחיר יכלול: כל הנאמר לעיל, א

 במפרט הכללי.   01החוזר, חיבורו, ריתוכו, בדיקות  ועבודות העפר כמפורט בפרק 

 תכולת המחירים לקווי צינורות

קווי הצינורות ימדדו לתשלום לפי מטר אורך )מ"א( במדידה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם  

 ללא אורך מתקנים ואביזרים מחוברים, ובתלות לעומק הצינורות. בשטח 
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קו   כל  עומק  הצינורות.  של  הפנימית  ועד לתחתית  מפני קרקע טבעיים  ימדוד החל  הצינורות  עומק 

 לצורכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו בין שני תאי בקורת סמוכים.  

זורם לאורך תוואי התעלה של הצינורות וכן את  יהמחיר כולל: את אספקתם, הובלתם, פריקתם, ופ 

תת   מים  וסילוק  ביבש  עבודה  וחציבה,  חפירה  התוואי,  החפירה,    -הכשרת  דפנות  דיפון  קרקעיים, 

ס"מ וכנ"ל מסביב לצינור ומעליו לכל רוחב התעלה   20הספקת חול נקי ופזורו בתחתית התעלה בעובי 

לקוי מים, בדיקת לחץ, ו/או    -חיטוי    יקוני בדוד, שטיפה ,והידוקו, הנחת הצינור ריתוכו ו/או חיבורו, ת 

בדיקת ריתוכים וחיבורים שונים על ידי יצרן עבור צינורות, מילוי חוזר והידוקו,    בדיקת האטימות,

השלמת הכיסוי בחומר מקומי ראוי ומאושר, והשלמת מצעי הכביש בהתאם לחתך אופייני לתשתית  

 חפירה וכל פסולת מיותרת, וכל המפורט לעיל.  הכביש ו/או המדרכה, הרחקת עודפי

כמו כן יכלול המחיר למ"א את כל הזויות והקשתות והאביזרים הנדרשים לבצוע התוואי קווי ראשי  

מעברים בין צינורות    מעברי קוטר וכד',   ,רוכבים, מסעפים  ,ומשני , מסעפים, מעברי קוטר, מצמדים

גדיים וכד'. בנוסף לנ"ל יכלול המחיר את ביצוע החציות  או ש"ע כולל אוגנים נ PE100פלדה לצינורות 

של כל קווי המים ומערכות אחרות הקיימות ו/או המתוכננות בשטח בין אם הם מצויינים בתוכניות  

 ובין אם חסרים. 

 מבחני לחץ בצינורות וחיטוי 

ור במפרט  כל הקווים יעברו מבחני בדיקת לחץ ,קווי מי שתייה וכיבוי אש בנוסף חיטוי בהתאם לאמ

בניין פרק   ע  57077,  57038כללי לעבודות  יתבצע  ע"י  "החיטוי  ו/או חברה מוכרת ומאושרת  י מוסד 

משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה לעבודה בתחום זה, ותספק תעודה המעידה על ביצוע החיטוי  

 כנדרש.

ל הנדרשים  והתשלומים  הסידורים  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  כלאעל  ואת  מים,  הסדורים    ספקת 

 הדרושים לעגון קצוות הקווים הנבדקים ולניקוז המים בגמר הבדיקות. 

 לפי הנחיית  היצרן.     PEאטמוספירות, לצינורות מסוג 15לחץ הבדיקה לצינורות פלדה מים: 

 מטר, ובנוכחות המפקח.  500-הבדיקה תבוצע באורכים שיקבעו עם המהנדס ובקטעים עד כ

המבחן נעשה בעזרת     ל האפשר במקום הנמוך שלאורך תוואי הקו.עמדת ביצוע המבחן מותקנת ככ

במקביל. לוח     מכויליםמדי לחץ    2משאבת יד או משאבה מכנית. לידה מרכיבים נקודת מדידה עם  

פי   בגודל  יהיה  ובחלוקה של    1.5השנתות של מדי הלחץ  יהיה    0.1מלחץ הבדיקה,  לוח השנתית  בר 

בתחום, כך שניתן     BAR  -מעלות וסימון ב  270חום תנועה של  מ"מ, בעל מחוג מרכזי ות  100בקוטר  

 יהיה לראות שנוי לחץ קטנים.

מעבר פתוח  למדי    מצבים מעבר סגור למדי לחץ, ניקוז אויר ומים,  3נקודת המדידה ללחץ תכלול מגוף  

 מגופים בטור.  2הלחץ. על קטע  צינור כניסת המים למילוי הקו מתקנים 

אלא כשבוע ימים לאחר יציקת הבטונים האחרונים.  , ן להתחיל במילוי הקוהכנות לבדיקת הלחץ: אי

כל החיבורים ולוודא שכל האביזרים במצב תקין. יש לאטום את קצות   יש לבדוק את  לפני המילוי 

 הקטעים ולדאוג לעיגונם הבטוח.  

הלמי   הקווים למנוע  כדי  בהדרגה  אויר  ימולאו  הוצאת  לאפשר  וכדי  רעידות  או  מהצינורות.    מים 

בהתחלת המילוי יהיו כל המגופים, בקטע הנבדק, פתוחים ויסגרו לאחר שנשטפו במים. אחרי גמר  

 המילוי, ולפני העלאת הלחץ, ייבדקו כל האביזרים לאטימות ויתוקנו פגמים שיתגלו. 
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שעות בהם הקווים מלאים מים. הלחץ יועלה    72אלא לאחר    ,לא יוחל בהעלאת הלחץ בצינורות הפלדה

 . שעות לצינורות פלדה 24בהדרגה ויוחזק לדרגה שנקבעה לפחות  

הקו ייחשב אטום אם לא התגלו דליפות והלחץ בו לא ירד בתקופת הבדיקה שיעור הנפילה, אם יהיה   

 מערך לחץ הבדיקה לצינורות פלדה.  5%לא יעלה על 

לפני בדיקת לחץ,    שעות  24העבודה שלו לפחות    יש למלא את הצינור במים בלחץ  -  PEעבור צינור  

בצינור   יש לבדוק את הצינור     1.3להעלות את לחץ המים  זה  צינור. במצב  פעמים לחץ העבודה של 

צינור גמיש, הוא מתרחב מעט ואז לחץ    PEוהאביזרים מפני דליפה כל שהיא. כתוצאה מהיות צינור  

 בו יורד, לכן יש להוסיף מים בלחץ למערכת. 

ת לפחות, עם כמות מים שהוספה למערכת לא חורגת מהמקובל   דקו  20לחץ הבדיקה מוחזק למשך  

 והלחץ  נשמר, הבדיקה מאושרת.

 :כמויות מים שיש להוסיף בעת עריכת מבחן לחץ –טבלה 

 כמות מים  להוספה בליטרים קוטר צינור חיצוני מ"מ 

 דקות  20מטר צינור  למשך  זמן של   50לכל 

63 0.63 

110 1.9 

160 3.6 

 לבדיקות הלחץ ולחיטוי יהיו כלולים במחיר הנחת קווי הצינורות ולא ישולם עבורם בנפרד.המחיר  

 הקו ייחשב אטום אם לא התגלו דליפות והלחץ בו לא ירד בתקופת הבדיקה.

 המחיר לבדיקות הלחץ ולחיטוי יהיו כלולים במחיר הנחת קווי הצינורות ולא ישולם עבורם בנפרד.

    :צביעת צינורות ואביזרים

,  ייצבעו.  כמו כן  ,הן באופן זמני או קבעו  ,צינורות ואביזרים שיונחו על פני הקרקע לאורך קו הצינורות

גלויים צינורות  וכד'.  בבריכות,  קטעי  זקופים  צינורות  בצבעצלרבות  ייצבעו  האביזרים  כחול     -כל 

להשתנות בהתאם לסיכום  צהוב  העמידים לכל תנאי מזג אוויר.  גווני הצבע יכולים    - והצינורות בצבע  

 ו/או דרישת הרשות המקומית.

 צינורות: 

צינורות בקטעים שלא היו צבועים מקודם ו/או מכוסים בבדוד הנדרש בהורדה ינוקו במברשת פלדה  

זמן   -מכניות מכל שארית וחלודה. מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בצבע יסוד ממיר חלודה 

שעות, ושתי    24צבע ביניים מסוג מיניום סינטטי עם זמן ייבוש של    שעות. שכבת  48ייבוש מכסימלי  

 סופרלק בצבע צהוב.   -שכבות עליונות 

 אביזרים: 

בהתאם   הצבע  את  ולתקן  החלודה  כתמי  את  לנקות  יש  החרושת  מבית  צבועים  הבאים  באביזרים 

 לאמור לעיל . 
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לפני שמושם. על המבצע להגיש   את מפרטי הצבע שבדעתו  כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח 

להשתמש, הכוללים: שם הייצרן, מין הצבע, הוראות טיפול, זמני ייבוש, אופי וצורת הצביעה  וכד'  

 לאישור המפקח. 

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך. אין להשתמש באותו צינור ו/או אביזר בצבעים מתוצרת  

 מפעלים שונים.

ה ביצוע  לאחר  פגמים  ויתגלו  ההכנות  במידה  המפקח.  שיורה  במקומות  מחדש  לצבוע  יש  צביעה, 

 לתיקוני צבע יבוצעו לפי הנאמר מעלה. 

 :אביזרים ומפרטים על קווי הצינורות

לכיבוי והידרנטים  מגופים  מערכות  יותקנו  הצינורות  קווי  בקטרים-על  כל    אש  בתוכנית.  כמצוין 

רתוך כגון קשתות, מעברי קוטר וכד' יהיו  וכל אביזרי ה  ,האביזרים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן ישראלי

 עם ציפוי פנים בטון וחוץ זהה לעטיפת צינור מים.  40סקדיואל   חרושתיים

 המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן הישראלי עם אטימה רכה ומומנט סגירה נמוך. 

 . קטעי צנרת וחלקי מתכת גלויים יצבעו כאמור במפרט הכללי

 קטעי צנרת ואביזרים הטמונים באדמה יבודדו לפי מפרט בדוד הצנרת.  

המחירים יהיו לכל מערכת כיחידה אחת , מפרט מגוף, הידרנט, וכד' ויכללו את אספקת האביזרים, 

 ל לפי התוכניות והמפרטים. ו, הכדוהבידוקטעי צינורות , חומרי עזר, ובצוע העבודה כולל הצביעה 

לפני הזמנתם  בכתב  ושאר האביזרים יקבלו אישור מוקדם מהמתכנן    ,אווירכל המגופים, שסתומי ה

 והתקנתם.

ההתקנה. אורך הברגים לא ייעלה מעל    בזמןכל האומים והברגים יהיו מגולוונים וימרחו בגריז גרפית 

 כריכות מעבר לאום לאחר התקנתו במקום.  3-5

ישו כיבוי  ברזי  אויר,  מגופים, שסתומי  וסוג  עבור אספקה והתקנת  לפי קוטר  יחידה, מסווג  לפי  לם 

האביזר, המחיר כולל: אספקה והתקנת האביזר, אספקה והתקנת מופות מתאימות, ברזים כדוריים  

הוראות   ולפי  שבתכניות  הפרט  עפ"י  הדרושים  האביזרים  כל  והתקנת  אספקה  וכן  אויר,  בשסתומי 

 המפקח באתר.

זרים השונים המותקנים המתאימים לתנאי  הקבלן יצרף להצעתו מסמכים ואישורים מיצרני האבי

 העבודה נשוא העבודה, כולל התחייבות לחלקי חילוף ותחזוקה לאורך שנים.

המזמין לא מתחייב לקבל את הצעת הקבלן לאביזרים השונים ויכול לשנותם בהתאם לאישורי המפקח  

מויות ע"י הקבלן  והמהנדס. לא תוכר כל תביעה ודרישה כספית בגין הנ"ל והמחיר המוצע בכתב הכ 

 הינו סופי ומוחלט.  

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

לפלדה לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי    PEעבור מעברי קוטר, ספחים, מעבר מצנרת  

 המים וכמסווג בכתב הכמויות במחירי קומפלט.  י קוועל  שיתוקנוגמלי המים 

 מגופים
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" תוצרת חברת רפאל או שווה ערך  TRSוגנים בקצוות כדוגמת "עהמגופים בקטרים יהיו מסוג טריז מ

מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח באתר, המגופים יהיו עם ציפוי פנים חוץ אמייל, מתאימים ללחץ  

 . PN16אטמ', האוגנים יהיו לפי  13עבודה של 

)גוף, גלגל הפעלה, טריז ומכסה( יהיו עשויים מיצקת ברזל ספרואידלית. מבנה המגוף    מבנה המגוף 

 יאפשר מעבר מלא. 

דינמית רכה דו שלבית, גומי כנגד תחתית    -אטם המגוף יהיה מסוג דינמי עשוי מגומי, שיטת האטימה  

 מגוף חלקה ללא חריץ. 

טריז המגוף יצוייד בשיני גריפה אשר ינקו את משטח האטימה מחול ולכלוך, כדי למנוע שחיקה ופגיעה  

שיטת ההפעלה יגנו על האטם מפני אפשרות של סגירה על גבי גוף  באטם המגוף. מבנה טריז המגוף ו

 זר וקריסת האטם כתוצאה מכך.

  עבור אספקה והתקנת מגופי הטריז מכל סוג שהוא ישולם לפי יחידה, המחיר כולל את אספקת המגוף 

 לאתר, התקנתו, כולל אספקה והתקנת גלגל הפעלה, כולל כל הברגים, והעבודות הדרושות. 

 . מתכנןהנת המגוף חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח ו לפני התק 

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

המים   קוי  על  שיתוקנו  המים  גמלי  מפרטי  במחיר  ככלול  ויראה  בנפרד  ישולם  לא  המגופים  עבור 

 וכמסווג בכתב הכמויות. 

 הידרנטים 

,  F12כדגם "רפאל"    4כפול המונחים על זקף חרושתי בקוטר "  3המותקנים יהיו מסוג "  ההידרנטים

" מחברי שטורץ      SP"  4זקף חרושתי קוטר "  ", F21כדגם "רפאל  4הכולל בתוכו מתקן שבירה בקוטר " 

 ומכסי שטורץ.   3 בקוטר"

 .APC4י פנים מלט עם עטיפת וציפו   4מעלות בקוטר "  90החיבור לקו הראשי יהיה לאחר ביצוע קשת 

 כדגם רפאל או ש"ע.  "2X3"/6ע"ג גמלי המים יותקו הידרנט כפול  

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

עבור הידרנטים לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי המים 

 וכמסווג בכתב הכמויות. 

 רשסתום אוי

" הכולל בתוכו ברז   d-050מסוג "משולב" כדגם "אר"י שלף    2שסתומי אויר המותקנים יהיו בקוטר "

 .2כדורי  בקוטר " 

 שסתומי האוויר המותקנים על גבי מערכות חיצוניות יותקנו בהתאם לתוכניות ולפרטים.

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

ר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי המים  עבור שסתומי אויר לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחי 

 וכמסווג בכתב הכמויות.  

 גושי עיגון מבטון 
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המפקח, לפי הפרט שבתכניות    ע"י  שיצוינובנקודות הסתעפות, ובמקומות    יבוצעו בקשתות,  העיגון  גושי

, יציקת הגושים תהיה עם תבניות בצדדים, סביב לצינור תונח יריעת גומי  ס"מ  x  50  x  50  50במידות  

 ניאופרן להגנה על הצינור.  

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

עבור גושי בטון לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שיתוקונו על קוי המים 

 וכמסווג בכתב הכמויות. 

 מקטין לחץ )שובר/שומר לחץ(

 )שובר/שומר לחץ(   70F-00-Y-C-16דגם    4ני לחץ  המותקנים על מערכת המים יהיו בקוטר " מקטי

 תוצרת ברמד או ש"ע  ויכלול: 

 או ש"ע.   273Q-00-A-C-16. פורק לחץ הידראולי מהיר זויתי  ברמד קוטר "1

 או ש"ע. 2קוטר "  DECA. מקטין לחץ ישיר דקה / ברמד  2

 אפק או ש"ע . -יח'  תוצרת חב' מגו 2  –רז תלת דרכיכולל ב 3/4. מד לחץ קוטר "3

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

תקנו על קוי המים  ועבור מקטין הלחץ לא ישולם בנפרד ויראה ככלול במחיר מפרטי גמלי המים שי

 וכמסווג בכתב הכמויות. 

 ם חיבור לקוי מים קיימי

יבוצע  חיבור קו המים לקו מים קיים, עבודות  במקום המסומן בתכניות או לפי הוראות המפקח באתר  

החיבור יכללו: חפירה וגילוי הקו הקיים, סילוק מי התהום ועבודה ביבש, הטיית זרימות, תאום עם  

הפרט   עפ"י  בשלמות  העבודה  לביצוע  הדרושות  והעבודות  הריתוכים  כל  וביצוע  המקומית,  הרשות 

 שבתכניות, כולל אספקת אביזרים וציודים נדרשים. 

 אופני מדידה ותכולת מחירים:

 כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות. יח', -מחיר היחידה

 תוכנית לאחר ביצוע  

למפקח ורשות אזורי בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם    מסר למזמין,יהעבודה ת 

לקדמותו, תיקונים והכנת  של כל שלבי העבודה, לרבות ניקוי השטח מעודפים ופסולת, השבת השטח  

ודיסק. הכנת   נייר  על  ע"י מודד מוסמך בשלושה סטים  ביצוע" ממוחשבות שנעשו  תוכניות "לאחר 

תוכניות אלו ואישורם ע"י המתכנן מהוות תנאי מחייב לחשבון סופי. בגין הכנת התוכניות לאחר ביצוע  

 לא ישולם בנפרד. 
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 איכות והבטחת איכות מצומצםבקרת      
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 כללי  .1

מפרט זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י הקבלן   .1.1

 מטעם המזמין.   (Quality Assurance)ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

עצמית   .1.2 איכות  בקרת  מערך  מטעמו  יפעיל  נשוא    (Quality Control)הקבלן  העבודות  בכל 

לבקר, יפעל  הבקרה  מערך  זה.  הקבלן,    מכרז/חוזה  פעילויות  כל  את  ולתעד  לאשר  לבדוק, 

 הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים. 

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם. מערכת   .1.3

כולל ניתוח סטטיסטי וטיפול    Excelתונים ממוחשב בסביבת  המחשוב תכלול כמינימום מסד נ

דרישות האיכות מהקבלן,    בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם.

המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים  

ת איכות שתכלול גם את קבלני  שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל מערכת בקר

 המשנה וכל ספקים. 

 אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה שלו.  .1.4

בקרת  .1.5 מערכת  עבודת  על  פיקוח  כמערך  איכות  הבטחת  מערכת  מטעמה  תעמיד  המזמין 

 האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.  

צוות המעבדה  מעבד .1.6 ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם  ת הפרויקט תתופעל 

 תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה.  

 תנאים וכוח אדם  –מערך בקרת האיכות  .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה הארגוני   .2.1

של   חיים  וקורות  האיכות  בקרת  מערך  לביצוע  של  השונים  התפקידים  לאיוש  המועמדים 

עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר פסילת המציע  

 על ידי המזמין. 

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות. מערך הבטחת   .2.2

דים לתפקידים השונים המוזכרים  האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמ

 לעיל בכל עת.  
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מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של הקבלן   .2.3

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.   7ושלה ניסיון מוכח של 

מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות, ותחומים אחרים   .2.4

פי תח יעמוד מנהל בקרת על  בקרת האיכות  ומי הביצוע העיקריים בפרויקט. בראש מערך 

איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט. מנהל בקרת 

שנים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל נסיון    5האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של  

 נים. ש 7בתחום הנדסה אזרחית של לפחות  

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט בכל   .2.5

מטעם   האיכות  הבטחת  מנהל  ע"י  בלעדית  תאושר  האדם  כוח  והקף  כמות  הביצוע.  שלבי 

 המזמין. 

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של הקבלן   .2.6

 א בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.בפרויקט ויעסקו בנוש

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי בקרת    2.5בהמשך לאמור בסעיף   .2.7

 איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

 מהנדס אחראי לתחום תשתיות, עבודות עפר ופיתוח.  •

 מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה.  •

בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום בקרת מהנדסי   .2.8

 שנים  5האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות  

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי מדידה   .2.9

 בראשות מודד מוסמך. 

יכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט כלולות  כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי הא  .2.10

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה זו.  

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .2.11

 לימוד הפרויקט .3

מהמנהל  באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים   .3.1

 לפני תחילת הביצוע. 

 ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים הבאים:על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות   .3.2

 תיאור הכללי של הפרויקט  •

 התוכניות  •

 המפרטים  •

 כתבי הכמויות  •

 האומדנים  •

 לוחות הזמנים  •

 הגורמים המעורבים  •

 מבנה הארגוני של הפרויקט  •

 חוזה עם המזמין  •

 מין מפרט בקרת איכות של המז  •
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 תוכנית הבטחת איכות  •

 תוכנית בקרת איכות  .4

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות   .4.1

בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין תוכנית בקרת איכות  

 שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.  

יוכנו .4.2 לפרויקט  האיכות  בקרת  ונהלי  הא   בהתאם  תוכנית  הבטחת  סמך  להנחיות  ועל  יכות 

 המסמכים הבאים: 

 החוזה הביצוע  •

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין  •

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תוכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות  •

 תקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים  •

 תוכנית הבטחת האיכות  •

 

 תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים: .4.3

 הפרויקט. תיאור כללי של  .א

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי הגומלין בין   .ב

 מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט. 

 צוות בקרת האיכות  .ג

 קבלני משנה כולל אנשי איכות .ד

 ולציוד  כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות   מעבדות ומודדי הבקרה, .ה

 כולל אבני דרך בנושא האיכות לוחות זמנים,  .ו

 נקודות בדיקה ועצירה  .ז

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל: .ח

 התאמה - ייזום פתיחת אי •

 פירוט דרגות חומרה  •

 התאמה וריכוזים -טפסי אי •

 התאמות חוזרות - התייחסות לאי •

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות  •

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז  •

 התאמות -איתיעוד   •

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.  •

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה/אלמנט/מוצר    - תוכנית בדיקות לפרויקט   •

 )פרוגראמת בדיקות(. 

 תוכנית מדידות  •

 ישיבות איכות  •
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 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות   •

 נהלי ותהליכי העברת מידע  •

 מסמכים ומידע  נהלי בקרת  •

 ניתוח ועיבוד מידע  •

 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות  •

 דיווחים ודו"חות  •

 מבדקי איכות פנימיים  •

 הכשרה והדרכה  •

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים  •

 בדיקות קבלה ומסירה  •

  תיקי איכות לשלב המסירה  •

 תוכנית ותהליכי פיקוח עליון  •

  )מוקדמת, שוטפת, קבלה ומסירה(   נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה •

 וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר. 

האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים  נהליסוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  .4.4

 הבאים לכל סוג פעילות: 

 מטרת הנוהל.  .א

 תפוצת הנוהל.  .ב

 מסמכים ישימים.  .ג

 הגדרות.  .ד

 . יישום השיטה .ה

 בקרה מוקדמת.  .ו

 קטעי ניסוי. ביצוע  .ז

 בקרה בתהליך.  .ח

 תוכנית ניטור ובדיקה.  .ט

 המשתתפים.  כולל הגורמים פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, .י

 התאמה. - הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי .יא

 רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.  .יב

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  . יג

 תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.  .יד

 רשימות תיוג.   .טו

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .5

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט. הכנת הנהלים תסתמך  

לפ  הנדרש  מיומן  אדם  וכח  עבודה  ציוד  חומרים,  ספקים,  הזמנים,  לוחות  השונות  על  עילויות 

 בפרויקט. 
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מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י  

מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה, ויאשר  

המעבדה,  יידחה   או בדיקות  לתוצאות  בהתאם  השכבה/אלמנט  קבלת  הביצוע   איכות    את 

 והמדידות שיתקבלו. 

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי  

נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה הבאים )שביצועם  

ים של הפרויקט. מניעת  תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנ

– העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות, אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי

התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים  

 של הפרויקט. 

התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא אם כן כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות 

 נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה מהנ"ל. 

ניהול   הביצוע  איכות  ציוד,  המוצרים,  החומרים,  בקרת  על  אחראי  יהיה  האיכות  בקרת  מנהל 

צאותיהן, דיווח  תהליכי העבודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח תו

שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים, טיפול באי התאמות,  

 הכנת תיקי מסירה להמזמין. 

שפעילות   סוג  לכל  האיכות,  בקרת  תהליך  כל  של  ודיווח  רישום  יקיים  האיכות  בקרת  מנהל 

האיכות. סוגי הפעילות לדיווח  בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת  

 בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך העבודה:

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם.  .1

 חישוף שטח עבודה כללי.  .2

 עבודות חפירה.  .3

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות.  .4

 )מתחת פני מים(. 5סוללה בתוך בריכה  מילוי .5

 שתית לעבודות המילוי.  .6

 שתית למבנים וצינורות.  .7

 עבודות מתכת  .8

 עבודות מים וביוב  .9

 עבודות חשמל  .10

 עבודות ניקוז  .11

 עבודות בטון  יצוק באתר.  .12

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס )  .13

 ושאים הנ"ל כלול במפרטי החוזה. תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנ

  בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, 

ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים  

 מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע. 

 יםדיווחים שוטפים וחודשי .6
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מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות והפיקוח  

 של המזמין. 

נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי דעתו  

תוצאות  ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה. כל  

הבדיקות   תוצאות  כל  את  שיתעד  הקבלן  של  האיכות  בקרת  לנציג  ידווחו  המעבדה  בדיקות 

המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. איש בקרת האיכות ישמור ויעדכן במיידי את  

מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת דוחות בקרת  

 ורט בהמשך. איכות כפי שיפ

הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות בפרויקט יהיה  

 באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל אלמנט או שלב ביצוע. 

האיכות    לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת

עת   בכל  בפרויקט  האיכות  הבטחת  של  לבקרה  מוכנה  ותהיה  הפעילות  סוגי  לכל  ייעודי  בתיק 

 שתידרש. 

התאמתו   ואת  התיוג  ברשימת  הרשום  את  בחתימתו  אישר  האיכות  בקרת  שמנהל  לאחר  רק 

מאפשרות   המדידות,  ו/או  הבדיקות  שתוצאות  וכן  הרלבנטיים,  והמפרטים  התקנים  לדרישות 

יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח    – בודות  המשך בצוע הע

 הזמנים שאושר לפרויקט. 

הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי לתשלום  

 עבור אותו אלמנט. 

האיכות דוחות חודשיים  בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין, המנהל ומנהל הבטחת 

 שיכללו את הנושאים הבאים:

 סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח.  •

 שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח.  •

 פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות.  •

הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל   •

 והסיבות לכך. 

 ות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש. תוצאות בדיק •

 פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות.  •

 פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן. •

 שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.    -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום  •

 שלבי ביצוע בקרת האיכות  .7

 בקרה מוקדמת  .7.1

תבוצע   .7.1.1 זו  תוכנית בקרה  במסמכי  הנדרש  כפי  פעילות,  סוג  בכל  העבודה  תחילת  לפני 

של  האיכות  בקרת  במדריך  שיופיע  המתאים  הזרימה  בתרשים  שתוצג  וכפי  הבקרה 

 הקבלן. 

 נושאי הבקרה המוקדמת. .7.1.2

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:
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בתוכנ • המפורטים  העבודה  ונהלי  החוזה  דרישות  של  ולימוד  בקרת  קריאה  ית 

האיכות. כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של  

 החומרים והמוצרים המסופקים לאתר. 

  . אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה •

הנדרשות  • התערובות  לייצור  והמוצרים  המפעלים  התאמת  אספלט    אישור  של 

המיועד   תעשייתי  מוצר  וכל  גיאוסינטטיים  מוצרים  טרומיים,  אלמנטים  ובטון, 

 להתקנה באתר.  

 אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. •

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם. •

 אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה.  •

העבודה   • שטחי  זמינות  הסידורים  בדיקת  והבטחת  הפעילות  לביצוע  המיועדים 

 המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה.  

 ביצוע קטעי ניסוי.  •

 מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת  •

 ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת  •

 הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון  •

סוג   כל  של  שוטף  ביצוע  לבדיקת   לפני  ישמש  הניסוי  קטע  ניסוי.  קטע  יבוצע  פעילות,  של  חדש 

נציגי המזמין רשאים לוותר על   והחומרים הדרושים לתנאי החוזה.  התאמת כוח האדם, הציוד 

האיכות   להשגת  עד  ניסוי,  קטעי  על  חזרה  ו/או  ניסוי  קטעי  ביצוע  לחייב  או  ניסוי  קטע  ביצוע 

 הנדרשת. 

שעות    48ואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות לפחות,  מועדי הביצוע של קטעי המבחן ית 

 מראש. 

בקרת   תוכנית  )סעיף  לעיל  כאמור  סופי  דו"ח  יופק  הניסוי לשכבה/אלמנט  ביצוע קטע  סיום  עם 

 האיכות(. 

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת   -משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .7.1.3

כל עבור  המוקדמת  הבקרה  בהליך  המבוקרים.  המשתתפים  מהנושאים  בין    אחד 

המשתתפים ייכללו: מנהל, מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס 

בקרת  נציג  המשנה,  הקבלן/קבלן  של  עבודה  מנהל  המשנה,  הקבלן/קבלן  של  ביצוע 

איכות של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות 

והפיקוח מטעם איש   במפעל היצרן(. ע"י הבטחת האיכות  ור הליך הבקרה המוקדמת 

המזמין, יהיה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה 

 כמפורט להלן. 

 בקרה שוטפת   .7.2

פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות   .7.2.1

בתוכני וכמפורט  המיוחד  והמפרט  המוצגים החוזה  הזרימה  ובתרשימי  האיכות  ת 

העבודה,  ביצוע  אחר  מעקב  כוללות  הפעילויות  הקבלן.  של  האיכות  בקרת  בתוכנית 
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בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני הדרך 

שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" )שמועדן  

התאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא משתנה ב

 להלן: 

עצירה .7.2.2 הסלילה   -נקודות  מתהליך  כחלק  המתרחשים  אירועים  הינן  עצירה,  נקודות 

מטעם  הפיקוח  ו/או  האיכות  הבטחת  נציגי  של  ופעילות  נוכחות  והמחייבים  והבנייה 

העצירה מנקודות  חלק  העבודה.  המשך  לפני  העבודה המזמין,  של  רגיל  שלב  מהוות   ,

גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש  המחייב נוכחות ובחינה של 

הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/או מתהליך של 

 פעולות מתקנות.  

נוכחות של חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם  .7.2.3

באתר  פיקוח  לנציג  האיכות  בקרת  נציג  של  דווח  ע"י  ייעשה  המתכנן  זימון  המתכנן. 

של   מוסכם(  פקס'  )למספר  בכתב  הפעילות   48בהתרעה  קיום  לפני  לפחות  שעות 

המדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, חובת עצירה 

העבו בשלבי  לפחות  עליון  פיקוח  אופייני  וזימון  אלמנט  כל  ביצוע  לעיל:  הנזכרים  דה 

כגון:עיבוד קרקע טבעית, יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות, וכו' כל מקרה 

 של אי התאמה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.   

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל  .7.2.4

ה מוקדמת אישור  להודעה  הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן  כן.  לעשות  מנהל, 

לבצע את הפעולות הנדרשות   מזמיןל עצירה, על מנת  נקודת  כל  לגבי התקרבותה של 

 לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. 

 להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת: .7.2.5

מפרטים,   תוכניות )עפ"י רשימת תוכניות מעודכנת(,קיום וניהול מסמכי החוזה, כולל   .א

 נהלים, אישורים וכד'. 

 קיום וניהול תוכנית ונהלי בקרת האיכות.  .ב

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.  .ג

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.  .ד

העבודה, .ה ביצוע  על  ומתמיד  קבוע  מקצועי,  צמוד,  ועפ"  פיקוח  לנהלים  י  בהתאם 

 רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים. .ו

 מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים. .ז

מול   .ח )ביצוע  כל מסמכי האיכות הנדרשים  קיום  ומעקב אחרי  ריכוז  ניהול טבלאות 

 תכנון(. 

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים. .ט

אחרי   .י מעקב  לאתר,  פיקוח,  שנכנסים  והציוד  המוצרים  החומרים,  כל  טיב  ואימות 

 כולל ניהול טבלאות ריכוז. 

לדרישות,   .יא התאמתם  ואישור  לאתר  המסופקים  והמוצרים  החומרים  בדיקת  וידוא 

 כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך.  .יב
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 האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל: תפעול שוטף של מעבדות בקרת  . יג

הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות במסמכי חוזה   •

 הביצוע. 

 מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.  •

בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול   •

 טבלאות ריכוז.  לפי הצורך, כולל ניהול

 דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות.  •

 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .7.2.6

 הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  •

 מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.  •

בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול   •

 כולל ניהול טבלאות ריכוז. לפי הצורך, 

 דיווח על בעיות בתפקוד המודדים. •

באתר   • הפעילויות  כל  של  תמונות  כולל  ומסודר  מקצועי  ותיעוד  מעקב  ניהול, 

 המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה. •

 ת בהתאם לפרוגראמת הבדיקות. ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקו •

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  •

 דיווח, תיעוד ומעקב אחרי פסילות.  •

והבטחת   • ומנהל  המנהל  עם  שבועיות  איכות  בישיבות  והשתתפות  תיאום 

 האיכות. 

העליון   • פיקוח  סיורי  ביצוע  אחרי  ומעקב  עליון  פיקוח  בסיורי  השתתפות 

 לתוכנית וקבלת הדו"חות.הנדרשים בהתאם 

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז.  •

ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת ישיבות,   •

ולמדידות, התכתבויות, דו"חות פיקוח,   סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות 

 ד' ומעקב אחרי ביצוען. פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכ

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(: - ניהול וטיפול שוטף באי •

גם   • בחודש,  פעם  לפחות  האיכות  בקרת  אנשי  תפקוד  על  איכות  מבדקי  ביצוע 

באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק למנהל  

פעילויות הבקרה,  ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל  

 כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת האיכות. 

האיכות   • בקרת  אנשי  עבור  האיכות  בנושאי  מקצועיות  בהדרכות  הצורך  זיהוי 

 ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'. •
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ים / עדכונים / תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה ו/או  מתן המלצות לשינוי •

 לספקים, כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים ושיפור מתמיד. 

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ומרכז   •

הבקרה   פעילויות  מכלול  את  ולבקר  לתפעל  לנהל,  שמטרתו  אינטרנטי,  מידע 

. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי האיכות במערכת  המבוצעות בפרויקט

המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד,  

עמדו   שלא  בדיקות  לרבות  שנסתיימו  הבדיקות  תוצאות  כל  והזנת  קליטה  כולל 

 בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת. 

הע • תהליכי  כל  של  ומסודר  מקצועי  רישום  פעולות  שמירת  ותוצאות  בודה 

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות  

 האיכות שהושגו. 

הנדרשים   • האיכות  מסמכי  כל  עם  הביצוע,  אלמנטי  לכל  איכות  תיקי  הכנת 

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.  •

 מנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים. דיווחים מיידיים למנהל ול •

לשלל   • התייחסות  יכללו  אשר  מצטברים  וחודשיים  שבועיים  דו"חות  הכנת 

 פעילויות הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.

 קטע למסירה  .א

. סיום  מזמיןלכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן ל 

שיכלול את כל    מזמיןלאחר מסירת תיק מסירה לקטע עבודה/אלמנט יהיה רק  

הטיפול   והליך  התאמות  אי  רשימת  תיוג,  רשימות  מדידות,  הבדיקות,  תוצאות 

 השוטף בהן עד לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה.  

כל    של  קיום  המוכיחים  המסירה,  לשלב  איכות  תיקי  להכין  האיכות  בקרת  על 

נדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט התיקים  מסמכי האיכות ה 

  יהיה לפי דרישות הבטחת האיכות. 

 ישיבות שבועיות .ב

לדיון    שבועיות  איכות  בקרת  ישיבות  יערוך  הקבלן  מטעם  האיכות  בקרת  מנהל 

ממוני   האיכות  בקרת  מנהל  יזמן  דעתו  שיקול  עפ"י  השוטפים.  הבקרה  בנושאי 

ויבקש   נוספים  הפיקוח  תחומים  במערך  נוספים  גורמים  או  מתכננים  זימון 

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות יופצו  

 ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל ולמנהל מערך הבטחת האיכות. 

 אי התאמות  .8

עלולה   החוזה,  פי  על  הנדרשות  האיכות  לרמות  בפרויקט  שונים  אלמנטים  של  ההתאמה  אי 

לבקרה ולמעקב    תגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי,לה

אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת  

 החומרה בהתאם לדירוג הבא:
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עיבוד חוזר  אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו    -   1אי התאמה מדרגה   .א

 . המזמיןאו תיקון, ללא התערבות גורמי 

וביצוע  - אי  -  2אי התאמה מדרגה   .ב ע"י עצירת העבודה בקטע  יכולה להיפתר  התאמה אשר 

פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש. סגירת אי ההתאמה תתבצע 

 לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות. 

מדרגה    אי .ג ההתאמה    -   3התאמה  על  להשפיע  העלולה  והתקנים  המפרט  מדרישות  חריגה 

. יש צורך  2ו סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג הסופית של העבודה, א 

מוגדרת  זה,  מסוג  התאמה  אי  המתכנן.  ו/או  האיכות  הבטחת  מנהל  המנהל,  בהתערבות 

 כנקודת עצירה. 

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק האלמנט    -  4אי התאמה מדרגה   .ד

בהתערבו צורך  יש  בחדש,  והחלפה  השכבה  כנקודת  או  המוגדרת  התאמה  אי  המתכנן.  ת 

 עצירה. 

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך הבטחת האיכות   .ה

  4- ו  3ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה  

י זו, הקבלן לא  לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך תקופה  כסה שטח או ימשיך  ידווחו 

 בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל.

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי שתאושר מבעוד   .ו

 מועד ע"י מערך הבטחת האיכות.  

הבעיה )ספק חומרים    בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור .ז

ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת   וכו'(  או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר 

 הישנות הבעיות.  

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי   .ח

ה מתקנת"  פעולה  "דרישת  של  במתכונת  לקבלן  יועברו  שונים,  מסוגים  נוגעת  התאמות 

 לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל. 

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות   .ט

הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני  

ת כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות  שנמסר דו"ח מפורט הכולל א

במסד  רציף  באופן  ירשמו  סירתה  ועד  טיפול  התאמה,  אי  תיעוד  נפתרו.  שטרם  פתוחות 

 הנתונים. 

 התאמות הנדרשות: - להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי .י

 פתיחה  .1

 תיעוד  .2

 שעות  24דיווח תוך   .3

 קביעת דרגת חומרה  .4

 משוער לטיפולקביעת תאריך  .5

 ניתוח  .6

 התאמות חוזרות - התייחסות לאי .7

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .8

 תיעוד הפעולות שננקטו  .9
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 התייחסות לעמידה בלו"ז  .10

 סגירה  .11

ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים במסגרת  - פתיחת כל אי .12

לבדיקות   התייחסויות  סיורים, מבדקים,  דו"חות  ישיבות,  התכתבויות,  ולמדידות, 

 פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי הטיפול בהן. 

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל ניהול  -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .13

 טבלאות ריכוז. 

ת התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של מנהל בקר- סגירת אי-ניכויים עקב אי .יא

 . האיכות

 כללי: 

 התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.- כל אי

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה. -בפתיחת אי

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע. 

ידי הקבלן על  -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי  ויינתן דיווח על  תהליך  ההתאמות הפתוחות 

  תיקון הליקויים.

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן אפשרות להציג את סיבת  - במידה וחלף זמן סגירת אי

 ההתאמה. -דחיית סגירת אי

 התאמה בנפרד(: -חישוב הניכויים )לכל אי

 הסגירה המאושרת  -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל  

 הניכוי הכספי    xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל 

 ש"ח ליום   100=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום   200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום   500=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  1000=  4מועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה מ

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום   200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום   500=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  1000=  3רת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגי

 ש"ח ליום   3000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר 

על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( ינוכה מהקבלן סכום  

למען הסר ספק, נוכחות מנהל בקרת איכות הינה צמודה לכל הפעילויות הקבלניות  ש"ח.    1,500של  

המתרחשות בשטח, בין אם העבודה נערכת ביום או בלילה. בהעדר מנהל בקרת איכות חובה על  

לתחום   רלוונטי  איכות  בקרת  מנהל  להציב  מטעמו  האיכות  בקרת  מערכת  באמצעות  הקבלן 

 כאמור במדריך בקרת האיכות ביומן איכות יומי. הפעילות הקבלנית. הפעילות תתועד 

 שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות  .9

אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון כפי   .9.1

שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות הבטחת  
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האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה כאמור בסעיף זה לא תהיה  

 בודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין בחוזה. עילה להארכת משך ביצוע הע

הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט.   .9.2

שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות. למען הסר ספק, כל שינוי מעין  

 יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף. זה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא 

 (Quality Assurance)הבטחת איכות  .10

איכות   הבטחת  מערכת  מטעמו  יעמיד  עבודת    (Quality Assurance)המזמין  על  פיקוח  כמערך 

 בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.  

 ות של הקבלן המבצע: למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכ

כוח   .א בהיקף  הגדלה  או  הפחתה  האיכות.  בקרת  צוות  אנשי  של  שינוי  או  החלפה  לדרוש 

 האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט. 

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות.  .ב

עבר לנדרש במסמכי החוזה  הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מ .ג

חוזרות   בבדיקות  הצורך  במפרט,  למקובל  ביחס  עיבוד  מנות  בגודל  שינויים  עקב  )כגון 

 במקרים של ספק וכו'(.  

מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים המסופקים   .ד

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה. 

ת לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות  הסמכו .ה

 או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" בנהלי העבודה של הקבלן. /ו

אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה, טפסי הבדיקות   .ו

 יכות בכל עת . וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת הא 

מערכת  .ז של  אחרת  בדיקה  וכל  הקבלן  של  האיכות  מערכת  של  מבדקים  לבצע  הסמכות 

בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי התאמה  

להורות על קיום מבדק איכות בהתראה    המזמיןמשמעותית, רשאי מנהל הפרויקט מטעם  

 שעות בלבד.  24של 

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.  .ח

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת   .ט

מורות  האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות ח

 שאינן מטופלות כנדרש. 

 הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים. .י

אי   .יא לפתוח  ב"א  למערכת  להורות  או  ה"א  מערכת  מטעם  התאמות  אי  לפתוח  הסמכות 

 התאמות. 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך הפיקוח על  

 העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו. 
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 כללי:  .1

 לביצוע כל העבודות הדרושות להקמת המבנים מושא המכרז. ות הפרויקט מתייחסעבודות  

מרובים בסיכונים  כרוך  שלעיל,  העבודה  במקום ,  ביצוע  העבודה  מבצע  הקבלן  על    לפיכך, 

להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות  

 באופיין זה.

וכדומה   מיועד  כך, שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי  ולפעול  על הקבלן מבצע העבודה לדעת 

עוד בטרם ביצוע, על ,  המזמיןמהכתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של  

 .מנת לקבל את אישורו בכתב

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

עבודות מס לביצוע  כקבלן  להיות מוסמך  רישום קבלנים   על הקבלן  זה בהתאמה לתקנות  וג 

 .   1988לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,  המעלה את    ביצוע העבודה המתוכננת,  לטובת 

 הסיכונים הבאים: 

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע  •

 בודה עם ציוד ומתקני הרמה סיכונים בע •

 סיכוני עבודה בגובה  •

 סיכוני חשמל  •

 סיכונים סביבתיים כלליים  •

 סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר(  •

 עבודה בחוף עם תיירים   •

לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון, או להיכנס לשטח המלון או לדבר   •

 והנופשים בו. ולהטריד את צוות המלון 

 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון 

 הסיכון

מהקבלן  הנדרשים  ייחודיים,  בטיחותיים  מניעה  אמצעי 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

בניה      1.2.1 עבודות  סיכוני 

בעבודות   כלליים 

וסלילה   תשתית 

 וביסוס קרקע 

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות   .1 בינונית 

בניה   בנוכחות  כעבודות  יבוצעו  ולפיכך  הנדסית  ובניה 

 מנהל עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו. 

במינוי משרד התמ"ת,    ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י   .2

 מטעם הקבלן. 

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה   .3

המיועדות   העבודות  פרוט  עם  מטעמו  סיכונים  סקר 

הבטיחו  למנהל/ממונה  ויעבירם    המזמיןת  לביצוע 

לאישורו, לפני תחילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך  

המצורפים והמהווים חלק בלתי    מזמיןנהלי הבטיחות ב

 נפרד מדרישות אופיון זה(.
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וכן   –  המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות   .4

 בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה. 

 להלן  1.2.7יף לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סע  .5

עם   1.2.3 בעבודה  סיכונים 

 ציוד ומתקני הרמה  

 

 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על:  גבוהה 

ולמתקנים   .1 לציוד  מוסמך  בודק  ותסקירי  רישיונות 

 הרלבנטיים. 

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים. .2

עגורנים/מנופים,  תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין   .3

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר. 

 שימוש בקסדות מגן. .4

על .1 גבוהה  עבודה בגובה  1.2.4 תתבצע  בגובה  עבודה  על-כל  הבטיחות  כללי  פי  -פי 

 הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר   .2

הבטיחות של הקבלן  ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי  

ושיטת   הבטיחות  ציוד  תקינות  העבודה,  מערך  את 

 התקנתו ויאשר את תחילת העבודה. 

להיות   .3 בגובה  העובדים  כל  בתוקף  על  הסמכה  בעלי 

 ל"עבודה בגובה". 

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן   .4

 אישי מתאים ל"עבודה בגובה ". 

עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי  ביצוע   .1 גבוהה  חשמל  1.2.5

 רישיון חשמל מתאים. 

מגן   .2 בציוד  להשתמש  החובה  מוטלת  אלו  עובדים  על 

 אישי מתאים לעבודתם. 

לחוק   .3 בהתאם  יעשה  מטלטל  חשמלי  בציוד  השימוש 

 ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:

)גידים   .4 כפול  בידוד  בעלי  מאריכים  בכבלים  שימוש 

מותאמ באתר  ומעטפת(,  המתבצעות  לעבודה  ים 

 ובתנאי שטח. 

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים,   .5

מעל   פגיעה    2.50)בגובה  סיכוני  למניעת  מטר(, 

 והיתקלות. 

תוך   .6 מקצועית  בצורה  יבוצע  מאריכים  כבלים  תיקון 

 שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו.  

 מאריך. אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל  .7
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הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים   .8

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה. 

אמפר כנגד    0.03המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות   .9

 זרמי קצר.  

טובים,   .10 ובאיכות  מסוג  יהיו  ידניים  עבודה  כלי 

יהיו   הכלים  קיים.  ותקן  חוק  הוראת  לכל  מתאימים 

ומתאימים לעובד  העבודה    מותאמים  ואופי  לסוג 

 המיועדת. 

 ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .11

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי להוראות

 ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה .12

 ניקיונם.  ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

ידי  -כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על .13

חשמלאי   לבעל  אחת  מאשר  פחות  לא    6  - מוסמך 

 חודשים. 

מחשש   .14 פגום  חשמלי  בציוד  משימוש  להימנע  יש 

החשמל   תקנות  לפי  ולעבוד  להקפיד  יש  התחשמלות. 

 בכל הנוגע לציוד, לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה. 

העבודה   .15 לתנאי  החשמל  חב'  אישור  לקבל  הקבלן  על 

הציוד   בין  הבטיחות  למרווחי  ובעיקר  לקווים  מתחת 

מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח    שהוא

 הגבוה /העליון.  

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים   .16

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל  

 והגנה וחפירה עמוקה. 

סביבתיים   1.2.6 סיכונים 

 כלליים 

 

לבטיחות   .1 בינונית  ביחס  מע"צ"  "מגדיר  עפ"י  עבודה 

 הסדרי תנועה באזור. 

במהלך   .2 יום  מדי  סביבה  ממפגעי  האתר  ניקוי 

העבודה   להטמנה    –ובסיום  תועבר  רעילה  פסולת 

 באתר פסולת רעילה עפ"י החוק. 

סיכוני עבודה כלליים   1.2.7

)כולל תנועה ותעבורה  

 באתר( 

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד   .1 בינונית 

העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת  את אתר  

 מסלולי כבישים  וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין   .2

)שינוע,   הקבלן  של  עבודה  סוג  לכל  במקום  הנופשים 
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הובלת חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על  

הקבלן לכלול בתוכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו  

 ן לתת מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו. כ

מתקיימת   .3 בהם  ו/או  שלצידם  באתרים  העובדים  כל 

 תנועת כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(. 

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן   .4

בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי  

 . תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים"

בשלטי   .5 מלווים  יהיו  לאתר  הכניסה  ופתחי  הגידור 

אזהרה מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו  

 בשלטי אזהרה מתאימים. 

מתאים   .6 אישי   מגן  בציוד  להשתמש  העובדים  כל  על 

עבודה   מכלי  חיתוך  החלקה,  מעידה,  נפילה,  למניעת 

ויהיו(   במידה  ריתוך  כתוצאה מעבודות  )וקרינה  חדים 

 . וקסדות מגן

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה"   .7

 )חיתוכים, ריתוכים(: 

קבלת   - ללא  חמה  עבודה  של  סוג  כל  לבצע  אסור 

 הרשאה בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן. 

מוסמכים   - יהיו  הריתוכים  את  המבצעים  העובדים 

 לביצוע עבודות אלו. 

 ביצוע עבודה חמה:   .8

במקרה   - להגיב  שידעה  אש"  "צופה  של  מחייבת 

 התלקחות דליקה 

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה  -

ובגודל   - מהסוג  יהיה  האש  צופה  בידי  הכיבוי  ציוד 

הבערה   חומרי  לכיבוי  ומיועד  המתאים 

 הפוטנציאליים הנמצאים בקרבת מקום העבודה. 

החמה,   - העבודה  מאזור  דליק  חומר  כל  להרחיק  יש 

 זאת עוד לפני תחילת כל עבודה.

ריתוך - בולמי    במערכות  להתקין  חובה  בגז  )חיתוך( 

לנקודות   בסמוך  לריתוך  הגזים  צנרת  על  להבה 

נקודת   ובקרבת  הלחץ  ווסתי  בקרבת  ההספקה 

 החיבור למבער. 
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בקשת   - חיתוך  ו/או  ריתוך  אזורי  ולהקיף  לתחום  יש 

 חשמלית באמצעות סרט אדום.

תהיה   - האלקטרודה(  )מחזיק  החשמלי  הריתוך  ידית 

ה על  להגנה  כראוי  לעצמת  מבודדת  תתאים  עובד, 

הזרם המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר  

על תונח  הידית  מוליכים  - כאשר  חומרים  גבי 

 המוארקים לאדמה. 

לנקוט   - חובה  בגובה,  ובריתוך  הראש  מעל  בריתוך 

ופגיעתם   וניצוצות  גיצים  פיזור  כנגד  הגנה  אמצעי 

 בעובדים אחרים. 

לעבודות חיתוך  כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי   -

למניעת   אוזניים  מגן/פקקי  באזניות  וכן  וריתוך 

 היפגעות מרעש.

ולא להרים משאות    – יש להיזהר מפגיעות שריר   .9 שלד 

 כבדים.

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב יבוצעו   .10

 על גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת.  

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב   .11

 עומס החום שבאתר העבודות.

עזרה   .12 וציוד  על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי 

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה.  

סיו .13 עם  חייב  מיד  האתר  של  חלק  בכל  עבודה  יום  ם 

ולהשלים את   כל הבורות והחפירות  הקבלן למלא את 

 הגדרות, באם נפגעו. 

 הערות כלליות:

כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו, ביחס   .1

 לעבודות קבלנים. 

 בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ. כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות המצויות  .2

יהיו   .3 עבודתו,  וכלי  ציודו  לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו,  בנוסף  הינו  לעיל,  כל הנאמר 

תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו  

 באתר זה. 

 

 אזהרה: 

אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של  

  המזמין לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממ 
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 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .3

ו  ראשי"  "קבלן  יהיה  )עבודות    -הקבלן  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  העבודה"  "מבצע 

והשוהים  1988  -ה( תשמ"ח  בני העובדים  יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר,  כן  ועל   ,

לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתאם    על מנתבאתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין. 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה    .4

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר    מנהל עבודה רשום,הקבלן יעסיק   

בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך  

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן(  שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות.  

בלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו', ינהגו  הק  וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות.

יטופלו   כן  כמו  באתר.  ושהותם  העבודה  מהלך  כל  במשך  והגהות,  הבטיחות  לנוהלי  בהתאם 

בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין  

עבודת הקבלן, על כל    יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, עד כדי הפסקת 

 המשתמע מכך.  

 אמצעי כיבוי  אש   .5

כיבוי אש, וכל הדרוש למילוי    אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין   

והזהירות   הבטיחות  דרישותהוראות  פי  על  אש,    בעבודה  מכבי  כגון:  המוסמכות,  הרשויות 

 . המזמין  ודרישות ממונה הבטיחות שלמשטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות   .6

  הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, חליפה  

ולובשים/מרכיבים אותם    ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם  זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים,

עפ"י תקן ישראלי  בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל סולם יהיה  

ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר  רשמי 

דני יתוחזק במצב תקין, כלי החיתוך יהיו חדים  מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי י

והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך. בין  

מאובטח כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם,  

או יגודרו   פתוחים ייסגרו או יכוסוומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות ותעלות    על ידי מנתק מעגל

ויסומנו מיד. צביעה ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים    לבטח

 כנדרש.

 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .7

המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד,   

תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית  אשר עבר על חוקי או  

 את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים  .8

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים   

או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות  
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עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי  

 נדרש עפ"י כל דין ו/או החוזה.בטיחות וגהות נאותים כ

 תכנית בטיחות    .9

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר   

סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של  

הראשונה, כולל הממונה על    עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה

בטיחות. לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות עובדיו  

לצורך כך מצורף  לקבלן לפני תחילת  של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה.  

ידרש למלא טרם תחילת עבודתו    ,המזמיןעבודתו מיפרט בטיחות מטעם   )ראה  אותו  באתר 

 נספח ג'(.

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים  .10

או מקומות וחללים  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים,   

להמצאות    או החללים המוקפים,  יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים  מוקפים אחרים,

וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנ  ה, בצמידות להוראות הכלליות והספציפיות  גזים רעילים 

למקרה מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים תתבצע העבודה רק  

  מטעם הקבלן.באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות 
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 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר עבודה  

 גודל הקנס הפער נושא הבדיקה  מס"ד

  אי מילוי פנקס כללי כנדרש  1
1000  ₪ 

 

2 
אי הכנת תכנית בטיחות לניהול סיכונים בזמן  

 נדרש
 500   ₪ 

 ₪   300  עבירת בטיחות בעניין מתקני לחץ  3

 ₪  300  עבירת בטיחות בעניין מתקני הרמה  4

5 

 ליקויי נושאי תעבורה/ תחבורה 

בדיקות   חוסר  ציוד,  למפעילי  רישיונות  )חוסר 

 רישוי לכלים וכד'( 

 300   ₪ 

6 
שימוש   אי  ו/או  לקויים  תנועה  הסדרי  הצבת 

 נאות בהסדרי תנועה 
 1000   ₪ 

 ₪   300  שימוש בציוד וכלים לקויים 7

 ₪   500  פיגומים , סולמות , טפסות לקויים  8

 ₪   1000  ליקוי חוזר  9

 ₪   1000  השארת מפגעים בשטח לאחר גמר עבודה  10

11 
תחילת   טרום  הדרכה  קיבל  שלא  קבלן  עובד 

 עבודתו ע"י מנהל העבודה 
 500  ₪ 

12 
אי הופעת ממונה בטיחות של הקבלן לפגישות  

 עפ"י דרישה 
 500   ₪ 

13 

 אי הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי  

זוהרת   אפודה  בטיחות,  נעלי  מגן,  )כובעי 

 בעבודה בכביש ו/או בסמוך לו( 

 500  ₪ 
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות  - 1פרק 

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מקום  

 אחר במפרט זה ובמקרה של סתירה, הוראת המהנדס גוברת. 

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין 

( ותוכניות תאום מערכות  MADE  ASהקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות )  -   מסירה חלקית

סגירת  -)סופר לפני  ימים  שבוע  עד  בפירים  או  בתקרות  בקרקע,  המותקנות  המערכות  של  פוזיציה( 

את   מדגמית  יבדוק  המזמין  בנפרד.  פיר  או  תקרה  בחצר,  חלק  כל  הפירים,  או  התקרות  הקרקע, 

או סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן לסגור  התוכניות ובמידה וימצ

את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. תוכניות עדות מתוקנות ימסרו  

בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק והרכבת התקרה או כיסוי  

 הפיר מחדש.

ימים לאחר גמר העבודות, חמישה    10הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה ועד    -  ה סופיתמסיר

עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן )לרבות תכוניות עדות(,  

המבנים,  חלקי  התכסית,  התשתיות,  מרכיבי  כל  את  יכללו  בנפרד,  מערכת  ולכל  למבנים  לאתר, 

קנים והאביזרים. ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם  המערכות, המת

מערכת   אש,  לכיבוי  מים  מערכת  גנרטור,  חדר  חשמל,  חדר  קומה,  כדוגמת  בניין  קטע  כל  השלמת 

צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה. במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים, ימסרם הקבלן בשנית באופן  

 ם לפני תחילת מסירת העבודות. מאוחד עד שבועיי

שלהלן    2  -ו  1ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק  

שלהלן. במקרה של סתירה בין ההנחיות    4ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק  

 הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן    –ספרי המתקן ותוכניות העדות  תכולת  

 ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן: 

החצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, מתקני   .א

 פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה. חצר, 

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.  .ב

חיפויים   .ג מדרגות,  חדרי  גגות,  חיצוניים,  חיפויים  קונסטרוקציה,  לרבות  רכיביו  על  המבנה 

 פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים וכדומה. 

 ל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. מתקני חשמ .ד

חירום   .ה לרבות תאורת  למיניהן  פנימית  חצר, מערכות תאורה  לרבות תאורת  מערכות תאורה 

 ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן.  .ו

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.  .ז

 מערכת גלוי פריצה.  .ח

 ת אוורור. מערכת מיזוג אוויר ומערכ .ט

 מערכת אינסטלציה.  .י
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 פורמט ההגשה .1

החומר  .1.1 כל  את  יגיש  קטלוגים,  הקבלן  סכמות,  תוכניות,  לרבות  לעיל,   כאמור  במועדים   ,

 הוראות  תפעול ואחזקה, בשני סוגי פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי   .א

 כריכה קשה, כמפורט להלן. 

במד  .ב שרטוט  פורמט  בתוכנת  הינם  השרטוטים  כאשר  מגנטית     AUTOCADיה 

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך לא פחות מגרסה  

, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף  2010

 הם ע"ג סי.די.רום. 

יוגשוהחומר   .1.2 מודפסות  ותוכניות  הקטלוגים  בעלי    המודפס,  בקלסרים  מתויקים  כשהם 

 כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

יוגשו   .א הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים 

 ע"י הקבלן לאישור המזמין. 

על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית עם שם התשתית. הכתוביות יודפסו   .ב

 הניתן.באותיות גדולות ככל 

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת   .ג

ויכלול   מערכת  באותה  המתקן  ספרי  לכלל  מסטר  הקלסרים  אחד  יהווה  בנפרד 

פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת  

 יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר. 

העניינים    בתחילת  .ד תוכן  פרוט  רמת  הקלסר.  תוכן  ובו  דף  ימצא  בודד  קלסר  כל 

תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק  

 בקלסר ללא חיפוש נוסף. 

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה   .ה

 תמיד בגוון ורוד. 

ניילון שקופות. בכל שקית    כל חומר הדפים שיתויק .ו יוכנס לתוך שקיות  בקלסר 

אחזקה,   הוראת  הפעלה,  הוראת  קטלוג,  תוכנית,  כדוגמת:   בלבד,  אחד  פריט 

המצוי   הפריט  מס'  מודפס  ועליה  מדבקה  תודבק  שקית  כל  על   . חלפים  רשימת 

 בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ש .ז ארבע  בעלי  יהיו  הקלסרים  למניעת  כל  חורים,  ארבעה  בעלות  והשקיות  יניים 

 קריעת השקיות.    

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.  .1.3

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות   .1.4

לוחו  חשמל,  לוחות  כדוגמת  מרכזיות  ציוד  וליחידות  למערכות  זרימה  וסכמות  ת  הפעלה 

פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה וסכמה  

לרבות   ונספחיהם  קרים  מים  אספקת  מערכת  חשמל,  במערכות  ההזנות  של  ורטיקלית 

 משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'.  

ל .1.5 החשובים  והאביזרים  המתקנים  המערכות,  בשיטה  כל  ממוספרים  יהיו  ואחזקה,  תפעול 

 , הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל. 102אחידה, כמפורט בפרק 
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 נכון לכלל המערכות והמתקנים  -פרוט התכולה בספר המתקן    - 2פרק 

 הוראות בטיחות 2.1

וחומרים    בכלים  לשימוש  והנחיות  אזהרות  יכללו  הבטיחות  לרבות  הנחיות  מתאימים 

אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. 

 ההוראות ידגישו בין  היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק. 

 תוכניות עדות 2.2

מידות    יכללו  התוכניות  העבודות.  סיום  לאחר  בפועל  למצב  מתאימות  עדות  תוכניות 

לכל בחצרות    מיקום  קבועים  קשיחים  לרכיבים  יתייחסו  המידות  במערכת.  מרכיב 

יכללו את  וכדומה. התוכניות  פינות מבנים, עמודים במבנה  ובמבנים, כדוגמת שערים, 

וכפי שהציוד מסומן   של המזמין  האחיד  המספור  לדרישות  הציוד המותאמים  מספרי 

לציון מפורט  מקרא  ויכללו  צבעוניות  יהיו  התכניות  והשימוש   בפועל.  הפריטים  סוגי 

גיליונות   גבי  על  יוגשו  המודפסות  התוכניות  שונים.  וצבעים  עוביים  מסוגים,  בקווים 

והיתר את שם מהנדס  ובין  )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו  שרטוט בגודל תקני 

הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה  

דיוק בביצוע או שהיו    .1:50של   בין שנבעו מאי  יודגשו כל הסטיות מהתכנון  בתכניות 

מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט )על 

חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, 

אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק  יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. 

תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו  

להעמיד מדיה מגנטית כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו  

 להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש. 

 תוכניות תאום מערכות 2.3

פוזיציה( של כלל המערכות בפרוייקט. התוכניות יכללו את -תוכניות תאום מערכות )סופר

כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת 

ו החצר  קווי  יסומנו  בתוכניות  הסמויים.  המערכות \הרכיבים  וקווי  בשחור  הבנין  או 

 קרא לציון צבעי המערכות השונות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מ

 תרשימי זרימה מפושטים  2.4.  

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשמל  

המקוררים  המים  חלוקת  חירום,  בזמן  לאספקה  רגילה  אספקה  בין  הפרדה  תוך 

מי הזרימה והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשי

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין  -שישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד

ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים 

להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. תרשימי הזרימה יכללו סימון של 

ירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות אביזרים המיועדים לסג



 לביצוע עבודות פיתוח לשיקום טיילת אלברט והסדרת הגישה להר גמל במצפה רמון 

 

- 92  - 

הזרימה  כיווני  לסימון  חיצים  במבנה,  בפועל  פי המספור הקיים  על  מספור האביזרים 

וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על 

ת בקווים, באמצעי ויסות, הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסו

המידע  וכדומה.  במערכת  שונות  נקודות  בין  לחצים  והפרשי  לחצים  בצנרות,  בהגנות, 

בתפוקות   המערכת  הפעלת  בעת  הנמדדים  וכדומה  טמפרטורות  לחצים,  זרמים,  יכלול 

או   מופעלים  להיות  האמורים  אביזרים  בין  יפרידו  מפורטים  וסימונים  צבעים  שונות. 

אב לעומת  שחשיבות פתוחים  אביזרים  סגורים.  או  מופסקים  להיות  האמורים  יזרים 

לגרום  עלולה  הפיכתם  ואשר  השוטפת  הפעילות  במהלך  סגורים  או  פתוחים  היותם 

או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם \לנזקים בטיחותיים ו

ה בנפרד. ליד ציוד  אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנ 

 המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש. 

 מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה תיאור 2.5

ולגבי    תיאור   בנפרד  מתקן  כל  לגבי  כיולן  ואופן  והבקרה  הפיקוד  מערכות  של  מפורט 

והבקרה הפיקוד  מערכות  את  הן  יכלול  התיאור  המערכות.  ותת  הפנימיות   המערכות 

המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה,  

בציוד  הפיקוד  שילוב  את  המבהירות  סכמות  יכלול  התיאור  המערכת.  משולבת  בה 

הרצויים  והערכים  המדידה  נקודות  כל  יסומנו  הסכמות  על  המתאימות.  ובמערכות 

אים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים מל

ה מערכות  של  מלא  לביצוע  ותכנון  האוטומטי  הפקוד  עם   DDC  -של  ותכנה(  )חומרה 

 .MMIהתוכניות לכל בקר ומחשב  

 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 2.6

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים  

נים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים לרבות כתובות וטלפו 

נתוני העבודה  יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את 

 אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

ודה כפי שנמדדו  לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עב  

כפי   העבודה  לנקודות  תואמים  יהיו  הנתונים  שונים.  ובתפוקות  בעומסים  בפועל, 

 שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד. 

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן   

פורמטים ולחילופין  ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את ה

 יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים. 

 קטלוגים מפורטים 2.7

ציוד    פריט  לכל  היצרן  בידי  הקיימת  המרבית  המקצועית  ברמה  מפורטים  קטלוגים 

ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש 
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תקלות,  איתור  ואחזקה,  תפעול  הוראות  התקנה,  הוראות  הקטלוג,  בתוך  הפריט  של 

כבה ופרוק כולל איורים המתארים כל הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הר

שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים 

 וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים. 

 רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת  2.8

מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י    רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת  

הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, 

 אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה. 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 2.9

, זמני אספקה  הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם 

סוג   מאותו  והרכיבים  הציוד  בכמויות  התחשבות  תוך  יוכנו  הרשימות  אספקה.  ותנאי 

 המותקנים במבנה ובמערכות.

 רשימת כלי עבודה ייחודיים  2.10

רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם.  

 ספק כלי העבודה המומלץ. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ול

 אישורים של היצרנים  2.11

אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות   

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.  

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות  2.12

המערכות    בדיקת  על  הקבלן  של  לדרישות  אישורים  בהתאם  והפעלתן  התקנתן  לאחר 

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד. 

 מפורט של פעולת המערכת  תיאור 2.13

מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות    תיאור 

למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים 

ציון   לרבות  וינחו את המפעיל צעד אחר צעד  יהיו מפורטות  באותה מערכת. ההנחיות 

ות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעול

שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו  

 את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:

 הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.  .א

 כשל חלק מהמערכות. הפעלת מערכות חליפיות בעת  .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.  .ד
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הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל   .ה

 ובעת ולאחר שריפה. 

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 אות האחזקה המונעת הור 2.14

ושמות    מספרי  ציון  לרבות  למערכת  מותאמות  תהיינה  המונעת  האחזקה  הוראות 

תלת  חודשיות,  שבועיות,  יומיות,  לפעולות  תפורט  ההוראה  המטופלים.  האביזרים 

למדידות  הנחיות  תכלול  הוראה  כל  שנתיות.  ורב  שנתיות  שנתיות,  חצי  חודשיות, 

לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה  הנדרשות לקיום ההוראה,  

תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות  

המערכות   לגבי  הקבלן  של  מפורטות  הוראות  ועל  הבודדות  הציוד  יחידות  לגבי  יצרן 

יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות    כמכלולים. בכל המערכות 

הצילום  תוצאותיו.  פי  על  הנדרש  כל  וביצוע  טרמוגרפי  צילום  כולל  לשנה,  מאחת 

 מההספק המרבי.  70%הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן  2.15

לגבי    הנחיות  והציוד.  המתקן  המערכת,  ברמת  מפורטות  יהיו  המערכות  ההנחיות 

הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן  

 מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 אישורים של הרשויות המוסמכות 2.16

מכון    משטרה,  אש,  מכבי  ולרבות  כנדרש  המוסמכות  הרשויות  של  התקנים, אישורים 

 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה. 

 תעודות אחריות, ערבות וביטוח 2.17

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח  

 השייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.

 נתונים כלליים  2.18

ים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, פרטים מלאים של הקבלנים, הספק 

מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון,  

 פקס' טל' נייד(.

 בדיקת תיקי מתקן  - 3פרק 

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק  

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים    - הלן  השטח )ל 

 בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל. 

 מועד הגשת ספרי המתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות. 
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והמתכננים ויעירו    המזמין  לאישורם  המוגש  הטכני  החומר  של  ראשונית  בדיקה  יבצעו  מטעמו 

 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל. 

יבדוק   שהגישהקבלן  הטכני  החומר  כל  כל  את  ויתקן  המזמין  של  העקרוניות  ההערות  בסיס  על   ,

 מזמין לבדיקה חוזרת. הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר ל

על   החוזרות  הבדיקות  עלות  תוטל  לבדיקה,  שהוגש  החומר  על  חוזרות,  הערות  יהיו  ולמזמין  היה 

 . הקבלן
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 רשימת תוכניות 

 מהדורה קנ"מ מטרה שם תוכנית  מס' תוכנית

 00 1:500 פיתוח  תוכנית פיתוח  100-54

 00 1:500 פרטי פיתוח  תוכנית פרטים  101-54

 00 1:250 פיתוח  תכנית הגדלות  102-54

 00 משתנה  פרטי פיתוח  חוברת פרטים  103-54

 00 1:250 עצים והשקייה  תכנית השקייה  104-54

RME-WS-DD-54-

500 

 00 1:500 חיבור מים  תכנית מים 

RME-WS-DD-54-

501 

 00 1:500 חיבור מים  תכנית מים 

הזנת קולרים בתחתית   700-54

 הר גמל 

 00 1:250 חשמל 

הזנת קולרים ליד המצפה   701-54

 פסלים 

 00 1:250 חשמל 

פרטים טכניים הזנת   702-54

 קולרים 

 00 1:20 חשמל 

 00 1:250 הסדרת כביש וחנייה  תכנית כבישים  800-54

 00 1:250 הסדרת כביש וחנייה  תכנית כבישים  801-54

 00 1:250 הסדרת כביש וחנייה  חתך אורך  802-54

 00 1:250 הסדרת כביש וחנייה  חתכי כביש  803-54

 00 1:250 הסדרת כביש וחנייה  פרטי מבנה  480-54

 


