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 050-5305044 elyanovvladimir78@gmail.c

om 

 ע"תב אדריכל

 תנועה וספח

 אהרונסון שלמה

 אדריכלים

 ayelletlicht@s-aronson.co.il  02-6411907 ליכט איילת

 negishutir@gmail.com 052-3815372 02-5791604 רובין אירנה ל"שק נגישות  נגישות

 מתכנן

 כבישים

 ותנועה

 ויעוץ תכנון הנדסה .נ.ד
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 dneng.gm@gmail.com 050-3357065 03-5332501 קצמן דולורס

dneng.eng@gmail.com 

 ביסוס וישי דוד דוד קרקע יועץ

 מ"בע מבנים

 ishay@david-david.co.il 052-5992601 09-9502789 דוד ישי

 office@tiktin.com 050-6874672 08-9310500 טיקטין אמיר  ותקשורת חשמל טיקטין חשמל יועצת

amir@tiktin.com 

 הנדסת גיא סייפטי  בטיחות יועץ

 מ"בע בטיחות

 guy@safetyguy.co.il 052-3022230  04-6576555 גוטפריד גיא

-077 נתן בן אלון מ"בע נתן בן אלון מודד

3205030 

054-4205030 alonmoded@gmail.com 

 office@techen.co.il 050-9211119 04-8716413 בלנק דוד מ"בע מבנים תכן קונסטרוקטור
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 עבודות עפר  -  01פרק 

 

 כללי 01.01

מדידה של חישוף השטח לבצע  מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן 01.01.01

 העתקים של המדידה )ע"י מודד מוסמך בלבד(.   2קיים ולספק למפקח ה מצבה

  

 חפירה כללית 01.02

המונח חפירה הנזכר במכרז/ חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף     - 

אם לא  נזכרת החציבה במפורש, קיים דו"ח יועץ הקרקע ועל הקבלן לקרוא 

 ל בהן.ולעמוד על שכבות הקרקע שהוא עלול להיתק

 המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים. - 

מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ כפי  - 

מקרה וכן צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודות ידיים, לפי  שיידרש בכל 

 בחירתו של הקבלן.

  ביצועלשם   למנוע מפולות, ל מנתעבמפלסי המצעים גם  על הקבלן לטפל  - 

 דרכי גישה למפלסים נמוכים. 

על קבלן לסדר באתר, בערמות, את עודפי החפירה המתאימים לצורכי מילוי  - 

 ובכמות כפי שיורה המפקח. חוזר במקום

 

 חפירה מתחת לעומק הנדרש 01.03

  הקבלן, עד למפלסים הנכונים בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלאנה  

 מהודק בבקרה בהתאם להוראות המפקח. במילוי

 

ליסודות ,קורות הנחיות לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצועו מתחת למרצפים ומסביב  01.04

 וראשי כלונס

 

 למשטחים אופקיים.את התשתית לפני ביצוע מילוי כלשהו, יש לישר  א. 

גיריים דולומיטיים,  –חומר המילוי יהיה ממיטב עודפי חפירה/חציבה גיריים  ב. 

 לדרישות הבאות: אשר יענו 

 3גודל אבן מקס' :  "     -  

 #20% עד  %200 עובר נפה  -  

 ס"מ 15עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק  -  

 

של לפחות מהמקס'  98%ההידוק בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של  ג. 

 .ASTM  1556/7 לפי תקני  חומר המילוי,

 

 

 

 מצעים 01.05
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  במפרט הכללי. 40062לפי סעיף   ,וסוג ב' המצע למשטחי בטון יהיה מצע סוג א' 

 ס"מ 15עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק  -              

לפחות מהמקס' של  98%ההידוק בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של  - 

  ASTM 1556/7לפי תקני   המילוי,חומר 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי 01.06

אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, חומר אחר ראוי  

   למילוי חוזר וחומר

שאינו ראוי למילוי חוזר ייערמו ו/או יורחקו על ידי הקבלן למקומות לפי הוראות 

 ותריםהמפקח מחוץ לאתר, למקומות שפך מ

 גבהים 01.07

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ויבדוק הגבהים הנדרשים ע"י  

הממונה וכל ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו 

 התחלת העבודה.

הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין  

 לפני אישור המדידה ע"י המפקח. להתחיל בעבודות העפר

 חומרי נפץ 01.08

 אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו. 

 השטח מפסולת  הסרת צמחיה וניקוי  01.09

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' )המפרט הכללי( פרק  

כלולים הסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים  00

עבודות אלה ואין משלמים בעדן בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד 

 לעבודות אלה.

 מדידות 01.10

כל המדידות והסימונים, כולל גבהים, רשתות, קואורדינטות וכו', יבוצעו ע"י  

מודדים מוסמכים של הקבלן ולא תשולם כל תמורה כספית בין ביצוע המדידות 

ם יספק, על חשבונו, את כל המכשירים וחומרי העזר ו/או הסימונים. הקבלן ג

 לביצוע המדידות כנדרש.

 דיוק החפירה 01.11

 + ס"מ. 5במשטחים אופקיים, דיוק החפירה יהיה  

במשטחים אנכיים, לא ימצאו בהם גושים חופשיים ורופפים, או חומר בלתי יציב,  

ס"מ  15 -מ לאחר גמר השיפוע הסופי לא יסטה מהקו האנכי המתוכנן ביותר

 מטר. 5מדודים בניצב למדרון לאורך סרגל של 

 מילוי 01.12

על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי, יהיה עליו להשתמש  

 .לפי המפרט  בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי

         

       

 שטח מוגבל 01.13
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ה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או ציוד לא תשולם תוספת עבור עבוד 

 מיוחד.

 או מים כלואים מי תהום 01.14

על הקבלן לבדוק את  המצב הקיים ,דוח הקרקע וקידוחי הניסיון ובמידה ויש  

 ,ינקוט הקבלן באמצעים שונים או מים כלואים,  סיכוי סביר להמצאות  מי תהום

  מפלס המים.'השפלת'   לשם WELL POINT כגון: שאיבה פתוחה או מערכת 

 מרחקי העברה 01.15

מחירי העבודות יתייחסו לכל מרחק העברה של חומרי חפירה או מילוי בתחום  

 ה"אתר", ללא הגבלה של מספר ההעברות.

 שינויים במהלך העבודה 01.16

על הקבלן לקחת בחשבון, בהגשת הצעתו, כי תוך ביצוע העבודה יחולו שינויים  

 ת או בתוכניו

בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה / חציבה, לא ישמשו עילה לקבלן  

 היחידה.  לתביעות שינוי מחירי

 קרקע משוריינת         17.01

 .   חלק מרצפות המבנה יבוססו על גבי החלפת קרקע בהתאם לדו"ח יועץ הקרקע, 1

 .01ולמפרט המיוחד פרק      

 בנקודות המגע בין הרצפות הנ"ל לקירות מרתפים תבוצע ההחלפה     

 תוך שילוב של יריעות שריון ברוחב ובגובה הנדרש בתכניות.     

 .   תכנון ופירוט יריעות השריון, יערך ע"י מהנדס מטעם הקבלן המבצע 2

 , המפרט הכללי והנחיות בתכניות.1630הכל בהתאם לתקן ישראלי      

 ות המילוי בקרקע המשוריינת יבוצעו עם מצע נברר או מצע סוג ב' .   שכב3

 לפי "מודיפייד א.א.ש.ט.ו" 98%והן יורטבו ויהודקו לצפיפות של      

 ס"מ לשכבה )לאחר ההידוק(. 20הכל בעובי של עד      

 מ'. 5 -.   אורך השריון לא יפחת מ4

 ועץ הקרקע..   תכנון מהנדס הקבלן ייבדק ויאושר ע"י המהנדס וי5

 אופני מדידה מיוחדים 801.1

 בנוסף למתואר והנדרש  במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים: 

 כל הדרישות המופיעות בדו"ח של יועץ קרקע. .    1

היסודות או תכנית   מדידת ההיטל האופקי של תחתית החפירה, בהתאם לתכנית .2

כפי המהנדס מוכפל בהפרש הגובה שבין תחתית החפירה לפני הקרקע  החפירה של

 .שנמסרו לקבלן בתחילת העבודה

 לא ימדדו שיפועי דפנות , מדרונות, דרכי גישה לאתר או למפלסי החפירה השונים. .3

אחרים לגילוי צנרות ומתקנים  'קטנים'עבודות חציבה בקומפרסור, ידני, ואו כלים  .4

 לא ימדדו והם כלולים בחפירה הכללית. – תת קרקעיים אחרים

המחירים כוללים גם גידור מסביב לאתר ושילוט מתאים, כפי שיורה המפקח  .5

 במקום ובהתאם לנדרש בתקנות משרד העבודה.

מחיר עבודות העפר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים  .6

 ובכל עומק שהוא.
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,  לא ימדדו 01של המפרט הכללי פרק  0100.05, 0100.14בניגוד לאמור בסעיפים  .7

מרחקי הובלה. כל הובלה הנדרשת בתחום ה"אתר" תהיה כלולה במחיר עבודות 

 החפירה.

התקנת דרכים זמניות, לצורך הובלת העפר בתחום ה"אתר", ופירוקן עם גמר  .8

 העבודה, לפי הוראות המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.

 הסוגים  עפר שונים, הפרדת סוגי ב  לקבלן כל תוספת עבור ביצוע חפירה לא תשולם .9

, לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של חלק מהחפור םבהתאם לטיב

 .(DOUBLE HANDLING)הנ"ל

 העברת החומר החפור לצורכי מילוי, העמסתו והובלתו, פיזורו והידוקו, יהיו .10

 בנפרד. החפירה ולא ימדדו כלולים במחיר

 מ' תימדד כחפירה כללית. 1.00חפירה ברוחב מעל  .11

 :כמו כן כלולים במחירי החפירה העבודות הבאות .12

  הסרת צמחיה והעברת פסולת למקום שפיכה מאושר. א.

 סימון חוזר ומדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה. ב.

 לכלוך חומרים ועפר.ניקוי כל הדרכים באזור  ביצוע העבודות מכל פסולת,   ג.

 כל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואשר אינם נמדדים בנפרד. ד.

תיקון כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים,  ה.

  מערכות, חומרים וציוד של אחרים, כתוצאה מביצוע העבודות.

לך העבודה, בדרך הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים לסוגיהם במה  ו.

ובשיטה שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של 

 ותיקונים(. הקבלן למניעת נזקים

 גידור השטחים שבהם קיימת סכנת נפילה לעובדים ולמטיילים.  ז.

טפונות וניקוז מקום ביצוע העבודות לרבות טיפול ב'השפלת' יהגנה בפני ש ח.

 מפלס מי תהום

 עילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי.תמיכה י ט.

 סידור בולדרים, שהוצאו משטחי חפירה, בקצה התחתון של שפכי המילוי.  י.

וק תשתית החפירה, מילוי בחזרה לאחר דמחירי היחידות כוללים בכל מקרה, הי     .13

 יציקת הבטונים בחומר הראוי למילוי.

לאחר מדידת המצב הקיים ולפני תחילת בגמר עבודות החישוף והורדת הצמחייה ו .14

יבוצעו סיור בשטח שבמהלכו יאותרו כיסי עפר, הראויים לשמש אדמה  החפירה

שמקורו בכיסים אלה ייחפר וירוכז בערמות במקומות שיורה  חקלאית. העפר  

 המפקח.

 ,בין על  פי בחירת הקבלן  או  CLSMמילוי  חוזר  גרנולרי  מובא מחוץ לאתר או   .15

 המפקח  כלול  במחירי עבודות החפירה.  החלטת 

 

 

  עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 מוקדמות 02.01
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בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות  א.

 מפרט כללי

 .02 -ו 00פרקים   

לביצוע קירות בטון שונים או כל אלמנט בטון אחר בעבודות תבניות מתכת  ב.

הבטון בין שהן מתחייבות לפי דרישת המכרז ובין שיחליט עליהן הקבלן או 

 יהיה כלול במחירי היחידה. ןהמפקח, מחיר

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות  ג.

 שבידיו 

 הן מהמהדורה העדכנית. במהדורה לביצוע.           

מהנדס הקבלן יחתום בטפסי ההיתר במקום הנדרש   -  אחריות לביצוע ד.

 כמהנדס האחראי לביצוע השלד.

יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחותו של המהנדס האחראי לביצוע  ה.

 השלד.

 סוגי הבטון 02.02

. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל 40 -ו ב 30 -סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב

דרגת החשיפה של כל בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים. וניםטסוגי הב

 3הבטונים תהיה 

 סיבולת 02.03

 דיוק 02.03.1

 .2003מתאריך יולי  789הסיבולת בבניה תתאים להגדות ת"י 

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להיעזר בשירותיו של מודד  

סור למפקח תכנית מדידת מיקום ויממפלס מוסמך, המודד יבצע מדידה בכל 

 .המפלס  הבאכתנאי לאישור יציקת  –הקודם  מהמפלסאלמנטים נושאים 

 באתר : ובני  סיבולת לעבודות בטון יצוק        02.03.2

סטייה בעליל בעבודות יצוק באתר, בכל מפלס ומפלס ולא סטייה מצטברת, תהיה  

 בהתאם לטבלה 

 . 2003מתאריך יולי  789בתקן ישראלי   – 1מספר לטבלה  

במידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  

 ההוצאות הכרוכות בתיקון כולל הריסה ובניה מחדש.

 סימון מרכזי  יסודות 02.04

 .   סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.1 

 .   שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא 2 

 תהיינה מצטברות.      

יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה לבקר את מרכז  יסודות.   סימון צירי ה3

מכונת   הקדוח  תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז הקדוח כבר 

 אינו קיים.

   עבודות ביסוס          2.050

 עבודות הביסוס יבוצעו גם בהתאם לדוח הקרקע                  

 ויכללו 'השפלת מי תהום ' או מים 'כלואים ' במידת הצורך                  
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 טפסים לביטונים 02.06

 בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי. 

. כל התבניות, 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  א.    

קרקעיים וחדרים מוגנים )ממ"ד, -לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת

 ממ"ק, ממ"מ וכו'( יהיו עשויים מלבידים מצופים או מתכת.

יש לקטום את הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכלל וסגירת  

 התבניות לקירות תבוצע ע"י עוגני פלדה כמפורט במפרט הכללי.

הקבלן והמהנדס מטעמו יהיו אחראים לתכנון מערכות הטפסים הדרושה לשם  ב.

 קבלת הבטון בצורה ובממדים הנתונים בתכניות.

מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים וכן את  ג.

 ירוקם.הוצאותיו בגין שלבי פ

תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תהיינה מעובדות לשיפועים הנ"ל  ד.

המתוארים בכתב  ןוטהב י בהתאם לתבניות, כל זאת יהיה כלול במחיר

 הכמויות.

 בטונים אשר יישארו גלויים 02.07

 כדלקמן: הדרישות המפורטות , יכללו 02.06בנוסף לאמור בסעיף  

או לבידים מצופים, עשויות כך שיבטיחו קבלת משטחי  התבניות יהיו מפלדה א.

 בטון נקיים וחלקים, בלי פגמים כלשהם. תבניות לעמודים בדלים יהיו מפלדה.

יש לסדר על התבניות את כל הסרגלים, בהתאם לתכניות החזיתות ובהתאם  ב.

לסדרי יציקה של הקירות הורטיקליים או ההוריזונטליים ועיצוב החריצים לפי 

ות האדריכל. בהעדר סימון מתאים בתכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף דריש

רשימת הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל הבטונים 

מ"מ, ו/או סרגלי  20/20מ"מ ו/או  15/15ע"י סרגל משולב  'יקטמו'בחזיתות 

קח חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה. המפ

 רשאי להורות על ביצוע פינות ישרות ללא כל תוספת על מחירי היחידה.

 5.25הצמנט יהיה מסוג  ג.

ברזל הזיון יהיה מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מפלסטיק / שומרי  ד.

 מרחק ובאמצעים מאושרים אחרים.

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים  ה.

או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על 

ידי האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה 

רים בתוך צינורות פלסטיק מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים. החורים הזעי

בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק 

 הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על ידי המפקח.

 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים  ו.

אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה 

מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו  אטימה לשטח הקיר על

יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים 
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שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים 

הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר 

כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של  ביטומני. כמו

המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות 

 בנין.

אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות  ז.

 בתבניות.

ש להגן עליו מכל פגיעה יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר י ח.

 באמצעים מאושרים על ידי המפקח.

 ברזלהכיסוי בטון על  02.08

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד קצה הברזל הקרוב בין לפני הבטון.  

 העובי   המינימלי  של כיסוי הבטון כדלקמן:

 ס"מ בכל רכיבי הבטון למעט הנזכר בסעיפים ב,ג. 3.0  א.    

 במגע עם הקרקע. רכיב בטון   -ס"מ   4.0 .ב 

 ס"מ ביסודות בודדים   5.0לפי הקוטר/  בכלונסאות   -ס"מ   8.0  .     ג 

 משטחי בטון 02.09

 הזה. מלבד האמור במפרט המיוחד 50המרצפים יהיו כפופים למפרט הכללי פרק   -כללי                  

 5.25.      הצמנט יהיה מסוג 1

 תחילת ביצוע מרצפים לאחר השלמת קירוי גגות..       2

 .30 -.       סוג הבטון ב3

 במפרט הכללי.  50.0.051לפי סעיף  02.       המרצפים יהיו מסוג 4

 אין לצקת עם משאבת 'מייקו' אלא ישירות מהמערבל.       5

 החלקת מרצפים ג.

באמצעות חלקה תעשה עולת ההבמפרט הכללי פ 50.0.063בנוסף לנדרש בסעיף          

יש  ,מסתובב )הליקופטר( מתקן החלקה ממונע אשר בתחתיתו "רוטר כפול" 

להשהות את פעולת ההחלקה עד למועד בו אפשר יהיה לבצעה מבלי שיצטברו מי 

 צמנט או חומרים דקים עפ"י הבטון ולסיימה לפני התקשרותו של הצמנט. 

קירות המבנה המקבילים לכוון על מנת לאפשר החלקה יעילה של הרצפה ליד  

ההתקדמות היציקה, יש להתקין מתקן קונסטרוקטיבי במקביל לכל קיר כזה 

 ס"מ ממנו. 60במרחק עד 

 המתקן לא יעבור מעל הטפסים )דיוק(. 

 

 סטיות מותרות במפלס ובמישוריות המרצפיםד.                     

 50.0.96בסעיף  1לה מס. לפי הנדרש בטב מיוחדת. סווג המרצפים ברמת דיוק 1

 במפרט הכללי.

 ידי  לקבלת הפרויקט ולאישורו  על  תנאי יסודי.   הדיוק בביצוע המרצפים הינו  2       

  -המזמין  לצורך הבטחת הדיוק   תתבצע יציקה של  קטעי רצפה בגודל של כ        

    שלאחר  ביוםבבוקר,   8מ"ר לכל קבוצת מחליקים. היציקה תתחיל בשעה  200    

 מוסמך והמפקח. מיקום התבניות  פילוסן ,  בדיקת הפילוס  ואישורו על ידי מודד 
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 מודד צמוד.   3  

במשך כל הביצוע יהיה נוכח צוות מודדים צמוד מצויד במאזנת דיגיטלית עם             

 מ"מ. 1/10 דיוק של 

  שלבי מדידה .4 
 במפרט הכללי. 50.0.97,  50.0.96הבדיקות יערכו בהתאם לנדרש בסעיפים   

 מ"ר של רצפה. 200והן יערכו בכל קטע של    

רשת הזיון העליונה תמוקם שלושה ס"מ מפני שכבת הבסיס העליונים על גבי  .א                      

ס"מ אחד מהשני. הרשת התחתונה תוגבה מתחתית  120במרחק  "ספסל" פלדה

 ס"מ לפחות. 3הרצפה כדי 

הרצפה תבוצע ברצועות לסירוגין בין משקים קונסטרוקטיביים ותוך שימוש  .ב                       

 בטפסי פלדה ייעודיים.

 הידוק הבטון וצפיפותו .ג                      
הידוק השכבה יבוצע באמצעות הידוק טבלא ויברציונית בעלת עצמה ותדירות                    

 ק יעיל. בסמוך לטפסים יש להיעזר, לפי הצורך, במרטטי מחט. מתאימות להידו

 פרט הכללי במ  50096לפי הנדרש בסעיף    מיוחדת. רמת הדיוק הנדרשת   תהיה 2                          

 פירוק הטפסים .ד
שעות  12את הטפסים בצידי הרצועות שנוצקו תחילה מותר יהיה לפרק לאחר  

ע את הצטברותם של מי צמנט וחומרים דקים על פני מגמר היציקה, יש למנו

ידי הספגתם לתוך בד -יש לסלקם משם מיד על –הבטון ובמידה והצטברו כאלה 

יוטה פני הרצפה יעוצבו בסרגל עיצוב ולאחר מכן יש להחליקם, אולם ללא 

 תוספת מים ו/או צמנט.

 מישקים      ה.               
 מישקי דמה                          
יתוך כל שעות מיציקת קטע הרצפה המיועד לח 24חיתוך מישקי דמה יבוצע בתוך                           

 ס"מ המישקים ימולאו עם 'סיכאפלקס'.  3 -מ"מ ובעומק של כ 3זאת בעובי 

 מישקי עבודה                        
 "חנייםמתקע/שקע מסוג "דיוק  תהעבודה יבוצעו עם תבניות פח , ייעודיו מישקי                        

 ן בראשן מ"מ עם זויתן מתכוונ 4מ"מ,  או תבניות מפח מתפרקות בעובי  3בעובי                         

 התבניות יהיו ישירות וחלקות.                         

       אזנת דיגיטלית, לאחר יציקת שכבת    התבניות ינוקו ויפולסו ע"י מודד מוסמך עם מ

 בסיס יבדקו ויפולסו וינוקו פני התבניות. 

 ת תבניולהתבניות יהיו נקיות משיירי בטון וכן תנוקה "הגבהת" הבטון הצמודה                          

         הרכבת המוטות המיתדים עם שרוולי פלסטיק וחיבורם לספלי  הפלדה  לפני               

 תחילת  יציקת שכבת הבסיס.
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 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים וכו' 102.1

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של  א. 

ההכנות הנדרשות בבטונים לאביזרים או פתחים בתכניות היועצים וקבלני מערכות 

 אלו.ולהרכיב אביזרים  אחרים, לספק

 כל ההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות  שלא מודגש בזאת  ב. 

 ועל הקבלן לבדוק גם את המערכות של המתכננים האחרים.  

של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו'  לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות ג.

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

  בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.

גם הכנת כל החומרים, השרוולים, השקעים, החריצים וכו' כלולים במחיר  

 הבטון.

 אשפרה 202.1

צע את האשפרה המתאימה לתנאי האקלים בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן לב 

 וכמפורט להלן:

תוך שמירת הרטיבות האחידה במשטח בשתי שכבות או פוליאטילן  יריעות יוטה

 .הבטון

 תיקון אלמנטי בטון פגומים 302.1

 הורדת חלקי הבטון הרופפים וגילוי אזור הברזל. א. 

 החלפתו בברזל חדש.ניקוי הברזל החלוד על ידי מברשת פלדה מכנית ו/או  ב. 

 " של גילאר או ש"ע.31מריחת פני הבטון ע"י דבק אפוקסי מסוג "סיקדור  .ג

 או שווה ערך ע"י קבלן מורשה בעל ציוד מתאים. ראפ-סיקאתיקון עם מערכת  ד. 

02.14  

  - בטון רזה  502.1

. מילוי המצע והידוקומיד לאחר גמר לפי דרישה יציקת שכבת בטון רזה תעשה   

 הבטון יעוצבו ישר ונקי למפלסים ובשיפועים הדרושיםפני 

 פלדת הזיון 602.1

או פלדה  2חלק  4466מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים לפי ת"י  א 

 4חלק  4466ת"י  לפי  , או רשת מרותכת 3חלק  4466מצולעת לפי ת"י 

על ידי גם אם בוצעו עבודות הזיון כוללות גם ניקוי, יישור, כיפוף וטיפול בקוצים  .ב 

 . אחרים

 2עבודות הזיון כוללות גם הכנת רשימות ברזל שיוגשו לבדיקת המהנדס עד  .ג 

 שבועות לפני ביצוע ההזמנה.

 הפסקות יציקה  702.1

במקומות ובאופן באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק  

המאושרים על ידו. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, 

תמיכות לקוצים וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם 

שבועות מראש הדרישה  3כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש 

 להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.
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  פרים יש לבצע כל  "אגף"  ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס בת .   1  

 אביזרים שונים )כגון "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס.

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס  .2  

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך. 7החתך המלא, עד  להפועל ע

 יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן הפסקת .3  

המסופק  ”HBT“יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוגמת   

בהתאם לסוג האלמנט  בו נערכת הפסקת  ע"י חברת "דומא" שווק בע"מ

 .היציקה

 עוגנים כימיים           02.23

  Aditשל חברת   Acr500 pro   מסוג  עוגן  כימי –העוגנים יהיו מסוג 

 עם מוט פלדה מצולע    HILTYאו שווה ערך של חברת 

 בקוטר ובאורך  הנדרשים בתכניות W 400סוג  

 שלבי  הביצוע יכללו:  

קידוח לעומק ובקוטר המתוארים בתכניתנהברשה וניקוי  הקדח מילוי הקדח מבפנים 

 כלפי חוץהכנסת עוגן הפלדה בקוטר ובאורך הנדרש  בתכנית

 דידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתראופני מ       02.24   

המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי מפרט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות  א. 

מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, המפלסים גבהים וכיו"ב, 

מחירי הבטון כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד(, גם את 

 המפורט להלן:

 :כללי ב.  

 הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .1

כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל  .2

 זיון, ערבים ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

 .ו/או משופעים ביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית מעגלית .3

רולקות, שרוולים וכו' בכל  עיצוב חריצים, קיטומים אפי מים, שקעים, .4

 האלמנטים.

עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות  .5

 משופעות וכו'( בכל האלמנטים.

עיצוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים  .6

 שונים בעתיד.

יה מדידות ושירותיו של מודד מוסמך. לרבות אספקת אינפורמצ .7

 .DXFממוחשבת למתכננים בתצורת 

שימוש במגדלי תמיכה מסוג "אקרו" או שווה ערך, בכל מקום שיידרש,  .8

 במהלך העבודה ולפי התכנון.
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  -מחירי פלדת הזיון  .9

מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות  

הטכני, גם את לקביעתה, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכל ההוראות במפרט 

עבודות העלאתה לקומות, את עבודות הקשירה )לרבות אספקת 

החוטים(, את העבודות הנדרשות לצורכי ביצוע הארכות של מוטות הזיון 

 וכל החומרים האחרים הנדרשים.

הכנת רשימות ברזל ורשימות רשתות בהתאם לתכניות המהנדס תבוצע  .10

מהנדס שבועיים לפני הזמנת על ידי הקבלן ועל חשבונו ותועבר לאישור 

 הברזל בפועל.

לא תשולם כל תוספת עבור בטון "עדס", בטון "מייקו" או כל תערובת  .11

 אחרת הדרושה ליציקות אלמנטים מיוחדים.

לא תשולם כל תוספת עבור שנויים בצמיגות תערובת הבטון בתחום שבין  .12

 אינצ'. 7אינצ' ובין  4

 3לדרגה  1בטונים בין דרגה וכן בדרגת החשיפה של ה       

 עמודי בטון .17

עמודים בקירות בנויים, עמודים בולטים מקירות בניה ועמודים  .1

 .בסעף אחדבדלים ימדדו 

 עמוד בקצה קיר שרוחבו כעובי הקיר, יימדד עם הקיר. .2

 העמודים בבניין לפי  שאר ו, ימדדו עםבוצעעמודי היסוד, במידה וי .4

 חתכם.

, עמודים מיוחדים 0200.31ור במפרט הכללי בסעיף בניגוד לאמ .5

, לא ימדדו או מעגליים אם הם משופעים גםשחתכם אינו מרובע 

 )אלא עם כן הוגדרו בנפרד בכמויות(. בנפרד.

 ס"מ 100עד  רוחבב , בבניה משולבים  עמודי בטון בדלים או  .6

 קירות.ימדדו כמעל לאורך זה  ימדדו כעמודים

  ומעקות    קירות .18

בניכוי הפתחים  מעקות, /עם פתחים ימדדו כקירותמעקות /קירות  .1

 חגורות.ו  ורות, קולא כעמודים

 קירות ומעקות בגמר משופע לא ימדדו בנפרד. .2

במפגש שני קירות שעוביים שונה, יימדד הקיר שעוביו הגדול מבין  .3

 השניים כעובר על פני המפגש.

 קורות בטון .19

ת יסוד ימדדו בין הכלונסאות, הרחבת הקורה בתחום הכלונס קורו . 1

 נמדדת בסעיף נפרד 

 ימדדו בסעיף אחד קורות על קירות בניה וקורות בדלות .2

 קורה החודרת בניצב לתוך קיר בטון תימדד עד פני הקיר. .3

 למעטקורה שחלק מחתכה בולט מקיר בטון, תימדד כקורה תלויה  .4

 החלק הנמצא בקיר.
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 פודסטים בחדרי מדרגות .20

ימדדו בין הקירות לפי מידות התבנית התחתונה, בציון העובי ותוך הפרדה בין  

 הפודסטים האופקיים למשופעים.

 ביטון משקופים .21

מכל הסוגים והמידות ובכל ופרטי מסגרות אחרים  ביטון משקופים

החתכים אופקיים ואנכיים כולל מעל לפתחים, משקופי נגרות, משקופי 

אינם של האלומיניום, )פרט למשקופי מעלית(,  עיווריםמסגרות, משקופים 

 כלול במחירי הפריטים המבוטנים.והוא  נמדדים

 

 מוצרי מסגרות פלדה - 06 פרק

 כללי 06.00

(. 2008)מהדורה יולי  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 

 כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע 

לנדרש בסעיף ו 127מהשורה הראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י 

 ,רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיאיהא  האדריכל במפרט הכללי 19.032

. -19ו 6ינה משביעה רצון.  סיבולות המתכת כמפורט בפרק במידה ולפי ראות עיניו עבודתו א

הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות 

. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, המדויקות

ה כדי לענות לדרישות מסמכי אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרוש

 החוזה.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 מעקה הפרדה בגבול מדרכה וכביש -

 קרקע/בשיפוע מדרגות אופקית או גדר בטיחות  -

 גדר בית ספר -

  רמפהל בודד מאחז יד -

  מאחז יד כפול למדרגות -

 מאחז יד בודד למדרגות -

 לארונות ונישות תשתיתרפפה  ארון פח עם -

  הנחיות כלליות 

 .והן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמתואר במפרטים, העבודות לא תימדדנה

פרטים שבתכניות האדריכל. כל המתואר vיש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימת המסגרות ו

 בתכנית מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 .את הפיגומים ואת כל העבודות הזמניות ותמסגרות כוללהעבודות 
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אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, 

 וכיו"ב.  של היצרן סימני ארגון, שמות מסחריים

כל מוצרי הפרזול יישאו תו תקן ישראלי, ובהעדרו תקן אמריקאי, שייבדק ע"י המפקח 

 למתן אישור.

 רזול ]צירים, ידיות וכו'[ נדרשים אישור האדריכל.כל אלמנטי הפי

ייצבעו בשיטה ו 918טבולים באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י יהיו כל חלקי המתכת 

 אלקטרוסטטית באבקה, בגוון לפי בחירת האדריכל.

 ככלל, אין לבצע ריתוכים בשטח. כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים. 

 . במשור או בכלי מכני בלבד.  אין לחתוך במבער חיתוך האלמנטים יבוצע

יש לבצע שינויים במעקות על ידי כיפוף. יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף 

הצינור במכונות מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עבור כל תצורה נדרשת. יש 

, עיוות, פיתוח, סדיקה או לשמור על חתך גלילי של הצינור לאורך כל הכיפוף, ללא קריסה

 כל פגיעה אחרת בפני המעקה החשופים.

אלא אם צוין אחרת  ,מ' 12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על 

 בתכניות. 

מ"מ מכל צד של  50הקבלן יספק מישקי החלקה עם שרוולים פנימיים הנמשכים לפחות 

מ"מ מעמודים, כפי שמצוין  150יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על  .המישק

בתכניות. אם יש צורך להקל על התפשטות ההתכווצות, יש לספק פתחי שחרור בקצוות 

 תחתונים של הצינור במקומות סמויים. 

 בדיקות 

בנוסף לאמור לעיל, המוצרים ייבדקו ע"י המפקח בהתאם לבחירתו תוך שלבי הייצור 

 השונים:

 הייצור(.ריכוז חומרי הייצור )לפני  -

 בתום הייצור ולפני ו/או אחרי הצביעה. -

 לפני המשלוח לאתר הבניין. -

הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה, ולאפשר ביקור המפקח או בא 

כוחו במקום הייצור לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות את דרכי הביצוע 

אימים לתכניות, או למסמכי המכרז. כן שאינם מתאימים לחוקי המקצוע, או שאינם מת

רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה. 

 המפקח ימציא לקבלן את הערותיו בכתב.

בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי לפסול את המוצרים שאינם 

נו מתאים למסמכי המכרז. לא ישולם מתאימים לדוגמא המאושרת, או כל פריט אחר שאי

עבור מוצרים שנפסלו ע"י המפקח או עבור חומרים שנפסלו על ידו. אישור, פסילה או הערות 

 מטעם המפקח יינתנו לקבלן בכתב.
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כל הבדיקות הנדרשות ע"פ התקן ו/או המפרט הכללי מגולמות במחירי היחידה, ולא ישולם 

 בעבורם כל תוספת.

קות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית נוסף לביקורת ולבדי

קורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם יהמלאכה, ב

לאתר העבודה יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המתכנן ולאחר שבוצעו בהם כל 

 התיקונים שנדרשו על ידו.

 בעים וכו'בחירת אלטרנטיבות, גווני צ 

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, אפיון גמר של מוצרים, באיזה סוג חומרים ייעשה 

שימוש וכו' יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי, ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה 

 מלאה לדרישותיו.

העבודות. את הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפניו לפני ביצוע 

רק חומרים, גוונים ואפיונים שקיבלו את אישור האדריכל  מותרים לביצוע במסגרת עבודות 

 מכרז/חוזה זה.

 עבודות גילוון חם 

 :הכנה לגילוון באבץ חם -

 קבלן יוודא, לפני הגלוון, כי הפריטים ניתנים לטבילה בממדים המתוכננים.ה

'. וכד זפת ,נתזי ריתוך ,סימון, סיגי ריתוךהפריטים ישלחו למפעל הגלוון ללא צבע, צבעי 

 במידת הצורך ידאג הקבלן לסימון בר קיימא של הפריטים.

 הריתוכים יעשו לפי כללי המקצוע, יהיו אטומים וללא שיירי סיגים )שלקה(.

החורים  .באחריות הקבלן לבצע חורים לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם מפעל הגלוון

  יבוצעו בקדיחה בלבד.

במידות חורים לברגים יש לקחת בחשבון את הקטנת הקדח עקב הציפוי וקוטר הברגים 

 המצופים.

 :תהליך הגילוון -

יעשה באופן שימנע , וי918תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

ככל האפשר: מילות חספוסים, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות מגע בין פריטים, 

 הגילוון יבוצע בטבילה באמבט חם )לאחר היצור(. חים בלתי מצופים.עיוותים ושט

לוון יהג .כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים

דוגמא תאושר ע"י ווהכיפוף עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות יעשה בבית מלאכה, 

דים יבנו עפ"י התכניות ויגלוונו האדריכל לפני ביצוע כולל. חלקי המתכת לעיגון העמו

 מיקרון.  100כיחידה בעובי 

שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פציעות ולא יהיו חספוסים יש לוודא שהגמר יהיו חלק כך, 

 .העלולים לבלוט לאחר הצביעה

 

 צביעת מוצרי מסגרות 
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 הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגילוון, -צביעת מוצרי מסגרות  -

שכבות, צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי  2מיקרון ותכלול לפחות  30על ידי צבע אבץ 

שכבות צבע עליון. במוצרים שאינם מגולוונים הצביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון 

שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון ושתי  2פגמים מקומים בשפכטל, ותכלול לפחות 

 .חדות וחורי ברגים במברשת לפני צביעה כללית לצבוע פינותשכבות צבע עליון. יש 

על הקבלן לבצע ציפוי הגנה מפני אש לאלמנטים  - צבע מעכב אש )אם תהיה דרישה( -

הקונסטרוקטיביים מפלדה )עבור האלמנטים הנושאים בלבד (. צבע חד רכיבי על בסיס 

ן הצבע " אנגליה, או ש"ע. גווCOPONמים תופח, למבני פלדה המסופק על ידי חברת "

על פי בחירת האדריכל. על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת 

 ההגנה מפני אש.

, באתר מותרים ISO 9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל

 .RALתיקונים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת על ידי 

 המפקח. המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

ל אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מע

אין  אבק על המשטח הנצבע. /  אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול .90%

  לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.

שעות מאז שנוקו  4-לא יאוחר מ, והפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות

 והוכנו לצביעה.

 כאשר גוון הצבע אינו מופיע ברשימה, הכוונה כי הגוון הינו לבחירת האדריכל.

 הכנות

ניקוי  –יש לערבב להומוגניות שלפני השימוש. על הפלדה  –הכנת השטח וערכת הצבע 

 50שכבה אחת בעובי  649-020מק"ט  EA-9. יש ליישם יסוד אפוקסי SA 2.5אברזיבי לדרגה 

הסקת שומנים  –מיקרון. בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות הייצרן. על פח מגולוון 

 מיקרון.  50שכבה אחת בעובי  וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל

 עבור אלמנטי פלדה גלויים

של "טמבור" או ש"ע. הביצוע  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

בהתזה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת להביא את האלמנט לעמידות 

 ה וישולם בנפרד.דקות. מחיר הצביעה אינו כלול בעבודות הקונסטרוקצי 90אש במשך 

 עבור אלמנטי פלדה לא גלויים

( 66140של "טמבור" )קוד מוצר  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

או ש"ע. הביצוע במשיכה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה, על מנת להביא את 

 רוקציה.דקות. מחיר הצביעה כלול בעבודות הקונסט 90האלמנט לעמידות אש למשך 

 עבודות ריתוך 
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אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך אלמנטים 

בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף; חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים 

 ומאושרים לפי תכניות.  ככלל, הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים. 

  מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב מהמפקח.תיקונים והשלמות 

 ובדיקת רנטגן או בדיקה 11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י 

. כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל 11.9.6.2אולטרה סונית ע"פ סעיף 

 חשבון המבצע.

ה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן המתכנן רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיט

 ביצועה.

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

 .ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר

הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים, ויהיה מסוג ריתוך מלא, ללא 

ן את סדר הריתוכים נוכן לתכ(. הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים, שלקה )סיגים

 באלמנטים השונים כדי להקטין למינימום את המאמצים הפנימיים והעיוותים.

עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך והגילוון הצורה 

 ללא עיוותים  או שינוי מידות. והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים

סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית למפרט הטכני ו/או בהתאם 

להוראות המתכנן. יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך, סיגים )שלקה( ו/או 

כניות חלודה ו/או שכבות צבע קיימים לפני ביצוע עבודות הריתוך. במידה ואין סימונים בת

 יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה. 

עם גמר הריתוך יש להוריד את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי בקרת ראיה 

 ו/או בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן.

מ"מ במקום או  5.0יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות פלדה בעובי 

ברים מתועשים, מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני הקיר הסמוך הנם מח על ידי

 מ"מ או פחות.  6.35

חיבורים, אוגנים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קיר, סורגי קצוות אוגנים ומתאמים שונים 

ועוגנים הנדרשים לחיבור בין חלקי הצינורות וחיבורי המעקות ומאחזי יד לעבודות אחרות. 

 ים ואביזרי עיגון אחרים לחיבור למאחזי היד לבטון או לקירות הבלוקים. נסרטפק  אייש לס

הכנת המחברים והפזות המתאימות יבוצעו לפי הנחיות השרטוטים והמפרט. שפות החלקים 

 לריתוך ינוקו היטב מחלודה, שמנים, רטיבות או כל לכלוך אחר שעשוי להפריע לריתוך.

 רשת פלדה, השחזה או חומר ממיס מתאים.הניקוי יבוצע ע"פ הצורך במב

עבור חיבור בהשקה. לעובי  Vמ"מ ומעלה, יש להכין מדרי  4בחיבור חומים בעובי דופן של 

 מ"מ. 2-1מ"מ הריתוך יהיה ללא מדרים והמרווח בין שני החלקים  4-הדופן פחות מ
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מחזורי הריתוך בריתוכי השקה יש להבטיח חדירה מלאה של הריתוך לכל עובי הפח. מספר 

 מ"מ מפני 3-1.5ייקבע לפי עובי הדופן המרותך ולא פחות משני מחזורי ריתוך. הריתוך יבלוט 

 החומר. פרופיל הריתוך יישמר אחיד לכל אורך התפר.

בין תפרי הריתוך יש להסיר את הסיגים בקפדנות, להבריש ואף להשחיז פינות חדות, חורים 

צדדיים עם חדירה מלאה יש לבצע ניקויה שורש ופגמי שטח אחרים. במחברים דו 

 באלקטרודת פחמן או בהשחזה עד לקבלת חומר נקי לחלוטין.

 .בריתוכי מילאת יהיה עובי התפר לפחות כעובי הפח הדק ביותר במחבר

 .אין לבצע הצתות קשת מחוץ לאזור הריתוך. חל איסור על החשת קירור הריתוכים ע"י מים

יזוקים זמניים יהיה על הקבלן להשחיז את מקום חיבור החיזוק בכל מקרה של ריתוכים לח

 הזמני ולתקן הפגם בריתוך לפי הצורך.

יש להשתמש במתקן לאחיזת החלקים המרותכים באופן ישר, מקביל וממורכז. לאחר 

 הריתוך יש לנקות את הסיגים ולהשאיר פני תפר נקיים.

 עבודות חיבור באמצעות ברגים 

באתר יש להכין מראש על ידי קדיחת חורים. כל החלקים המוכנים חיבורים שיש לעשותם 

בבית המלאכה של הקבלן יקבלו ציון וסימון ברור לצורך זיהויים,  מקומם בזמן הבניה, 

 ומקום חיבורם לחלקים סמוכים.  

במידות  382הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים, לפי ת"י 

חורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים. תקניות, וה

המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת יש להקפיד שחלק 

יוברגו מעל דסקיות תקניות מפח ברזל.  ומיםהבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה ושהא

 רחו במיניום כמפורט, לפני ביצוע החיבור.שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם, יימ

במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם יידרש בתוכניות, יעמדו הברגים ותבוצע 

כל העבודה, לפי דרישות התקן המאושר )תקן גרמני המעודכן(, כולל ציוד מתיחה ודריכה, 

 שעון וכו' הכל בשלמות.

ע"ג  -חורים, קוטרם המדויק של החירור בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום ה

האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ 

 תכניות ללא אישור בכתב.

הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח 

 מחבר.הדריכה לנדרש בת"י. אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו ה

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני 

 אומים מהודקים היטב לכל בורג. 

הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של 

 מנהל העבודה.
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 הובלה ואחסנה 

טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם ושלמות הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה. 

שכבת הצבע. יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי למנוע 

 התעקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים.

בזמן ההובלה, קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו עטופים 

 רק בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו. בקרטון. האלמנטים המגולוונים יועמסו

 פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה בנוכחות המפקח.

האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ ובאופן שיבטיח 

 מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא. המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי האלמנטים.

יס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות. המפקח רשאי אין להכנ

 לפסול הכנסה לאתר של אלמנטים, אם נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או אלמנטים 

לשימוש ע"י המפקח או  המכילים חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל

 המתכננים. כל אלמנט כנ"ל יפונה מיידית ע"י המבצע.

 מידות ומדידות 

הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות 

 הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.

התחלת הייצור לצורך הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני 

 .ומוצרי המסגרות של קונסטרוקציית הפלדה יםהמדויק והמיקום קביעת המידות

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: 

 מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה  -

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  -

 דוגמאות  06.01

צבועות יוגשו דוגמאות האדריכל הדוגמאות הבאות לפני התקנתם באתר. היוגשו לאישור 

. גוון, צבע וגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור ע"פ דרישות מפרט הצבע, כמפורט להלן

 טובה:

 יחידה של דלת רפפה  1 -

 פרט חיבור מעקה/מאחז יד 1 -

הכנסת התיקונים אין להתחיל בייצור הפריטים לפני קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או 

הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק 

 ואושר.

 הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל.
העבודה הנוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל תשלום.  

מאות יוצבו באתר לאישור, במקום עליהן יורה המפקח.  תנאי להתחלת הייצור הוא הדוג
אישור בחתימת ידו של האדריכל ובאישור המהנדס של הדוגמאות כמתאימות לייצור. לא 

 תתקבל טענה לאיחור בלוח הזמנים בשל עיכוב בתהליך אישור הדוגמאות.

  (ups -Mockדגמי דמי )  06.02
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 חזותי כדלהלן:-דמיהקבלן יבנה דגם 

 מ' 1.10בגובה ומשופע מעקה בטיחות אופקי  "אמ 1 -

  שמעקה הולכה לצד כבי מ"א 1 -

 ס"מ  90בגובה  מאחז יד בשיפוע "אמ 1 -

 ס"מ  90בגובה  מאחז יד כפול בשיפוע "אמ 1 -

 מ' 2מ"א גדר בי"ס דוגמת הקיים בגובה  1 -

ידי האדריכל( על חשבונו הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על 

 הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.

כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים 

 המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו באתר. דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

וכל המאפיינים  כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור יורכבוי אלה דגמי הדמ

בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת יוקמו דמי אלה  של העבודה הסופית. דגמי

 יותקנו. בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה

 יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.  דגמי הדמי

אדריכל/מפקח, ויימצאו בו יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  ההדמי דגמי 

לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם. עם סיום הפרויקט ובהוראת 

 המפקח יפורקו ויסולקו מהמקום.

 שאינם מוצר קטלוגימסגרות  תהליכי אישור ובדיקה לעבודות  06.03

 ,1:50 – 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפרזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים 

אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין 

הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח 

כולל אישור מהנדס  ,נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו

מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי 

 שיוצגו על ידי הקבלן. 

  גדרות, מעקות ומאחזי יד 06.04

 : העבודה והמחירתכולת 

כל הפריטים כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים 

וכל  כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית להתקנתם,

הדרושה כדי לענות לדרישות ו ,העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה

, כולל עיגון לקיר או לקרקע וכולל של הפריט מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת

במידה והתקנת מוצר המסגרות פגעה בשלמות  התקנת יסוד בטון לפי פרטי קונסטרוקטור.

 \הקרקע  הקיר או בשלמות הריצוף, על הקבלן להשלים את הקיר על חשבונו ולהשיב את 

  ריצוף למצב קיים. \חיפוי 

 מ"א אופן מדידה:
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 ישר או משופע מעקה בטיחות 06.04.01

  מ', אורך לפי תכנית 1.10גובה  מידות: 

 בגוון לבחירת אדר' מגולוונת באבץ חם וצבועהפלדה  גמר:

 מעקה הולכה לקצה מדרכה דגם "צאלון" 06.04.02

 תוצרת חברת שגב או ש"ע 5120מק"ט 

  מ', אורך לפי תכנית 1.10גובה  מידות: 

 דר'בגוון לבחירת א מגולוונת באבץ חם וצבועהפלדה  גמר:

 אורך רמפה/מדרגותלמשופע מאחז יד  06.04.03

 מ' לכל היותר 1.5אנכים כל 

  מ"מ, אורך לפי תכנית 40ס"מ, קוטר  90גובה  מידות: 

 בגוון לבחירת אדר' מגולוונת באבץ חם וצבועהפלדה  גמר:

 כפול לאורך מדרגותיד  מאחז 06.04.04

  ס"מ, אורך לפי תכנית 90גובה  מידות: 

 בגוון לבחירת אדר' בועהמגולוונת באבץ חם וצפלדה  גמר:

 גדר בית ספר דוגמת הקיים 06.04.05

  ס"מ, אורך לפי תכנית 200גובה  מידות: 

 בגוון לפי הקיים מגולוונת באבץ חם וצבועהפלדה  גמר:

 ארון פח עם דלתות רפפה   06.05

 :  העבודה והמחירתכולת 

אספקת והובלת הארונות המוגמרים )מגולוונים וצבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל(, 

לרבות מחברים, צירים, ברגים, אלמנטי פרזול וכל הרכיבים הנדרשים להתקנה, מנעולים 

ומפתחות, והתקנה מושלמת של המשקוף והדלת לפי הנחיות היצרן לרבות הברגה וכל עבודה 

 נדרשת.

 יחי' אופן מדידה:

 ארון עם דלת רפפה 

 התקנה וביצוע העבודה -

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות את הגודל הדרוש לפריטי המסגרות, 

 ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי המידה הקובעת.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן הדרושות, 

ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המתאימים לסוג לרבות 

 הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכננו ויכללו בייצור המשקוף.

ס"מ לפחות מתחת לפני  6הרכבת המשקופים תבוצע באופן כזה, שהמלבנים יוכנסו 

ס"מ  60הריצוף, ויחוזקו לרצפה בעוגנים מתאימים. כמו כן יינתנו עוגני פח כל 

 שיעוגנו למחיצות )בניה/בטון(.



 
 

24 

 

הרווח בין משקוף הפח לקיר הבניה/הבטון ימולא ביציקת טיט, בצורה שתמלא את 

 כל הרווח.

מובהר בזאת לקבלן, שבכל מקרה מסביב כל הדלתות המבוצעות בבניה, תהיינה 

ס"מ. לא יותר ריתוך צירי  20חגורות בטון יצוקות אופקיות ואנכיות ברוחב עד 

שקופים, ולשם הרכבת הצירים במשקוף ייחתך חריץ בתוך המשקוף, בו הדלתות למ

יוחדר דף הציר ויולחם מסביב לפח לשם חיזוק )בצירי "פייפ"(. לא תותר כל סטיה 

 מאנכיות המשקוף, ורוחב אחיד של הפתח לכל גובהו.

 תהליכי אישור ובדיקה -

תיאור מלא של  אשר יכללו 1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ 

כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין 

תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר 

 הקבלן ועל חשבונו. להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י

 מפתחות מאסטר 

כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר יותאמו לסדרות 

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח עד למועד הרכבת -"מאסטר" ו"תת

הצילינדרים. אספקת המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, 

מאסטר", לפי החלוקה -ומסגרות. כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תתלדלתות נגרות 

שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות 

מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי -למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

הכרוכות  אחד. גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל ההוצאות

מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו -בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תת

 כלולות במחיר הדלת.

 דלת רפפה  ארון פח עם  06.05.01

 ס"מ לפי פרט אדריכל 500/200עד גודל  מידות:   

 בגוון לבחירת אדר' באבץ חם וצבוע ןמגולוופח  גמר:  
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 : חשמל ותאורה08פרק 

 העבודה תאור

 08העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 

ואילך, דרישות חברת חשמל,  3210, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף ביותרהמעודכן 

 שיון מתאים ובתוקף.  יהמפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל ר

קבלן מורשה לתאורת  ,270 חשמלאות 160קבלנים בסיווג  על קבלן התאורה להיות רשום ברשם ה

 ים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרקים הנ"ל.כספי יםובעל סיווג, הנחת קווי תקשורת 170 רחובות

 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר.

מסור את המתקן פועל עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח,  כולל תשלום עבודה ול

 ומושלם למזמין או נציגו.

 הגשת ציוד תאורה "שווה ערך"

הקבלן רשאי להגיש במשך עד חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה סוגי ציוד וגופי תאורה שווי 

 ערך ואיכות לאישור המתכנן והרשות המקומית.

רים והתקנים והאפיונים  של תיבדק איכות הגוף, ע"י השוואת כל הפרמט –בהגשת ג"ת "שווה ערך" 

 גוף התאורה המוגש לאישור לג"ת שבחוזה.

 גוף התאורה המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן ומהרשות המקומית.

 

 תנאים טכניים כללים

 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 וולט. 500מתח  .א

 1000ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה  .ב

 וולט.

 מעלות צלזיוס. 50טמפרטורת הסביבה עד  .ג

 זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל. .ד

 

 בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .

, התנאים הכללים, 08תירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי בכל מקרה של ס

התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או התקן או החוק על 

הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר חמורות הן הקובעות ו/או 

 החלטת המפקח.

דאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים על הקבלן ל

והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר 

 קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 תו תקן ישראלי.כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי 

על הקבלן לדאוג לבקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות מתח 

עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וסוג הביקורת 

 וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.

 



 
 

26 

 

    ת מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה סטים של תכניו 2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 

(AS  MADE.כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח  ) 

 למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן .  תשלום

 

 חוקים ותקנות

כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן על כל  ההוראות 

דות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק והתוספות שבו.  ביצוע העבו

 תקנות בדבר רשיונות.-בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל 

 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.

עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע 

 .העבודה

  דרישות לתנאי עבודה בשטח של וסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמלבנ

המשטרה,  משרד התקשורת,  בזק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש בכמויות 

 בתכניות ובמפרטים והן לאו.

ך מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו א

ורק על ידי חשמלאים בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא 

 מקצועיים.

 אלקטרודת הארקה

טון  5עם מכסה    50ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר " 6בעומק  יהיו מקופרוולד

 ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים.

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול, החוט,  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 

 קטרודה כקומפלט אחד.החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האל

 חפירות

ס"מ מתחת לפני  100 -וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ גובהש כך כל החפירות יהיו 

 וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה . הכביש והמדרכה 

בזק,   הרשות המקומית, ןכגו ,על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים

משטרה, חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים 

 הנ"ל.

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו  30במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 

ב לקדמותו,  החזרת החומר לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצ

 החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח.   40

 מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.

 הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.

ת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית מתח

 לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. 98%עד לקבלת צפיפות 

 ניקוז, על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צנורות ביוב ומים,

שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא 

 בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.
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עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל 

העלולים להגרם עקב החפירה או עקב ערמות העפר  האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש

 שהוצאו מהחפירה.

סילוק האדמה הנותרת אל  את הוצאת השורשים, מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות,

מפולות, צמחים  ,מים סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, ,מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס

 י אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'.חלק ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי,

כולל חציבות או כורכר קשה, אספלט  מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,

 וכן בפס הירק. במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,

העדכניות לתוואי על הקבלן לבקר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות 

החפירה,  כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את 

 הצעתו.

 לפי הוראותחפירה או חציבה העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה 

 והמשטרה וללא שנוי במחיר.  הרשות המקומיתהמפקח, 

 

 אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .מודגש בזאת:  

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת 

 הבצוע .

 תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות .

 לתאורה  צנרת

שחור דו שכבתי תיקני, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי פרק  מגנוםהצנרת תהיה מסוג 

 ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד. החפירה.

 . 10מ"מ לתאורה, ולח"ח צנרת דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 

 ראה פרק בהמשך מפרט זה. 

 ליםכב

 חדשים ותקניים. מנחושת , N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג 

 ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפלצת מתכווצת בחום )כפפה(. 

 הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.

 עמודי תאורה וזרועות

 הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות. ויהיו לפי 2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 

 גימור

 מיקרון ( 70)עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

 התקנת עמודים

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי 

 בעתיד.התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם 

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון 

 רזה.
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התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר 

 יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.

בות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטי

קורוזי כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על 

המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי  -ידי המפקח 

 למניעת נגיעתה במגעים חיים.

יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד המרחקים בין העמודים 

 .הקבלן בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות

 בסיסים  לעמודים

  בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות ע"י יציקה במקוםהיסוד יבוצע 

ביסוס עמודי התאורה יועברו לבדיקה ואישור מהנדס הפרויקט וימוקמו רק לאחר קבלת  תוכנית

 .אישור בכתב לתוכנית הביסוס

 תוך כדי היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים

 לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.

 מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. ברגי יסוד 4ביסוד יותקנו 

 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של 

 .העמוד

בור היסוד וכן את כל עבודות העזר החפירה או החציבה עהתיכנון , במחיר היסוד יש לכלול את 

 הדרושות כגון: סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.

 יעבור השפרה שבוע ימים מיום היציקה. 30 -הבטון  מסוג ב 

  .על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון

 החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .לפני הצבת העמוד ינוקו כל 

 על היסודות לפני התקנת העמודים. והמתכנן על הקבלן לקבל אישור המפקח

 הגנות לעמודים

ס"מ ובגובה  100יש להגן על עמודי התאורה לפי הוראות המפקח על ידי חוליית שוחת כבלים בקוטר 

 ס"מ, כולל ייצובה ע"י בזנטים. 60

 חציות לתאורה צנרת

 ראה פרק בהמשך מפרט זה. , קשיח PVC תאורה בחציות כביש תהיה צנרת

 החציות תבוצענה כולל סימון ע"י יתדות )בזנטים( תקועים בקרקע וצבועים לפי סוג השירות:

 אדום. - ח"ח

 צהוב. - תאורה

 כחול. - בזק

 ירוק. - הוט

 סגול. –תקשורת עירונית 

 

ע"י מודד מוסמך עם קורדינטות של מיקום   AS MADEיבצע מדידת לאחר ביצוע החציות הקבלן 

 החציות.
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 עבר כביש בקדוח אופקימ

ס"מ מפני  250במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לבצע מעבר כביש בעומק של 

 הכביש בקידוח אופקי.

פלדה חדש ושני חוטי  העבודה כוללת את בצוע הבורות בשני קצוות המעבר,  הספקה והכנסת צנור

 השחלה מנילון.

החוט האחד עבור השחלת הכבלים הנוכחיים והשני שישאר כשמור לאחר השחלת הכבלים עבור 

 כבלים נוספים בעתיד.

 מעבר הכביש ימדד אך ורק כרוחבו של הכביש ולא כאורך הצנור הבולט משני צידי הכביש.

 לפחות. 6"קוטרו של הצנור יהיה 

הקבלן ברשות המקומית בבזק ובח"ח ובחברת הכבלים את התשתיות הקיימות  לפני הקידוח יברר

 בתוואי הקידוח כולל גבהים ויקבל מהרשויות הנ"ל היתר חפירה לקידוח.

 מעבר כביש בחפירה

בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המהנדס לעבור את הכביש בקדוח אופקי 

 יש לבצע מעבר הכביש  בחפירה.

העבודה כוללת את פתיחת הכביש,  סילוק האספלט,  חפירה בעומק הדרוש סגירת החפירה בשכבות 

מהודקות בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האספלט מאותו סוג וחוזק ככביש המקורי,  

 פתיחת הכביש תעשה ע"י ניסור.

עם מחלקת ההנדסה על הקבלן לתאם את פרטי פתיחת וסגירת הכביש, כולל מצעים, אספלט וכו', 

 ברשות המקומית. 

 הצינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.

והמשטרה לבצוע המעבר בהתאם לחוק ולבצע את  הרשותעל הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס 

 המעבר תוך התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.

ה.  מחיר השוטר כלול דרש שוטר לפי דרישות המשטרה ישלם הקבלן למשטרה ע"פ דרישתיבמידה וי

 במחיר פתיחת הכביש.

 ניסוי תאורה

 עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה בשעות הערב.

  על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות.

 מספרים על עמודים

ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על  ומית,והרשות המק קבלןה ,מספרי העמודים יתואמו בין המפקח

 העמודים.

הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים, 

 כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל.

"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את המרכזיה המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע

 ממנה מוזן העמוד.

 גש אביזריםמ

 באורך המתאים.מפוליקרבונט בתוך עמוד התאורה יותקן מגש 

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.
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 על המגש יורכב הציוד הבא:

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת   A 10 , KA 6מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(  .1

 -2נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול מקום ל

 מאמ"תים נוספים.

לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת  מאושר "עואו ש תוצרת סוגיקסיBC   3או   BC 2מהדקי    .2

 כבלים לנורות.

האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט נחושת  בורג הארקה מרותך אל מגש .3

 ממ"ר.  6עם בידוד בחתך 

 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות. 6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה  16מאמ"ת נפרד  .4

 

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על 

 מתאימים להפסקתו.הקבלן לנקוט באמצעים 

 על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד .

 

 בריכות הסתעפות

יעודם וחתך יבמעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט ל

 הכבל.

כלולה החפירה,  כסוי ובטון הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה 

 מבפנים ומבחוץ.

עם חישוק פלדה ועם במיסעות וחניות   D-400 -במדרכות ו B-125תקן לפי מכסה הבריכה יהיה 

בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול  שם וסמל גדול של הרשות המקומית, וכיתוב מוטבע סמל

יכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבר

 אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל. 

*  במדרכות של אבנים משתלבות יהיו המכסאות מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות 

 של אבני המדרכה המשולבת. 

סי'מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

 ס"מ מעל לחצץ. 15יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תצא  הבריכה

 מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד.

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות  1.2 -בברכות העמוקות מ

 המפקח.

 

 כתב הכמויות

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה 

 ואילך. 3210הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על 

 כל פרטיהם.

 

בנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר אי ה

 הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.
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מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה 

 לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

 כמו כן כוללים המחירים:

מוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום יש

העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך 

בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של 

ישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן ה

 הקבלן.

כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך 

ות,  פופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מו

חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  

 מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.

אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או 

 מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .וולים הוא גדול, יהיה סעיף רהש

בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר 

 במחירי היחידה כאמור לעיל.

 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.

 

 ת תאורהומרכזי

 1419/64319לפי  ליצור לוחות חשמל מכון התקניםע"י יצרן בעל אישור  בוצעתית ההדלקה ימרכז

נן . היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכ(64319)יצרן מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת' 

 והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזיה, ויתקן את התוכניות לפי דרישת המתכנן.

 . ויוטבע עליו תו תקן , לייצור לוחות תעשייתיים64319ן ישראלי ת"י לוח המרכזיה יבנה לפי תק

הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע את כל 

 דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה מתאי  IP 65המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  

 מורכבת על יסוד בטון. DIN 43629פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  

ור ארונות:  ארון עבור מוני ח"ח,  וארון עבור לוח מרכזית התאורה, וארון עב -3המרכזיה מחולקת ל

 תאורה.  בקר

 וכל הארונות כלולים במחיר המרכזיה. חלקים נפרדים עם דלתות  -2*     כל ארון יהיה מ

 *    מבנה לוח החשמל יהיה מפח עם פנלים צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור מכל הצדדים.

 כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.

 הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 מהשטח המנוצל. 30%החשמל יביא היצרן בחשבון מקום פנוי בשיעור של   בלוח

יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר  40*  4פס הארקה מנחושת  

 האלקטרודה.

 

לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה לערב/לילה, כנדרש 

 בתכניות.
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כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים יעמדו בזרמי הקצר העלולים להתפתח באותו כל המרכזיה 

 ק"א. -25אביזר ולא פחות מ  

"עינית" והתא הפוטו אלקטרי  –בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח 

 פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות.

כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור קיר משורין  תותקן תאורה פלאורסצנטית  להארת הלוח

 מוגן מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.

למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות ובהעדרן,  30  -יסוד הבטון ב

 ס"מ. 40בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 

רים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד מחובר כל חלקי הפח הנעים על צי

 בברגים ונעלי כבל מתאימים.

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגים כאשר הנוסח המדוייק לשילוט 

 יימסר ע"י המפקח ו/או המתכנן.

ות ולהמציא את התוצאות לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונ

 בכתב למתכנן ו/או למפקח.

 :יכלול לפחות את הציוד הבא מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח

 הלוח יהיה מפח עם פנלים צבוע צבע אפוקסי קלוי בתנור מכל צדדיו. .1

)עם  קילואמפר 35סאצה. זרם קצר  ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2

 ( עם סליל הפסקה )טריפקויל(.100 - -63כיול מ

 א' לפני המגען ואחרי המגען בשני צידי הלוח כולל כיסוי הגנה. 160פסי הצבירה יהיו  .3

עם הגנה על  ABBקילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן זרן או  25המאמתים יהיו לזרם קצר  .4

בירה. לפני העומס והיציאות יהיו המגענים נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס הצ

מ"מ ופסי אספקה והארקה  16מ"מ לפחות מהדקים לחוט  10למהדקים בחלק התחתון עם חווט 

מ"מ המהדקים. כל החיוט יהיה בתעלות כניסה למאמתים בתעלה נפרדת  -35מ"מ ו 25לחוטים 

מעגל עם ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין המהדקים בחלק התחתון לכל 

 מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המאמתים. הציוד בלוח יהיה אחיד של אותו יצרן.

 טלמכניק. ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .5

 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .6

 כנית מ"ז:מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה ת .7

 ידני. .א

 מופסק. .ב

 מהדגם המאושר ברשות המקומית. –אסטרונומי  שעון .ג

 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון בטור. .ד

 תא פוטו אלקטרי. .ה

 .בקר .ו

 אסטרונומי מדגם מאושר ע"י הרשות המקומית.שעון  .8

 תא פוטו אלקטרי דגם לומנדר קומטה מתכוונן עם עינית. .9

 ברגים לפחות. 14פס להארקת יסוד  .10
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 פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וחק' כולל הבטחה.מנורת  .11

 נפרדת.  CIק"א זרם קצר בקופסת  15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .12

אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל לחיבור  .13

 המסגרת הנ"ל מסגרת מגולבנת.

 בתא פרטי חלק עליון ותחתון. המקומיתהרשות מנעול צילינדר דגם  .14

 בתא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור. .15

 למעגלים ולכל מרכיב לוח יהיו אנטיגרוני יציאה מתאימים עם פלנז'. CIכל היציאות מארגזי  .16

 .61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י  .17

עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת חשמל יתאם 

 קבלת מונה,  יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פועלת ומושלמת למזמין או נציגו.

 מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים

 

 דרישות סף מספק/יצרן גופי התאורה

 פים יצרף את האישורים הבאים:ספק הגו

: 2008אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של ספק הגופים בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  .1

ISO-9001.)בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף , 

 ISO-9001: 2008בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  היצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .2

 בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את ספק הגופים למתן  .3

שנים לפחות )יש להציג  5פה של שירות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקו

 כתב הסמכה רשמי(

ו הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה א .4

הגבלה על הצעת ספק הגופים למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, 

מקור זכותו של ספק הגופים להציע למזמין את גופי התאורה. כמו  יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר

כן, יתחייב ספק הגופים כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה 

 המוצעים על ידו.

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה  .5

 מתוכננת של ייצורם. להפסה

 הצהרה כי ספק הגופים הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור .6

 ו/או אספקת גופי תאורה.

הצהרה כי ספק הגופים הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה,  .7

 של יצרן הגופים המוצעים על ידו.

 

 לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל₪  2,000,000ישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של א .8

 אחת משלוש השנים האחרונות.
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, אשר הותקנו LEDהצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי  .9

 1000ומתח הרשת בארץ(, בכמות של  במערב אירופה ו/או בארה"ב )יש לוודא שהציוד מיועד לתדר

 יחידות לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

 ,אתרים שבהם בוצעה ההתקנה 

 ,כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין 

 ( דגם והספק מקורות האורLED שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן )ה-LED, 

 .שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל 

 3מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למתן תמיכה טכנית. בעל התפקיד יהיה עם נסיון מוכח של  .10

 שנים לפחות בעריכת חישובי תאורה ומתן שירות.

 ספק הגופים יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני. .11

ים טכניים" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים ספק הגופים ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונתונ .12

 בהתאם. 

 (LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד )

בעלי תפוקת אור,  LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 

הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות 

 המזמין ותקן ישראלי.

 גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר.

 לן:גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט לה

 LED-LIGHT EMITTINGגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור  .1

DIODE.לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים ,) 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור  .2

 א מערכת אוורור חשמלית.וממערכת ההפעלה, לל

)או  2.3חלק  20ובנוסף לדרישות של ת"י  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3

לפחות במידה  °35עד  -°10במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  2.5

ם אותה במלואה. תעודת הבדיקה יש לצרף ג -CBותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת 

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 20להתאמה לת"י 

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי. במידה  IP65א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה 

לפחות, יכול  IP65( הינם בעלי דרגת הגנה Driverוהמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית )

 .IP44ציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה תא ה

 ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 CLASS II. ציוד סוג 1

 . ציוד עם בידוד מוגבר2

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית,  CLASS I. ציוד סוג 3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC-מידה בהתנגדות הארקה לע
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 .10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים,  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .4

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

 (.10%±יבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי )עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יצ .5

 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6

 EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית( או  2.1חלק  961א. ת"י 

 IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  12.3חלק  961ב. ת"י 

 IEC-61000-3-3רעות מוליכות, שינויים רגעיים( או )הפ 12.5חלק  961ג. ת"י 

 IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או  61547ד. ת"י 

 לפחות. IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7

פי שאושר גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים( כ .8

לגוף התאורה הנתון. מומלץ כי בפרויקט  20ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 

 הרכיבים בגופים זהים יהיו זהים גם כן. -נתון לנוחות התחזוקה העתידית

ולהספקה ויסופקו  כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד .9

 כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(.

כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול  .10

 אחד עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות:

 ותנאים סביבתיים. UVלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת א. עשויים זכוכית או חומרים תרמופ

ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא 

 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

( תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .11

( . מקדם ההספק של 10%±תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )ותאפשר 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה  0.92המערכת יהיה 

 .°35שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של  50,000תהיה 

המאפשר שליטה על גוף התאורה  IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .12

ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית 

 ובהתאם לדרישות הפרויקט.

ת, איכות וערך, המאושר ע"י או שווה תכונו CREEמתוצרת  LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג  .13

 המזמין.

 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  .14

 

, עם ערך מרבי )פיק( של הקרינה בתחום 2000Kעד  300Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין  .15

 מהעוצמה המרבית )פיק( הנפלטת. 55%של עד   420-500nmהכחול של הספקטרום, 

 , 0(RISK GROUP, קבוצת סיכון )IEC-62471לוגית ת"י/גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביו .16
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שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .17

(, בזרם העבודה L80/F20מסך הנורות ) 20%וכשל של עד  80%, מותרת ירידת שטף האור עד °35של 

 המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

 קנים אמריקאים: תIESTM21, IESLM79, IESLM82 

 או

  :תקנים בי"לIEC62717, IEC62722 

 

 (.binning-כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .18

 לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: .19

של  נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור,

 גוף התאורה.

, ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור התחלתי, ספקטרום

 יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע.

ים פוטומטריים על גבי מדיה ג. דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונ

 .LDTאו  IESדיגיטלית בפורמט 

ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים 

 טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'. -ונתונים טכניים

 ה. הוראות התקנה.

 ו. הוראות תחזוקה.

שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת  10-אחריות ל ספק הגופים יחתום על כתב .20

 התחזוקה.

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, ספק הגופים ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים  .21

 טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרט גוף התאורה לד להצפה:
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 מפרט הכנה למצלמות
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 חציות כבישיםבתקשורת ו לח"ח לתאורה,–נורות )שרוולים( יחפירות והנחת צמפרט ל

 

 , DS-2CD2652F-I 4 5MP, 1/3" Progressive CMOSדגם  IPמצלמות  פארק

, Lens 25FPS@1.3MP/2MP/3MP  ||  20FPS@5MP

2.8-12 

 POE 1 netgear gs 108- 200 gesג'יגה  1 8סוויץ' 

NVR   דגםDS-7608NI-E2/A 1 מצורף 

 EXT 202אדוויס  4 אנטנות

 1500x750x320 - ip 65 1 ארון תקשורת

  1 תשתית והתקנה

  2 מ' 8עמוד קוני למצלמה בגובה 

יסוד לעמוד , תשתיות של חשמל 

 ותקשורת עד העמוד.

 

2  

mailto:25FPS@1.3MP/2MP/3MP
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הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן, בהתאם  .1

 להנחיות חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'.

הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי שכבת  .2

 ס"מ 10חול דיונות בעובי 

ס"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים לפי הנדרש  20ת בשכבת חול דיונות בעובי יש לכסות את הצנר .3

 בתכניות  ע"י מתכנן הכבישים.

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות מטרד  .4

 לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש ליישר ולנקות את

 השטח לגמרי ולהחזירו לקדמותו.

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי,  .5

 איטי וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה.

ס"מ והמרווח  30לפחות במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של  .6

 –ס"מ חול ומעליה  10ימולא חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 

 מילוי כנ"ל.

מפני  מ' קו עליון של הצנור 1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7

בלבד ברוחב המינימלי הנדרש.  פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסורכביש. 

 מ"מ. 8בצנורות יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי 

תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס לפי הנחיותיהם  .8

 ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן בהידוק מלא.

לים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם ביקורת אין לכסות את הצנורות והכב .9

 אחרי הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים.

על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום הנחתם. עם  .10

 סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'.

 חציות )שרוולים( עבור חברת חשמל:

מ"מ  7.7, עובי דופן 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C -יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ

מתחת לכבישים ולרחובות  הנדרש בחתכים ובתכניות, בעומק 8מ"מ לצינורות " -10.0ו 6לצינורות "

. בכל מעברי הכבישים יש להשחיל חוטי , השרוולים יסופקו ע"י ח"ח ויונחו ע"י הקבלןמשולבים

מ"מ, לתקוע בקרקע יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח  8מנילון משיכה 

מעל השרוול בגובה הנדרש ע"י ח"ח. יתכן שצנרת מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה 

להובילה מח"ח ולהתקינה בשטח, ולכן ישנם סעיפים נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב 

 הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע אצל מנהל  –שרוולי  ח"ח  את כל נושא

 של האזור בחברת חשמל. –העבודה 

ס"מ, ומעליו שכבות מצעים מהודקים לפי הנדרש  30בגמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בחול ים 

 מותו.בחתך באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב לקד

 גומחות לפילרי רשת
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להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות לפילרים 

 א' לחלוקה: 1000 -א' ו 630

 

 רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( .1 

 אזור תעשיה עד הלום    

 3708ת.ד.      

 אשדוד     

 08-8548890, פקס':  050-5665754  ,08-8548817דוד אלוני, טל':  –איש הקשר להזמנות      

     david.aloni@cemex.com 

 

       אקרשטיין תעשיות .2 

 מפעל ראש פינה     

 צ.ח.ר פארק תעשיות     

 602ת.ד.      

 ראש פינה     

 09-9587820פקס':   ,09-9596664 , טל':לריסה מורוך –איש הקשר להזמנות      

      Larisam@ackerstein.co.il 

 

       ספיגולנט מוצרי בטון  .3

 36דרך בן צבי      

 אזור תעשיה רמת אליהו     

 4277ת.ד.      

 75624ראשון לציון       

 03-9616011פקס': , 054-7333370, 03-9612929: , טל'ספיגולנטאריה  –איש הקשר להזמנות      

 ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע: 

 אמפר. 1000. עבור ארון מורחב 1

 אמפר. 630" 2. עבור פילר גודל "2

 הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית. 

 :רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים

 ן תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים.גומחת הבטו

 גימור נדרש:

 בטון חשוף חלק )אפור(.

 עבודה במתקן חי או בקרבתו

ומבעל המתקן  אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט

 6724ואך ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס' 

 .27/11/08המעודכנת ליום 

 

 תקשורת עירונית, בזק והוטעבודות צנרת 

mailto:david.aloni@cemex.com
mailto:Larisam@ackerstein.co.il
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העבודות תבוצענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי התכניות והכמויות כאשר תחתית  התעלה 

 ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת כנ"ל. 10של מרופדת בשכבת חול ים בעובי 

 P.V.Cמפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע  – 4הצנרת תהיה: קוטר "

, עם פס זוהר בצבע מתאים ודופן פנימית 63עבור צנורות קוטר  13.5לכבלי טלפון, וצנרת יק"ע 

 חלקה. 

מפקח לפיקוח ולאישור הצנורות ורק אח"כ ההזמין את לפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן ל

ס"מ  20ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של  30לכסות התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 

בהוצאת  2 – 13מהודקות היטב. את כל העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת תוספות 

 מ' אורך 2יכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל המונחים בחפירה צר 4בזק. כמו כן הצנורות "

 של צנור. התמוכות הנ"ל כלולות במחיר הצנור.

 ס"מ בחפירה מקבילה. 50לפחות  –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 

, יקבל אישור בכתב HOT –עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים 

מהבזק וימסור את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן להזמין פיקוח 

 בזק וטל"כ במהלך העבודה ולשפר לקויים. 

 ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן.

 

 הצטלבות צנרת

צנרת החשמל עמוקה יותר  בהצטלבות בין צנרת תקשורת )בזק/טל"כ( לצנרת חשמל ותאורה תהיה

 ס"מ לפחות. -40ב

 -30בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל  נמוכה יותר ב

 ס"מ.

 סימון כל החציות

ס"מ וצבועים לפי  60בזנטים תקועים בקרקע בעומק  -כל החציות יסומנו בקצוותיהם ע"י פלכים 

 סגול. –כחול, הוט  –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –יעוד הצנרת: חשמל 

AS MADE 

כולל קוארדינטות בקצוות  2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 

 .CD -סטים של תוכניות + קובץ ב 3החציות עומק החצייה וכמות הצינורות כולל 

 אחריות

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם 

ו החל מיום אישור המתקן וקבלת תקופת זמן המצויינת להלןהתקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך 

 ., כולל החלפת נורותהרשות המקומיתע"י 

 

 הצביעה.לרבות  שנים 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1

 פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2

 כולל ציוד ההדלקה )דרייברים( והנורות לד. – שנים 10למשך  -

 שנים.  10 מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך .3
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 פיתוח האתר וסלילה – 40פרק 

 הוצאה אחרונה 40העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 

 עבודות הכנה 40.1

 

     לא תבוצע כל עבודת כריתה ו/או עקירת גדמי עצים או כל פגיעה בעצים קיימים  40.1.01

 ללא אישור מפורש מהמתכנן והוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך בתכניות.

בדייקנות     על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא  40.1.02

ם, הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש הוראות יישום חומרי הדברת העשבי

 לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה.

 יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר הדברה לקטילת עשבים לפני  40.1.03

 תחילת העבודה. 

 כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות החומרים,  40.1.04

 האביזרים ו/או המתקנים הקיימים.החלקים  

 על הקבלן לקבל אישורו של המפקח, ומראש, לאופן הפירוק המוצע על ידו. 

  5המידה המרבית לסטייה מן הממוצע שצוין לגבי קרצוף משטחי אספלט הינה  40.1.05

 מ"מ. 

  עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות 40.1.06

 המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקו עומד בצפיפות הנדרשת. 

 יש לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה. הקבלן יפרק  

 ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור מוקדם של  

 .המפקח לטיב המילוי 

 ם מפרט זהכל המפרטים המצורפים משלימי          40.1.07

 

 ריצופים מדרכות ומדרגות 40.2

 .הכנה והידוק שתית ותשתיתכל העבודות בפרק זה כוללות  40.2.01

 בהעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול מחיר השתית והתשתית במחיר העבודה.

 :העבודה כוללת  

 הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות  א.   

 בות תשתית, חול וחומרי הריצוף הבניה שצוינו.ובהפחתת שכ 

 מ' מכל צד. הכנת  1.00השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת  

 ס"מ. 30השתית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד  

 צפיפות לפי "מודיפייד  96%הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית עד  ב.

 ס"מ מקסימום. 15יהא בשכבות של  אשהו". הידוק מילוי לשתית 

 ס"מ לאחר הידוק בהרטבה  15אספקה והכנה של שכבת תשתית שעובייה  ג.

 "מודיפייד אשהו". סוג התשתית הינו מצע  100%אופטימלית לצפיפות של  

  50סוג א'. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף / הבניה בתוספת של  

 ס"מ מכל צד. 
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ס"מ  5בעובי  כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או ש"ע באישור המפקח    40.2.02

 לפחות.

 של כל פינה. 1.5/1.5כל היציקות כוללות קיטום בסרגלי פלסטיק    40.2.03

 02הכל לפי הנחיות סעיף "בטון חשוף" בפרק  –הטפסות תהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן 

 אתר( של המפרט המיוחד.)עבודות בטון יצוק ב

 שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק  במרצפות שלמות וחצאיםעל הקבלן להשתמש     40.2.04

 לא יותר שימוש ב"גליוטינה". חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבדבמידות שונות מהנ"ל. 

סור במקום בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן שיתאפשר ני

של קו השוליים במתוכנן. הסטייה המרבית המותרת מהקו הישר או העיגול  שצוין בתכניות או 

מ"מ. מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה על  5מפרטים תהא 

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

, בעבודת הריצוף ללא החגורת בטון סמויבהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל  40.2.05

  2כולל  200 -ס"מ ויהא מבטון ב 10X20מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 

 ס"מ ויהיו 3 -פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב 6@  20וברזל קושר  8ברזלי אורך בקוטר 

 כלפי חוץ. 10%בשיפוע של 

 הוראות המפקח ביחס  במידה שלא צוין בתכניות / בפרטים על הקבלן לקבל 40.2.06

 לקו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף. 

ס"מ בי הריצוף  3 -כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ 

לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון 

 יה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף, או הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יה

  40.6.07במרצפות מנוסרות כאמור בסעיף 

מ"א  1.00לפני התכניות / הפרטים ברוחב מזערי של  על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף 40.2.07

 מ"א לפי הדוגמה שצוינה בתכניות / הפרטים ולקבל אישור  3.0ובאורך מזערי של 

המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן  לפניהמפקח 

 את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת 

 אישור המפקח. 

 ולפזרו על פני מרצפות במטאטא, עד  לפזר חול נקי ויבשלאחר הריצוף יש  40.2.08

יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח  שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות. על פעולה זו

 המרוצף עד שלא ייכנס יותר חול בין המרצפות.

 )צפרדע( שגודל  יהודק במהדק ויבראציונימשטח/מדרכה של מרצפות משתלבות  40.2.09

 מ"ר ו/או לפי הנחיות המפקח. 0.1 - 0.062שטח המהדק שלו הינו 

 כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות  40.2.10

לצנרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת אך לא את מחיר חומר  הנחת שרוולים  

השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או בסימון 

 מוסכם אחר לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים. 

 בטון ללא  עבודות יציקת מדרכותבהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות כוללות כל  40.2.11

 מדידה ותשלום נפרד את ביצוע העבודות כדלקמן:  

 

 ס"מ לפי התכניות/הפרטים או על פי הוראות  2פס הפרדה מ"קלקר" בעובי  א.     
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 ר המפקח בין יציקת המדרכה לאלמנטים אחרים, סילוק ה"קלקר" לאח   

התקשות מלאה של הבטון, סתימת התפר, אם צוין בכתב הכמויות,    

 פלקס, או ש"ע.-או בפרטים במסטיק אפור מסוג "סיקה בתכניות 

 הוספת פיגמנט לצבע ו/או מוסף אחר כמפורט. ב.  

 גימור פני המדרכה כמפורט. בהיעדר דרישה אחרת יהיה הגימור סירוק  ג.  

 של המדרכה.במטאטא בניצב לקו האורך    

טיפול בשולי המדרכה, כולל השלמת אדמת גן מאושרת וישור עד למרחק  ד. 

 מ' משולי המדרכה. 1.0של 

תפרי התפשטות, סדיקה, תפרים קונסטרוקטיביים, הפסקות יציקה,  ה. 

 הכל כמפורט. –תפרים מדומים מעץ או אלומיניום או ניסור 

 זיון הברזל כמפורט. ו.  

השקיה חמש פעמים ביום  –אשפרה כמפורט או בהעדר הנחיות אחרות  ז. 

 ימים לפחות. 10במשך 

 מ' לאישור המפקח ופירוקו  3.00ביצוע קטע לדוגמא באורך מינימלי של  ח.  

 וביצועו מחדש על חשבון הקבלן עד קבלת אישור המפקח.   

 פני כל העבודות בבטון הגלוי יוחלקו בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות,  40.2.12 

מדרגות )רומים, שלחים, ודפנות גרמי מדרגות( פרט לשטחים שנדרש בהם גימור   

 אחר כלשהו.

מדרגות שייעשה בהן שימוש במרצפות, כמפורט, ישתמש הקבלן בטיט על  40.2.13 

ל המרצפות לבטון. על הקבלן לקבל מלט+חול+מוסף לשיפור ההדבקות ש בסיס

 המפקח מראש לסוג המוסף והרכב הטיט שבכוונתו להשתמש בו. אישור

בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות  40.2.14 

תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף  הפיתוח 

פן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. אלמנטים /קטעים שנפגעו באו

 הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן. ההחלפה ו/או

אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים )קטעים( לעצים מבטון טרומי  40.2.15 

והעבודה כוללת גם את המסד, בטון  150 -שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב מכל סוג

 א מדידה ותשלום נפרד.אבני השפה, לל בגב

ס"מ לפחות  10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן הינו  40.2.16 

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב  10מתחתית האלמנטים. רוחב גב הבטון יהא 

 40 -תחתית מסד הבטון תהא על פי החתך בפרט אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ

 ס"מ לאבן גן טרומית. 30 -פחות מס"מ, לאבן שפה טרומית ולא 

כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים הכוללות ציפוי גרנוליט שטוף  40.2.17 

כוללות, ללא מדידה ותשלום נפרד את כל האמור בסעיפים הקודמים  יצוק באתר

 את העבודות וההוראות כדלקמן: בפרק זה, וכן

 

 

 ס"מ. 8עובי שכבת הבטון הינו  א.   

 ס"מ. 3שכבת הגרנוליט הינו  עובי ב.  



 
 

46 

 

 הכל לפי המפורט  –העבודה כוללת הכנת שתית, תשתית, זיון, תפרים  ג.  

 בסעיפים אחרים של מפרט זה והמפרט הכללי.   

 פסי הפרדה שצוין בהם אופן המילוי של המרווח והחומרים שצוינו. ד.  

 עבודה העבודה תבוצע באופן שיציקת שכבת הגרנוליט של כל קטע מה ה.  

שעות מעת יציקת משטח הבטון עליו היא מונחת.  3תהיה לא יותר מאשר    

במקרה של הפסקה ארוכה מזו שצוינה, על הקבלן הנחיות המפקח לתוספת 

ערב להדבקה ואופן ביצוע המשך העבודה. הנחיות מהפקח בנדון יבוצעו 

 ללא תוספת מחיר כלשהי.

 לפני התחלת העבודה יכין הקבלן דוגמאות לפי הנחיות המתכנן לגרנוליט  ו.  

 ס"מ, ויוגש לאישור המתכנן. X 40 40המפורט, גודל כל דוגמא יהא    

 לפי דרישת המתכן על הקבלן להכין דוגמאות נוספות עד קבלת האישור.    

  משניתן האישור תישאר הדוגמא ברשות המפקח ותשמש להשוואה לביצוע   

 העבודה על פי הדוגמא שאושרה.   

 היציקה תבוצע בשלבים ולפי הקטעים באופן התואם את דוגמת הריצוף  ז.  

 המפורטת ועל פי הנחיות המפקח. בשום מקרה לא תאושר הפסקת יציקה    

    שלא במקומות שיש בהם תפרים או פסי הפרדה או מעבר מסוג גרנוליט               

 נהו.למש אחד        

 העבודה כוללת חשיפת אבני הגרנוליט בעבודת יד, באופן שלא תתערער  ח.  

 יציבותן של אבני המשטח. המפקח רשאי לדרוש ביצוע מחודש של קטעי    

 גרנוליט שניתקו מהם אבני גרנוליט או יש בהם שקעים או פגמים אחרים.   

 הפירוק והביצוע המחודש הם על חשבון הקבלן.   

 העבודה כוללת ניקוי המשטח בחומצה ושטיפה יסודית של כל שאריות  ט.  

החומצה מן המשטח. הקבלן מוזהר שמשטחי גרנוליט שנותרו מוכתמים    

בצבע כתוצאה מהשארת חומצה או שאריותיה, או שטחים אשר שאריות 

 יבוצעו מחדש על חשבון הקבלן. חומצה נוקזו אליהם

ת ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן כל עבודות בניית מדרכו  40.2.18

 מאושרת בכל שטחי הגינון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה אדמת 

ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא  1הגן יהא  

 תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו כל  –ס"מ. השלמת אדמת הגן  1.0

 ות חומרי הבניה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן.שארי 

 

  קירות וסלעיות 40.3

 כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונות, אלא אם נכללו 40.3.1

 בסעיף נפרד למדידה בכתב הכמויות. מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים בסימון 

 פים השונים והיא לא תימדד ותשולם בנפרד.מוסכם. מחיר עבודה זו כלול בסעי 

 

 אלא אם צוין בכתב הכמויות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל 40.3.2

 סוג שצוין, העבודות הבאות, ללא מדידה ותשלום נפרד: 

 חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח בגב א.
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 הקיר. 

 כמפורט.יציקת המסד  ב.

 כל ברזל הזיון כמפורט. ג.

 בניה כנדרש כולל עיבוד המישקים וכיחולם. ד.

 כולל התקנת פלטות או צינורות לעיגון מעקה וכן גמר –נדבך ראש כמפורט  ה.

 פינות, זוויות, בניה בקשת, תפרי התפשטות. 

 על הקבלן להשתמש בתבניות ע. לבוד או מתכת מחוברים אנכית –בגב הקיר  ו.

 אלא אם נדרשת בניה לשתי חזיתות. 

 התקנת חורי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובמרחק מירבי ז.

 . 2" -מטר בין חור לחור. קוטר הצינורות כמפורט, אך לא פחות מ 2.00של  

 ליטר לכל חור ניקוז 20בגב חורי הניקוז יש להניח צרורות חצץ גס בשיעור  

 יר.תוך כדי מילוי גב הק 

 מ"מ, אלא אם צוין 90הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של  ח.

 כולל כיסוי הצינור בחצץ גס. אחרת,  

 מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי או מילוי מקומי, ובתנאי שחומר המילוי ט.

 אושר מראש ע"י המפקח לשימוש כמילוי בגב הקיר, גובה המילוי בגב הקיר 

 הקיר אלא אם צוין אחרת.ס"מ מראש  10עד  

 ( בכיוון1%בגב הקיר על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות ) י.

 מוצא הניקוז העילי. 

 מ', ובגובה מלא של הקיר 3.00על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא באורך מזערי של    40.3.3

 אינו תואםולקבל אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה שלדעת המפקח הקיר 

 את כל הוראות המכרז/החוזה, על הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים

 עד קבלת אישור המפקח.

 בכל עבודות בניית קירות תמך וסלעיות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת על   40.3.4

 הקבלן לספק דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש בו ולקבל את אישור המפקח

 מ"ק. 0.15 -לת העבודה. אבן למסלעה לא תהיה קטנה מלדוגמא לפני תחי

 על הקבלן לשטוף את כל האבנים שבשימוש )טבעיות או מעובדות( במים עד שהן   40.3.5

 תהיינה נקיות מאבן, אדמה ולכלוך אחר. האבנים תהיינה לחות אך לא רטובות לפני

 השימוש בהן לבניה.

 מ' אורך ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע"י 8.00על הקבלן לבצע קטע מסלעה של   40.3.6

 המפקח, לפני המשך העבודה. במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל

 הוראות חוזה/מכרז זה על הקבלן לפרקה ולבנות קטע דוגמא נוסף עד קבלת

 אישורו של המפקח.

 ביןעל הקבלן למלא תוך כדי בניית המסלעה אדמת גן שתאושר ע"י המפקח,    40.3.7

 פי הנחיות המפקח.-הסלעים כמפורט ועל

 על הקבלן להניח צינורות טפטוף, שיסופקו ע"י המזמין, או שימדדו בסעיף נפרד,   40.3.8

 בגב הסלעים, תוך כדי בניית המסלעה, לפי הנחיות המפקח, עבודת הנחת צינורות

 הטפטוף אינה נמדדת בנפרד פרט לחומרים.

 כלים מכניים, מנוף או עבודת ידיים, תיקבע בלעדית ע"י – שיטת העבודה במסלעות   40.3.9
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 המפקח.

 

 עבודות מסגרות 40.4

 במפרט המיוחד. 19כל עבודות המסגרות יבוצעו לפי הנחיות פרק  40.4.1

 עבודות המסגרות כוללות את כל העבודות שלהלן ללא מדידה ותשלום נפרדים: 40.4.2

 הכנה לעיגון והתקנה ועיגון באתר. א.   

 ריתוך, השחזה וצביעה. ב.  

 סגירת קצות צינורות. ג.  

 באם נדרש. –גילבון  ד.  

 11צביעת עבודות מסגרות תהיה בהתזה בצבע אמאיל סינטטי לפי הוראות פרק  40.4.3

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. 

 

 אופני מדידה מיוחדים 40.5

 

 יכלול הקבלן במחיר העבודות גםבכל מקרה שלא מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד    40.5.1

 את החפירה ו/או מילוי המסד ו/או שטח העבודה הדרוש לביצוע המלא והתקין של

 העבודה ללא מדידה נפרדת, כולל הכנה והידוק השתית והתשתית.

 זיון הברזל בבטונים יהא כמפורט והינו כלול במחיר העבודות ללא מדידה נפרדת.   40.5.2

 כלולים התפרים )אמיתיים, –מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד  בכל מקרה שלא  40.5.3

 קונסטרוטיביים, מדומים(, ופסי הפרדה במחירי העבודות ללא מדידה נפרדת.

 בהיעדר סעיף מיוחד בכתב הכמויות יכלל מחיר חגורת בטון סמויה בקצה ריצוף  40.5.4

 במרצפות במחיר עבודת הריצוף כולל הזיון הנדרש.

 ית מדרגות מכל סוג שהוא כוללות את העבודות שלהלן ללא מדידה ותשלוםבני  40.5.5

 נפרדים: הכנת שתית ותשתית כנדרש במפרט, זיון ברזל כנדרש, מסד בטון, פלטות

 מטר. 1.50 –מעוגנות בבטון לחיבור מעקה במרחקים אפקיים של לא יותר מ 

 ת הסלע הנמוך ביותר ועדמדידת מסלעות תהיה במ"ר בשיפוע )לא היטלים( מתחתי  40.5.6

 -לקצה הסלע העליון )לא כולל שטח אופקי של סלע עליון( בניכוי איי שתילה מעל ל

 מ"ר. 2.0

 

 

 

 

 

 דו"ח קרקע
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 לביסוס בפיתוחבדיקות קרקע וייעוץ 

 9אילת שצ"פ 

 

                                                           

 דוח פרלימינרי

 

 

  

 

 2018בינואר  12

 

 

 

  

 נתונים כלליים .1
 )ראה מפה מצ"ב(איתור  .א

 וגובל ברחובות הבאים: 9נמצא בשכונת שחמון  האתר
 שרה אימנו, רות המואביה, דבורה הנביאה ואסתר המלכה.-

 סוף ולאחרונה נבנה שם אולם ספורט.ים  -במרכז השטח בית ספר 
 . 192648/384140נ.צ. של מרכז השטח 
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 טופוגרפיה (1)
 נמצא במורדות המזרחיים של הרי אילת. האתר

+ )מעלה ההר( לכיוון כללי מזרח במורד 140פני הקרקע יורדים מרום של כ  (2)
 +.125שנמצא ברום של 

 ממערב למזרח באופן כללי.  5-7%שיפוע פני הקרקע הממוצע הוא  (3)
בעבר בוצעו, בשכונת שחמון, עבודות עפר שכללו חפירת גבעות טבעיות ומילוי  (4)

דיות לטובת יישור השטח ובנייה. בקידוחי הנסיון התגלו סימנים ערוצי וא
 מטר. 6-10מילוי ישן. עובי המילוי  עלהמעידים 

 תכנית בדיקות הקרקע .ב
 קידוחי ניסיון ע"י הקודח ישראל ליבנה. 15בוצעו באתר  2018בחודש ינואר 

החפירות הראשונות לשוחות יסוד ישמשו כבורות ניסיון להשלמת נתוני הקרקע.  
 קידוחים אלו ייעשו בפיקוח הנדסי צמוד. 

 כללי תאור  .ג
הכוללת שבילים, מדרגות, רמפות נכים, קירות תומכים  9מתוכננת הקמת פארק רובע 

 ומגרשי חנייה וכמובן צמחייה מתאימה לאקלים.
דוד בלנק והקונסטרוקציה ע"י  משרד א. אהרונסון אדריכלים אדריכלי נעשה ע"יתכנון 

 מהנדסים.
תיאור הקרקע הוא לצרכי תכנון. קידוחי הניסיון הם מדגמיים והכללה על כלל השטח היא 

 בגדר השערה בלבד. יש להביא בחשבון המצאות פסולת. 

 חתך הקרקע .2
 תוי הקדיחה:להלן תאור חתך הקרקע שבמגרש כפי שתגלה בקידוחי הניסיון ובעי

קיים מילוי מחומר מקומי המכיל חומר טיני שברי סלע חלוקים, בולדרים  – מילוי .א
מטר. ייתכן  3-10ס"מ. עובי המילוי הכולל משתנה מאוד מגיע עד  5-30בגודל 

 ובשכבה זו תמצא פסולת בניה או ביתית קבורה.
המסלע הטבעי מתחיל מתחת למילוי  – סלע גנייס, חול גס, צרורות ובולדרים .ב

ונמשך לעומק רב. ככל שמעמיקים לתוך הטבעי, הופכת השכבה לקשה וצפופה 
 יותר.  
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שנה,  30הדוח הוא פרלימינרי )ראשוני( ולכן לאחר העברת תוכנית מדידה ישנה מלפני 
 יושלם חתך הקרקע , יעודכנו הנחיות והדוח יהיה סופי.

 

 

 )ההנחיות הן לכל האלמנטים אליהם מתייחס הדוח( תיתטיפול בש .2
טון  12ממודיפייד במכבש כבד,  96%השתית, לפני ביצוע הקרקע, תהודק לצפיפות  .א

תנוקה מעודפי עפר ופסולת עד להגעה לקרקע הקרקע בכל האזורים  לפחות.

 טבעית.
יש להכניס למכרז שימוש בשברי אבן לייצוב השתית באזורים שבהם השתית  .ב

 תימצא בלתי יציבה. 
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 האלמנט המדובר. ימ' מצד 0.5הטיפול בשתית יעשה עד למרחק של  .ג
 מדרכות, שבילים ורמפות לנכים ועגלות .3

הוא  הפרק הבא כולל הנחיות לביסוס האלמנטים המוזכרים, כאשר הטיפול בשתית .א
 .2זהה והוזכר בסעיף 

 מ"מ   06   אבן משולבת              :שבילים מבנה .ב
 מ"מ   30   חול      

 מ"מ 040 עובי מצע סוג א'      

 מ"מ 490   סה"כ      

ממודיפייד. המצע  98%ס"מ לצפיפות  20מצע סוג א' יהודק בשתי שכבות בעובי 
 המדרכה.מטר לכל צד של  0.5יהודק עם שוליים של 

  :גמר עליון .ג
האופי של גמר עליון לאלמנטים אלה טרם נמסרו ויש לכך השלכה על הביסוס 

 שמתחתם. ההנחות שנלקחו הן:

  יהיה מאבן משתלבת. עקב שקיעות של השתית  בשביליםהגמר העליון
 תידרש תחזוקת תיקונים וזו זולה יותר בסוג זה.

 מאספלט יתוכנן כמפורט: שבילים 
 מ"מ   09   *אספלטעובי       

 מ"מ 400 עובי מצע סוג א'      

 מ"מ 490   סה"כ      

 מ"מ. 50מ"מ והתחתונה בעובי  40שתי שכבות אספלט כאשר העליונה בעובי  *
 סוג האספלט יתואם עם אדריכל הפיתוח. יש לעדכן אם פרט הגמר הוא שונה מאספלט.

יש להעדיף שרמפת הנכים תהיה מבנה בטון ולא רק משטח בטון.  רמפות לנכים .ד
 20ס"מ. המצע יהודק בשלוש שכבות בעובי  60החלפת קרקע תבוצע ממצע א בעובי 

מטר לכל צד של  0.5ממודיפייד. המצע יהודק עם שוליים של  98%ס"מ לצפיפות 
 השביל.

. החלפת ידה בשיפועיחולא עם רצפה וקירות מבנה בטון  שיהיויש להעדיף  מדרגות .ה
ס"מ  20ס"מ. המצע יהודק בשלוש שכבות בעובי  60קרקע תבוצע ממצע א בעובי 

 מטר לכל צד של השביל. 0.5ממודיפייד. המצע יהודק עם שוליים של  98%לצפיפות 
 מגרשי חנייה וכבישי גישה צמודים .4

 .לתכנון מסתמכת על תוצאות קידוחי הניסיון שבוצעו  .C.B.R -קביעת ה .א
 . CBR=3-4%לצורך תכנון "מבנה הכביש/חנייה" האספלטי נקבע מקדם  .ב

 המקדם קובע את עובי המסעה והרכבה על פי סוג הקרקע.
 תכן מסעות יינתן ע"י מהנדס הכבישים. .ג

 

 פרמטרים לתכנון קירות התמך .5
מטר(.  10מתחת ליסודות הקיר עשוי כמו בכל הפארק להיות גדול )עד עובי המילוי  .א

שקיעה תחת עומס חדש הצפוי מאלמנטים כבדים כמו קירות תמך  המילוי מייצר
 וקירות גדר.

 .טון/מ"ר  2 - המגע בבסיס הקיר יוגבל ויאלץ רגל רחבה יותרמאמץ  .ב
 בין יסוד להחלפת קרקע ממצע א'. 0.3 –החיכוך המותר מקדם  .ג

                                                           
 



 
 

53 

 

 טון/מ"ק .  2 –מילוי  חוזר בגב הקירמשקל מרחבי ל"קרקע"  .ד
 .aK = .330  -מקדם לחץ אקטיבי .ה
 יוזנח . - מקדם פסיבי .ו
 טון/מ"ר.  1 -עומס שימושי בראש קיר .ז
 ס"מ. 60 –החלפת קרקע ממצע א  .ח
 הוא גובה התמיכה(. H)כאשר      D=0.15m+0.25*H (    יהיה  D) עומק ביסוס .ט
 

 השלמת הגובה, תתבצע מ"חומר נברר" לפי הגדרת מפרט  עד לתחתית המצע א'.  .6
 
)ראה מפרט למצע מהודק בהמשך הדוח( תונח במקרה ועובי המילוי  יריעת סטבילנקה .7

 מטר. 2מקרקע קיימת ועד בסיס האלמנט גדול מ 
 
 וקהזניקוז ביוב ותח .8

 ניקוז לתכנון שיפועים מתאימים שיבטיחו סילוק מהיר מים. יש להיוועץ ביועץ .א
 .1525יש לקיים תחזוקה קבועה לפי הוראות תקן  .ב
תיקוני תחזוקה עקב שקיעת המילוי המאפיין אתר זה. יש להביא בחשבון שידרשו  .ג

 ס"מ. 1-3 -ההערכה היא שצפויות תזוזות דיפרנציאליות של כ
 יש לתכנן את התשתיות מחומרים המסוגלים להתמודד עם תזוזות הצפויות. .ד
 הקבלן יהיה אחראי לניקוז האתר בכל תקופת הביצוע. .ה
כראוי עם מכבוש כדי למנוע במקומות בהם לא ניתן להדק   CLSM-מומלץ למלא ב .ו

 שקיעה בעתיד.
 

 פיקוח .9
ביצוע כל העבודות יעשה בפיקוח צמוד של מהנדס בעל ניסיון בסוג זה של עבודה  .א

וידאג למילוי כל הוראות המפרטים והתוכניות וידווח על כל ממצא חריג שימצא 
 במהלך הביצוע.

לאישור השתית יש לזמן את נציג משרדנו שלושה ימים מראש, בסיום החפירה  .ב
 לצורך ביצוע פיקוח עליון.

יש להעביר למשרדנו לעיון העתק מתעודות הצפיפות וסוגי החומר )מצע א', חומר  .ג
 נברר(.

 

 

 

 

 אינג' ד. דוד

 

 

 מפרט למצע מהודק
 חומר מילוי .1

 יעשה עפ"י ההנחיות בדוח הביסוס.המילוי 
 עובי השכבות להידוק .2

עפ"י המפורט בדוח הביסוס וכן עפ"י סוג  ס"מ לאחר ההידוק 20עובי השכבות יהיה 
 .השתית
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 הצפיפות הדרושה .3
עפ"י ההנחיות  96%ובשתית  ממודיפייד 98%  במצע א הצפיפות הדרושה תהיה .א

 .בדוח הביסוס
יש להקפיד לייחד את החומר שצפיפותו נבדקת בגומה לחומר שלפיו נקבעה  .ב

 מכני.סימלית. זהות החומר תיעשה לפי בדיקת דרוג קהצפיפות המ
 הרטיבות הדרושה להידוק .4

רטיבות ההידוק לא תפחת מהרטיבות האופטימלית ולא תעלה על רטיבות הרוויה  .א
 .חומר של אותו

 יש להקפיד על הרטיבויות. העדר הקפדה עשוי לגרום לכשלים בהידוק.  .ב
 בד גיאוטכני .5

תבוצע פריסת יריעה מסוג  מטר 2עובי המילוי החדש יהיה גדול מ באזורים בהם 
. היריעה תועבר לאישור יועץ 10%עיבור מקסימאלי של בעלת  200/45 בלינקהסט

 הביסוס.
 מידות המילוי המהודק .6

עבודות העפר תתבצענה לפי תכנית חפירה ומילוי שתוכן ע"י המתכנן ואשר תפרט 
 .25%גבולות וגבהים. יש להכניס כמויות רזרביות במילוי חומר המצעים כדי 

 )או תחתית חפירה לפני מילוי מהודק( הידוק פני הקרקע הקיימים .7
יש לסלק חומרים אורגניים ופסולת אחרת מפני הקרקע לחשוף את הקרקע הטבעית  .א

לפני תחילת המילוי המבוקר. הקרקע תיושר באופן המאפשר מעבר יעיל של המכבש 
ובאופן שעובי השכבות להידוק לא יעלה על המפורט לעיל. כיסי המילוי הנוצרים בעת 

מעברי מכבש  6 -בבעית תהודק ס"מ. הקרקע הט 25היישור לא יעלו בעוביים על 
 ממודיפייד. 96%לצפיפות 

 עולת ההידוק תיצור משטח ישר ללא גלים.פ
 יועץ הקרקע יאשר את השתית טרם ביצוע המילוי. .ב

 סוג המכבש ואנרגיית ההידוק .8
ויברציה  טון לפחות ובעל 12ההידוק ייעשה במכבש ויברציוני כבד בעל משקל סטטי של 

ג המכבש יאושר ע"י המהנדס. אין להרשות סיבוב המכבש סבל"ד לפחות. סו 2000 של
 מהודק, ולכן יש להעדיף מכבש בעל הנעה עצמית. בשטח

 הידוק חרסית ייעשה במכבש מסוג "רגלי כבש".
 פיקוח ובדיקות צפיפות .9

יש להזמין את מהנדס הביסוס לפני תחילת ביצוע המצע. בעת עבודת המילוי  .א
 יוודא מילוי דרישות מפרט זה. וההידוק יהיה נוכח באתר מפקח אשר

בתחילת העבודה יש לוודא בכמה מעברים של מכבש מושגת הצפיפות, באיזו  .ב
 רטיבות ובאיזה סוג חומר. בכל שכבה ייעשו לפחות שתי בדיקות צפיפות שדה.

יש לבצע בדיקת צפיפות אחת באמצעות חרוט לכל שש בדיקות גרעיניות לצורך  .ג
 כיול המכשיר הגרעיני.

 בדיקות 30 -החרוט )אחת לכל שש בדיקות גרעיניות( תבוצענה עד לבדיקות 
בדיקות  12גרעיניות באותו אתר. לאחר מכן תיעשה בדיקת חרוט אחת לכל 

 גרעיניות.
אין תוצאות הצפיפות מהוות הוכחה לטיב המילוי, אלא אם כן בוצעו כל הוראות  .ד

מסויים וכן המפרט. בדיקת הצפיפות נועדה לבדיקת איכות ההידוק במקום 
 לבדיקת שיטת ההידוק, טיב המכבש, מספר מעברים, עובי השכבות וכו'.

 אינג' ד. דוד                              2018בינואר  10 

 פיתוח האתר  - 40פרק 

 כללי 40.00

 –במפרט הכללי )מהדורה חמישית  40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 או פרקים רלבנטיים אחרים שלו,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.(, 2009דצמבר 
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ם של ינטיואת כל הפרקים הרלו ויכללו העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

 המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

 ,ים הדרושים לשם ביצוע העבודההעבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזר

 וביצוע העבודה. הבהתאם למסמכי החוז

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 קירות 

 קיר כובד מאבן לקט מקומית -

 ריצוף 

 אבן מתועשת הסדרה הלינארית הקו השקט בגוונים שונים  -

 אבן מתועשת דגם "רמות" או ש"ע -

 אבן מתועשת למיסעה ולחניות -

 לעיווריםאבן סימון  -

  SPRAY-COAT  בשיטתמסלול ריצה יצוק  -

 יציקת אספלט במדרכות -

 אבני שפה וגן 

 אבן שפה כביש דגם "חריש" או ש"ע -

 אבן שפה מונמכת למעבר חציה -

 אבן גן רחבה -

 מדרגות 

 מדרגות גושניות דגם "קיסריה" או ש"ע -

 חיפוי קרקע 

 חיפוי בשברי אבן גרניט מקומית  -

 מילוי אדמת גן מקומית -

 ותדוגמא  40.01

  יח' מכל סוג(: 2-)לא פחות מ לחומרים הבאיםאת הדוגמאות לאישור האדריכל הקבלן יגיש 

 דוגמאות של אבני הקיר, בגדלים לפי הכתוב. -

 דוגמאות של אבנים לגרנוליט  -

 , צבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.הריצוףאבני וחומרי כל סוגי דוגמאות של  -

 גמר בהתאם לכתוב ובאיכות טובה.והצבע סוגי אבני השפה והגן, ה דוגמאות של כל -

 דוגמאות של אבן המדרגה, צבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה. -

 .דוגמאות של שברי גרניט לחיפוי, גודל לפי הכתוב -

 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  40.02

 להלן: דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט

 עיבוד נדבך ראש אבןכולל מ"א קיר  2 -

 מ"א של קיר כולל קופינג גרנוליט יצוק באתר 2 -
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 מ"ר ריצוף מכל סוג 3 -

 מ"א אבן שפה וגן מכל סוג 2 -

 מדרגות+ פודסט 3סט של  1 -

 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה 

 לדמות תנאים סופיים.  ל מנתביותר עהמתאימה והשלמה 

 לאיכות עבור הפרויקט.  האסתטיקהדגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

, ללא פירוקם או שאר באתר עד לגמר ביצוע העבודותידוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, ת

 . הזזתם

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש 

 לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

כלולה במחיר  םלמען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלות

 היחידה.

 

 בניית קירות אבן  40.03

 :תכולת העבודה והמחיר 

ולפי הנחיות  כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניותאספקת והובלת החומרים, 

בודה הנדרשת להתקנה מלאה הקונסטרוקטור, עיבוד סביב נקזים בבטון וביג'יבונד, וכל ע

 של הקיר והקופינג. ומושלמת 

מילוי הבטון מתחת לראש  המחיר כולל גם את .2378כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י 

 הקיר וכיחול שקוע במלט בגוון האבן.

 :אופן מדידה 

 מ"ק, כמפורט: -לעבודות העפר והביסוס 

לרבות החזרת עפר שמתאים לשימוש חוזר  ,מדידת החפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע -

 וסילוק עודפי חפירה.

 במשותף למצע שמתחת לקיר ובצדי מסד הקיר. ,מדידת מילוי המצע -

  .מדידת המילוי שמאחורי הקיר -

 מ"ק, לרבות אבנים במידות שונות ושילוב אבנים שפורקו בסלעיות הקיימות.  -לקיר 

 מ"א –לקופינג 

 הנחיות כלליות 

 מפרט זה מתייחס לבניית קירות אבן בבניה יבשה עם שימוש בבטון במקומות מסוימים. 

 ס"מ.  20/30/40גודל ממוצע של האבנים יהיה 

  העבודהביצוע 

 עבודות עפר חפירה ומילוי לקירות אבן -

בכל מקום שיבנה קיר תבוצע חפירת תעלה לפי החתכים בתכניות. בחפירת התעלה 

 הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוג של קרקע וסלע.
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במקרה של גילוי שכבות קרקע בלתי מתאימה לביסוס הקירות, תבוצע החלפת קרקע 

 הביסוס.לרבות הידוק ע"פ הנחיות יועץ 

 בסיס הקירות  -

ס"מ בעלות צורה  70-80אבני הביסוס בכל הקירות יהיו אבנים גדולות ב"קוטר" 

 קובייתית/מלבנית.

ס"מ אשר יונח על יריעות בד  25-30אבני הבסיס יונחו על גבי מצע מהודק בעובי 

 גר/ מ"ר לפחות. 250גיאוטקסטילי במשקל 

יריעות )ויותר( עם  2-3לפי התכנית, יונחו במקרה של יריעות בעלות רוחב קטן מהנדרש 

 חפיות ליצירת רוחב הבד לפי הפרטים בתכניות.

 מצידי אבני הביסוס יבוצע מילוי מצע מהודק אשר נכלל בעבודת המצע של בסיס הקיר.

מאחורי הקיר יבוצע מילוי הכולל אדמה וחלוקי נחל )כגון המילוי המסורתי שקיים 

ר קירות כולל מילוי מאחורי הקירות ולא ישולם לקבלן מאחורי טרסות עתיקות(, המחי

 בנפרד.

 נדבך ראש )קופינג( -

 ס"מ הנדבך יבוצע במשולב עם מילוי בטון.  50בכל הקירות יהיה נדבך ראש ברוחב 

אבנים  2האבנים בנדבך הראש יהיו משולבות בתוך מבנה שאר אבני הקיר: בד"כ יהיו 

 ם ליצירת אינטגרציה עם שאר אבני הקיר. לרוחב הנדבך אך באורכים ועומקים שוני

 אורך, רוחב וגובה. -ס"מ בשום מימד 20-גודל אבני קופינג לא יפחת מ

 קיר כובד מאבן לקט גרניט מקומית 40.03.01

 מ' מעל פני הקרקע, אורך לפי תכנית 1.5גובה עד   :מידות   

 לפי פרט, חיפוי צד שני לפי צורך : עיבוד   

   אבן מקומית לפי אישור אדר' : גוון                         

 קופינג גרנוליט לקיר כובד מאבן לקט . 40.03.01

 או ש"ע.  ARKOPתוצרת 

 מ"מ. 6-3גודל : מידות

 ס"מ. 2.5-2ק"ג/מ"ר לעובי יציקה   50: כמות נדרשת תערובת אגרגטים 

 מהתערובת אבן טבעית בגוון לבחירת אדר' 100%:גוון

 פאות לפי פרט 3: חיפוי גמר

 מ"א  -: קופינג אופן המדידה

: אספקת והובלת החומרים, ביצוע הכנות ליציקה, יציקת העבודה והמחיר כוללים

 גרנוליט, יישור והידוק, הברשה וניקוי, וכל עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת.

רובת הגרנוליט יבוצע על גבי שכבת מצע בטון כמפורט. יש לערבב היטב את תע

האגרגטים שאושרה עם מלט בגוון שאושר ושאר חומרי התערובת, ולצקת בצורה 

אחידה על פני כל השטח. החדרה ראשונית של האגרגטים תיעשה בעזרת הצד הרחב 

של לוח עץ או במכשיר דומה. לאחר מכן יש ליישר ולהדק את פני השכבה בעזרת כף 

ללא השארת חללים  מתכת )מאלג'(, עד אשר המלט יכסה את האגרגטים,
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לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחידה, סדוקה או ונקבוביות על פני היציקה. יש 

לאחר גמר פעולת ההחלקה יש להבריש את פני הגרנוליט במים בחשיפה  פגומה.

עדינה )ע"י מברשות עדינות(. בסוף העבודה )כשהבטון כבר יבש(, יש לנקות את 

 שאריות המלט בחומצה מדוללת במים.

 ויישום משטחים עבודות ריצוף  4.040

 :תכולת העבודה והמחיר 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת 

ס"מ, הנחת האבנים והידוק סופי בפלטה  5מצע מהודק, שכבת חול ים בעובי עד 

 ויברציונית, חיתוך. 

כולל כל עבודה הנדרשת ליישום ע"פ הנחיות היצרן, לא כולל  -ביציקת שביל הריצה 

במפרט  51ביצוע אספלט במדרכות לפי פרק מצע הבטון/האספלט שנמדד בנפרד. 

 הבינמשרדי.

 :מ"ר אופן מדידה 

 ביצוע ריצוף אבנים משתלבות

  הנחת הריצוף 

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י 

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר תהנחת הריצוף האדריכל. 

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת,  –האפשרי. באבנים שלמות 

צף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לר

)למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך 

עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" ייחיתוך האריחים  משולש, אלא רק טרפזי.

 יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה. .מיוחדת

ות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול יונחו על שכב אבני הריצוף

 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4בעובי 

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר 

המצע יהיה . ס"מ כל אחת 20אחד, ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51וג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק מס

 סימון גאומטריה לריצוף 

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מ' מקסימום. יש להימנע מיצירת מקטעים  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם 

 ביצועם.

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ' ופלס  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד 

 מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.
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 "מ.ס 1±המתוכנן מעל לא תותר סטייה מהגובה 

 ביצוע יציקת מסלול ריצה

 הביצוע יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואופן הביצוע ע"י האדריכל.

 סימון גאומטרית היציקה תבוצע כנ"ל.

 שכבה תחתונה גרגירי:  SPRAY-COAT בשיטת היציקה תתבצע ע"ג אספלט

SBR   מ"מ, שכבה עליונה בהתזת 1-4בגודל  EPDM  ,עובי כולל של בגוון אדום

 . מ"מ 17השכבות 

 ביצוע אספלט במדרכות

במפרט הבינמשרדי ולפי  51, לפי פרק יבוצע ע"ג תשתית של חול/מצעים מהודקים

 הנחיות קונסטרוקטור.

 מדרכות ושבילים –אבן מתועשת דגם "הסדרה הלינארית הקו השקט"  40.04.01

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 24/16/7+ 16/16/7ס"מ +  8/16/7מידות  : גודל   

 קוקטייל נחושת  : גוון   

 רצועת עזר, פס קצה ופס דופן  במדרכות –"אבן מתועשת דגם "רמות  40.04.02

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  1397מק"ט  

 ס"מ 7ועובי  8סט מידות שונות ברוחב  : גודל   

 חברוני : גוון   

 גלי  גמר:   

 פינות ישיבה -רמות"אבן מתועשת דגם " 40.03.03

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  1397מק"ט    

 ס"מ 7ועובי  8סט מידות שונות ברוחב  : גודל   

 קוקטייל מדברי : גוון   

 גלי  גמר:   

 בקרבת מדרגות פיתוח ומעברי חציה. -להנגשה  עם בליטותאבן סימון לעיוורים  40.04.04

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16971מק"ט    

 ס"מ 20/20/6 מידות : גודל   

 חברוני : גוון   

 .בקרבת מעברי חציה -פסי הולכה להנגשה עם אבן סימון לעיוורים  40.04.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16981מק"ט    

 ס"מ 20/20/6 מידות : גודל   

 חברוני : גוון   

 מיסעה -אבן משתלבת  40.04.06

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 10/20/8מידות  : לגוד   

  אפור : גוון 

 מקומות חניה –אבן משתלבת  40.04.07

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 10/20/8מידות  : גודל   
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 קוקטייל אפורים : גוון 

 פסי הפרדה בחניון –אבן משתלבת  40.04.08

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 10/20/8מידות  : גודל   

 לבן : גוון   

 מסלול ריצה יצוק 40.04.09

 דגם "פוליטראק" תוצרת פוליטן ספורט או ש"ע.    

 מ"מ, רוחב לפי תכנית 17עובי שכבות כולל  : גודל   

 אדום : גוון   

 יציקת אספלט במדרכה 40.04.10

 עובי השכבה לפי קונסטרוקטור : גודל   

 אספלט : גוון 

 אבן שפה וגן ומדרגותעבודות   540.0

  העבודה והמחיר:תכולת 

פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע , החומרים אספקת והובלת

 וחגורה סמויה )לפי צורך(, כולל אבני משענת בטוןו חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד מהודק,

 רדיוס ופינה. 

זהרה כנ"ל, כולל קונסטרוקציה ומשטח בטון משופע לפי קונסטרוקטור ופס א -במדרגות 

 נגיש לפי ת"י.

 :מ"א אופן מדידה 

  ביצוע אבן שפה וגן ומדרגות 

לאחר הנחת  .מיושרים והדוקים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

על דייס המישקים ימולאו ב ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

 )לאישור האדריכל(.האבן בגוון אפור /בסיס צמנט לבן

 אבן שפה כביש דגם "חריש" 40.05.01

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 2221מק"ט   

  ס"מ 20/25/100מידות  גודל: 

 אפור גוון: 

 במעברי חצייה -אבן שפה מונמכת  40.05.02
 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  

  ס"מ 23/15/50מידות  גודל: 

 אפור גוון: 

  
 אבן גן רחבה 40.05.03

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 661804מק"ט   

 ס"מ 20/50/10מידות  גודל: 

  SWגרניט  גוון: 

  1גמר: עיבוד צד 

 אבן גן רחבה 40.05.04
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 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 661804מק"ט   

 ס"מ 20/50/10מידות  גודל: 

  SWגרניט  גוון: 

 צדדים 2גמר: עיבוד 

 מדרגה גושנית דגם "קיסריה" 40.05.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. XX 661515מק"ט   

 ס"מ 50/35/15מידות  גודל: 

  כורכרי גוון: 

 לפי הנחיות יועץ נגישות.בקצה המדרגה פס במילוי מחוספס בגוון מנוגד  גמר: 

 

 עבודות חיפוי קרקע  .0640

 :תכולת העבודה ומחיר 

והידוק השתית, מצע אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, יישור 

מהודק )במידה ונדרש(, פיזור החיפוי, יישור לפי גבהים מתוכננים וכל עבודה הנדרשת 

 לביצוע מושלם של החיפוי.

 :מ"ר אופן מדידה 

 חיפוי בשברי אבן גרניט מקומית שטופה  40.06.01

 מ"מ 10-17גודל  מידות: 

 ס"מ 10עובי שכבת החיפוי: 

 לאישור האדריכל גוון:

 מילוי אדמת גן 40.06.02

 אדמה מקומית מסוננת ושטופה לפי הנחיות מח' שפע עיריית אילת.  

 מ"ק/דונם.  20תוספת קומפוסט בכמות של 

 ס"מ )או לפי המפרט המיוחד( 50עובי שכבת החיפוי: 

   

 

 

 

 

 

  

 גינון והשקיה - 41פרק 

 כללי 041.0

 -מהדורה רביעית) במפרט הכללי 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 
)מהדורה , 41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק (, 2009פברואר 
מהווה הרחבה של (, ומשרד הביטחון/ההוצאה לאור -בהוצאת ועדה בין משרדית  2001 ראשונה

וכמפורט בכתב  העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות
 הכמויות.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע 
מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות . העבודה בהתאם למסמכי החוזה

 הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד. 
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 א נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם ל

קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור  בהכרחעל הקבלן לקחת בחשבון שאין 

  סעיפי המפרטים האחרים.

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך 

תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות  התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל

 ובגין האמור לעיל.

 20אדמה גננית תהייה אדמה מקומית מסוננת ושטופה, בתוספת קומפוסט בכמות של 

 מ"ק/דונם, לפי הנחיות מח' גינון עיריית אילת.

 בטיחות ורישוי 
"י אנשים יבוצעו ע -חומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים בעבודות 
 לביצוע עבודות בחומרים אלו.  מורשים

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח 

 המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.

  סימון 
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום 

המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד 

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב כבוי. הקבלן לא 

הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע  כן יסמן אישור האדריכל. כמו

 מערכת השקיה.

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים 
חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו. 

עם זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה בשורשי 

עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות הגיזום 

העצים כחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת בשטח. וחפירת השורשים ייעשו בנו

והצמחים לשימור יושקו באופן סדיר ויום יומי באמצעות מערכות השקיה בטפטוף בכמות 

ליטר  150ליטר לעץ ליום בעצים בוגרים ועצי תמר, ו  300קוב לדונם ליום,  5שלא תפחת מ 

לא תשולם לקבלן כל תוספת  יידרש.ליום בעצים צעירים, כולל גיזום וטיפול במזיקים ככל ש

 עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

 

 

 

  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

גינון והשקיה פיתוח, לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: 

את כל הדגשים הרלוונטיים, לקבל במסגרת הדרכה זו עליו  והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

מבחינתו ומבחינת נציג המזמין, לביצוע הכנות לשתילה, לרבות תיאור מפורט של ממדי 

בורות הנטיעה, תמהיל מצעי הגידול שיש להכין ותכנית ההשקיה הנדרשת לקליטה 

דגשים אלו מחויב מנהל הפרויקט להעביר בכתב לקבלן האופטימלית של העצים באתר. את 

 ם העתק לידיעת המפקח מטעם המזמין.הפיתוח וע



 
 

63 

 

על הקבלן לבקר בשטח הפרויקט מראש, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת 

לוודא כי המפקח מטעם המזמין מודע לכל  ל הפרויקטהמנמגבלות שטח הנטיעה. על 

 הנדרשות על ידי קבלן הפיתוח המבצע בהנחייתה לרבות: ההיערכויות

 וחבו ועמקו(.מידות הבור )אורכו, ר -

 כל הנדרש ביחס לטיב מצע המילוי המובא. -

 הסדרת דרכי הגישה להובלה.    -

על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות  העם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחיי

 השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

 . מהמפקח גינון בשלבים הבאיםהקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים 

 ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים -

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן. -

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. -

הבאתם לאתר ומועד ביצוע תאום  סוג הדשנים, חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני  -

עבודות הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח 

 שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח.

 גמר הכנת קרקע. -

לפי המיקום,  ן,לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימו -

ונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלו

או טמינה של מערכת ההשקיה, והדברת /מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו

 עשבים.

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. -

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. -

 לה.אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתי -

 .גמר שתילה -

יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון המפקח באתר לאחר מסירת העבודה באישור 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור  בהתאם למפרט האחזקה הכללי.חודשים  12למשך 

אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה 

 מחירי היחידה של הסעיפים השונים.ואחזקה. התשלום כלול ב

 דוגמאות 41.01

 הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על -

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צוינו אשר

 מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות האדריכל עם
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 למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד ליד

 וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים -

 .מאושרים דוגמא כעצי

 הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור -

 הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן לנדרש.

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי

 

 הכשרת הקרקע לגינון 241.0

 :תכולת העבודה 

מילוי אדמת גן, תיחוח, סוח עשבייה, הדברת עשבייה, ימפסולת וצמחיה, כניקוי השטח 

 יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 תכולת המחיר: 

באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק  אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות

הדרושות לשם ביצוע העבודה, פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות 

חודשים ממסירה  9אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך  ,בהתאם למפורט במפרט

 .41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק המזמין סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות 

 .40אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק 

 כללי 

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י 

 דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

 9 -וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל יםחודש 9אחריות לצמחיה למשך 

חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר אחזקה לפי 

 דונם.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות 

למות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בש

 תקן שוהם.לקבלן בהתאם ל

עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של 

 כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

 המדידה הראשונה למפקח, ולהראות את לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים

עד למועד מסירה סופית היא עלות המים  .לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה

 –בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה  חודשי האחזקה. 12ובמשך 

 ע"פ החלטת המפקח.

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 

סוג שהוא, על הקבלן לנקות את  בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל

 השטחים וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 
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 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום. 

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי 

מו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא כהמפקח. 

ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור 

. הרחקת כל אדריכלהניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות ההשטח מהמצב שלאחר 

תרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לא

רשות מוסמכת אחרת. חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת 

 ישא בכל ההוצאות.יחלה על הקבלן והוא לבדו 

  עיבודי קרקע 

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש 

 כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  ,מצעות משתת רוטטס"מ בא 05לעומק 

יד עד לקבלת פני שטח מגרפת או  קלטרתיישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י 

 חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

מהשטח לאתר אשפה  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5-ים מכל פסולת ואבן הגדול

 על חשבון הקבלן.  -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות.

 הדברת עשביה  

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

עד להופעת  ,שבועות 3ם במשך שה ימיומ"ק לדונם כל של 15השקיית הקרקע בכמות של 

עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת 

 לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה.

 הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי 

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש שלמנוע נזקים לצמחיית תרבות 

 נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

ות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למר

אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, 

יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח 

 מפקח.העל כך עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים 

 כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל,  לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש

פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן  1-2כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 
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 תיחוח 

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח 

המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה 

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי  40לעומק מינימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות -התנאים הספציפיים של המקום. כמו

ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת 

 מיוחדים או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

 זיבול ודישון שטחי גינון 

 ס"מ 70-30עומק : מידות

יאושר על ו 801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי : תכונות החומר

 מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.סמך בדיקת 

במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה,  -: זיבול אופן מדידה

 במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה. -דישון 

פיזור, תיחוח, : הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, המחיר כולל

 מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  :זיבול -

 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 ץליטר קומפוסט מועשר לע 100תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 

 :דישון -

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 – לשטחי גינון

בכמות  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 מים בכל השקיה.ליטר למ"ק  0.5של 

באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה  את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע

זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל  ע"י כלים ידניים או במתחחת.

 אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  מ' ו/או 1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד 

השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן 

ל עם בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבו קוב לדונם. 30חד פעמי לפי 

 אדמת הגן לפני מילוי הבור.
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תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 

 משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

   נטיעה   41.03

: כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, העבודה והמחיר כוללים

חפירה ובכלל זה:  41,41.5הכללי לעבודות גינון פרקים בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט 

ן, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סימוהצבת העץ ונטיעתו, , של בור נטיעה או חציבה

השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה  ביצוע סמוכות, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח,

 הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה.וכל העבודות סופית(, אחזקה ואחריות עד המסירה 

הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש  -המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

 הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון. -וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה לקומפוסט,

  חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד.

  יח' )עץ(: אופן מדידה         

העצים לשטח הינה במכרז נפרד; העבודות במכרז זה מתייחסות לעבודות הנטיעה אספקת 

 הנדרשות לאחר שהובא העץ לשטח העבודה כנ"ל.

 אישור פריסת מערכת ההשקייה לפני שתילה ונטיעה : 

כל עבודות הנטיעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח, הכנת בורות הנטיעה ופריסת 

 מערכת ההשקיה.

מערכת ההשקיה והשרוולים, הקבלן יזמין את המתכנן והמפקח, כמו גם את נציג  לפני כיסוי

הרשות המקומית לאישור פריסת המערכת, בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות 

מתאימות, ולצורך בדיקת מדידה וסימון. הקבלן לא יוכל להתקדם בנטיעה ללא קבלת 

טר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל אישור לשלב זה )בכתב(. הערה: לפי המיקום, קו

או /קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו

 .טמינה של מערכת ההשקייה, השקייה והדברת עשבים

 

 :נאי נטיעהת

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. -

 חזקות.אין לטעת בשרב או כשיש רוחות  -

 אין לשתול בימי ראשון ושישי. -

 אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. -

 גשם לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או כולןהנטיעה  עבודות לביצוע איסור חל -

 לפי הכרעתו של המפקח.

לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות  -

 כלשהן.

 נטיעה. שתילה והוטיבם לפני ה והעצים הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים

( לגבי נכונות הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית המתכנן/באם יתעורר ספק )ע"י המפקח

הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים יוזמן מומחה לזיהוי הצמחים. המומחה ייקבע ע"י 

תחול עלות  -ם נכונים לפי התוכנית/הרשימה . קבע המומחה שהצמחינציג המזמין/המפקח
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תחול   -שירותיו על המזמין. קבע המומחה שהצמחים אינם נכונים לפי התוכנית/הרשימה 

 עלות שירותיו על הקבלן.

  בורות לעצים  41.03.01

ס"מ לעץ בתחום הגינון, או לפי תכנית. לעצים במדרכות  150/150/100 מידות:

 ס"מ 200/300/200ובחנייה גודל הבור לפי פרט. לעצי תמר 

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 

 תכולת עבודה ומחיר:

סימון מיקום הבור ע"י מודד, : המחיר כולל גונניםחפירה לעצים בשטחים מ -

חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, 

ליטר  100-ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן ב 5בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של 

ס"מ, מילוי  30-70קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק 

ים כל הבור בעת השתילה, השקית הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית העצ

תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה 

 בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות חפירה לעצים בשטחים מרוצפים -

פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף  - בתוספת הבאה לעילבהתאם לסעיף 

ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן  כולל מילוי והידוק שתית

, והתקנת הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרטאדריכל,  בהתאם לפרט

 מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל.

מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות 

טרם נטיעה ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. 

 מם.חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקו

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש 

ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות 

להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, 

ע הקבלן חפירת כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצ

 גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות. 

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את 

פגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבורות כך שלא יהוו מ

 הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן 

ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה  גןלהסיר את אדמת ה

ם או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור בעבודת ידיי

במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן 
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יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת 

 אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.

 סמוכות לעצים 41.03.02

 מ' 2.5ס"מ, גובה  8קוטר : מידות

: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא תכונות החומר

 סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה

: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה העבודה והמחיר כוללים

 .הסמוכות כלולות במחיר העץעץ. ל

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד 

 עליו יורה המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת 

 העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

. סמוכות לכל עץ 3 - מ' 0.5 בעומק טמנו בקרקעילן יסמוכות שיסופקו על ידי הקבה

 ס"מ. 25אלסטית )שטיכמוס( באורך  מושחלת צינורית שקופה ןעליה

הקשירה תהיה  .ס"מ לצידי העץ 15הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

, בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע 8בצורת 

 ברוח.

 נטיעת דקלים מבוגרים  41.03.03

 מ'.  52.-4גובה הגזע בין : מידות  

 ס"מ 200/300/200: גודל בור הנטיעה  

 יחי' : אופן מדידה  

, השקייה, וכיסוי הבור באדמת גן, דישון וזיבול : חפירת הבור, הנטיעההמחיר כולל

 41.2וכל האמור לעיל בסעיף זה ובפרק  אחריות לקליטה למשך שנה מיום הנטיעה

  .במפרט הכללי

לפני העברתם לשטח. לפני  פקחם לקבל את אישור האדריכל או המיהדקלים חייב

הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות )בתיאום עם האדריכל( 

ולעטוף את הכפות בשק יוטה להגנה. הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה 

עץ מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על נכונה סביב מערכת השורשי, והוצאת ה

מ'. מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו  1

 אל אתר הנטיעה, באופן מוגן משמש ורוחות.

שעות לפני הנטיעה. יש  24הבורות המיועדים לנטיעה ייחפרו ויהיו מוכנים תוך 

הנטיעה. העץ יורם מהרכב אל תוך שעות לפני  12-למלא הבורות במים במשך כ

הבור באמצעות מנוף, תוך הקפדה שלא לפגוע בקליפתו. הבור ימולא באדמת חמרה 

חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה וגדושה. לפני נטיעת העץ הבור ימולא עד מחצית 

גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ. לאחר הנטיעה  יש להציב 

ת יציבותו והגנתו בפני רוחות. זיבול ודישון יעשה רק לאחר אמצעי הגנה שיבטיחו א
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 בתאום עם אדר' הנוף. -קליטת העץ 

במידה ולא ימצא הקבלן דקלים בגודל המתאים, יהיה עליו לאשר עם המתכנן 

ואגרונום הפרוייקט את גודל הדקלים שהוא מבקש להביא, ולקבל הנחיות 

לגודל הבור, אופן הגיזום מותאמות מהמתכנן ומאגרונום הפרוייקט באשר 

והעתקה, גודל גוש השורשים המועתק, דרישות מיוחדות ושינויים באשר לדישון, 

זיבול והשקייה. כל אלו וכל שידרוש האגרונום, נכללים במחיר הדקל ולא יקבל 

 הקבלן בעבור תיאום, שינויים ודרישות אלו תשלום נוסף.

ה מיום הנטיעה; כל עץ שלא הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנ

נקלט יורחק מהשטח על ידי הקבלן ויטע במקומו עץ אחר, עד לאחר הבטחת 

קליטתם המלאה של כל העצים. עצים שנקלטו לכאורה,  היינו ירוקים במרכזם 

ס"מ במשך שנת  50אבל לא ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של לפחות 

החליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו האחריות, ייחשב הדקל כלא נקלט ויש ל

 המלאה כנ"ל.

  טיפול כנגד מזיקים 41.03.04

  : לפי יחידת עץאופן מדידה  

: תיאום ואישור החומרים, הטמנתם וכל הדרוש ליישומם יםהמחיר כוללהעבודה ו

  נציג המזמין.עפ"י הנחיות 

לספק לצמחים ולעצים טיפול כנגד מזיקים ופטריות. הטיפול יכלול  קבלןעל ה
ת והשמת חומר מתאים, עפ"י הנחיות ומול משרד החקלאות, הטמנת מלכוד םתיאו

. טיפול מתאים פעמים בשנה 3אך בכל מקרה לא פחות מ  ומח' הגינון נציג המזמין
ופטרית  מההאדו ינתן כנגד כל מזיק או פטריה, ובפרט כנגד חדקונית הדקל

 החירכון.
 
 
 

 מרבדי דשא  41.03.05

 מ"ר : אופן מדידה

אספקה והנחת המרבדים, כל הטיפולים הנדרשים טרום : יםהמחיר כוללהעבודה ו

 ולאחר שתילה כמפורט.

 האספק 

אספקת מרבדים שגדלו אך ורק על מצע של אדמה קלה ונקיים מכל עשביה ומזני דשא 

מין או זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה,  שלא הוזמנו.

יש לקבל אישור המפקח על מקור הדשא. השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר ו

את טיב חומר השתילה בשטח המשתלה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות 

או זני דשא לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות עשבים 

 .מכוסים במשך הנסיעה ויהיויסופקו בשעות הבוקר המוקדמות,  המרבדיםזרים. 

 ביצוע 

 כנ"ל. טרם ההנחה  הקרקע יישורו ןזיבול, דישו ,עיבוד

בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה )כמו טרם ההנחה יש לסמן 

ומצעם לא יהיה יבש. יונחו בצורת בנית לבנים המרבדים שנהוג בהנחת מרצפות(. 
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המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן 

ביותר. יש להקפיד על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין 

יש לחתוך  ,במקרה של הנחה בגלילים. תפרים לא מלאים ובשולים לאחר ההנחה

 בלטו לפני השטח.ולסלק שרידים של רשת הגלילה שי

 ק"ג. 70/50בסוף הנחת המרבדים יש לעבור עם מעגילה 

 יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים.  

 השקיה ודישון 

מ"מ ליום  6-9סה"כ  -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר יש להשקות 

 7-5ות לפעם אחת ביום בכמות את ההשקי יש לרווחימים  7-5מ"ק לדונם(. כעבור  9-6)

בהתאם להוראות המפקח. כעבור  ,מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים

מקומות  ליישרק"ג חנקן צרוף לדונם ו 3דשן חנקני בכמות של  יש להוסיףימים  14

 ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת המרבד. 

 

 מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.04

 כללי      

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו 

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

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת 

 אשר תישא את החותמת "לביצוע".על ידי מתכנן או המפקח, 

, כלומר תכנית מצב AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות 

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   קיים בשטח לאחר הביצוע

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל 

 ת בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.העבודות הדרושו

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא 

 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על 

 השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי 

 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור מחירי היחידה כוללים

 יב.הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות ט

 

 ביצוע מערכת השקייה        41.04.01

 מדידה וסימון 

 סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע.  

 שרוולים במעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים
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 : שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. אופן המדידה

השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת : אספקה, הנחת המחיר כולל

 כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

מעבר צר להנחת כביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, 

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא השרוול 

הכל על  ,בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבורתשלום 

חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או 

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 .מגונן

ראש "מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. ס 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 

 ס"מ.   40השרוול טמון בעומק 

 .למים עמיד יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע

 על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות –רוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח ש

 המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

 עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.

או בהתאם  10מ"מ דרג  110יהיו מפוליאתילן ללחץ מים בקוטר מינימלי  –שרוול במדרכות 

 לתכנית. 

 תעשה לפי הנחיות המפקח., ושלמת ביצוע השרווליםהשחלת הצנרת תבוצע בעת ה

 פוליתילןצנרת        41.04.02

 : צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.אופן המדידה

 -: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי חיבור מחיר היחידה כולל

כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ מים מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, 

 לפני הכיסוי.

 לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא 

בצנרת  תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות 

 ובשלוחות הטפטוף.

ל לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלו

 במחיר היחידה.

 מחברים 

 פנימה. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך

 קווי טפטוף או  כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה,

 "פלסים" או ש"ע.  ,פלסאון"לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת " מתחת

 פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות   16M" חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי

 ומחברי שן.
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 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".

 ת הצנרת וחיבורהשפרי 

 ם.צנרת תעבור בשטח מגונן.  צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולי

צינורות זהים בקוטרם יסומנו בסרטי . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני 

 סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 

 

             או מתזים ממטירים   41.04.03

 : יחידת ממטיר קומפלט.אופן המדידה

נגר ואחר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-: אספקת אלהמחיר כולל

 הרכבת הממטיר מחדש.

נדרש. סוג להכל בהתאם  מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור,

 מפקח.ה הממטירים יאושר ע"י המתכנן או

 .ס"מ משולי הדשא 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של 

 . כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-וכולל אל יהיה ללא התזה אחורניתממטיר גזרה 

הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר שהורכבו  ןחיצוני יורכב, במידה ותינת-אל נגר

 הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.

 וףקווי טפט   41.04.04

 יחידה.  -במטר אורך. טבעת טפטוף  -: שלוחת טפטוף אופן המדידה

 ,ושלוחות הטפטוף אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת: המחיר כולל

 הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה    -לעצים 

 בעזרת מצמד לקו המים.

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן. 

 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

יטר/שעה. ל 2 מ"מ ספיקת הטפטפת 16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטרש

 טפת אינטגרלית בצינור.הטפ

 עצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. הו יחיותהשבכל 

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.

ס"מ כשהם צמודים לשולי  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 

מ"מ, אם לא נאמר אחרת  32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  הערוגה )לחגורת הבטון(.

 בתכנית.

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד + 

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

 במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.
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  .ת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופיתקצה שלוח

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר 

  "עומר" או ש"ע.

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

אחרת.  השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  יונחו הקווים לאורך -בשיחים

הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.  ,קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני

 הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.

ברזל  ות ייוצבו ביתדותפריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוח

 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  - בשטחים מדרוניים

שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על או  במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון

 ס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.חשבונו תופ

לדקל אם לא  20 -טפטפות לעץ, ו 15הכוללת:  מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף

 יתדות כנ"ל.    3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30במרחק  נאמר אחרת, המקיפה את הגזע

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      

 

 ראש מערכת )ראש בקרה(           41.04.05        

 יחידה. –: ראש מערכת קומפלט אופן מדידה

חיבור ראש המערכת  ה,התקנ ,אביזרי חיבור, אספקהמגופים, : אביזרים, המחיר כולל 

וכל העבודות המפורטות למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב 

 הדרושות.

 

מיקום הראש, צורת  .המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים מחיר התקנת ראש

 הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי "

 ע"פ פרט בתכנית.ם או אנכיימגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או 

, שסתום אנטי , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה  יהיו עשויים מ 1מקוטר "

 או בהתאם למצוין בתכנית.ורקורד  1/2" ואקום 

אתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל ימסנן כניסת המים ויצב

 למופיע בפרט., או מורה סתימה בהתאם מדכנים למדידת לחץ

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.
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כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם צוין 

 אחרת בתכנית.

  ראש מערכתארון  

 : קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה, בהתאם למופיע בכתב הכמויות. אופן מדידה

: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  מנעול מחיר הארון כולל

 שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון. מאסטר.

, ל בהתאם למופיע בתכנית. הכש"עמסוג "ענבר" או "אורלייט" או  ארוןהראש יותקן ב

 או ע"פ הנחיות הפיקוח.  בכמויות

 יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.ון ראש מערכת והאר

 10 לפחות אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים,

 יו מפולסים ומאוזנים.יהו ,מקבילים לקרקעראש המערכת יהיו  מהדופן. אביזרי ס"מ

 .ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכתגודל ה

במקרה שמידות ראש  .על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון

 המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על

 או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות. חשבון הקבלן

על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות  .MASTERראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  וןאר

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-"רב

 הדלתות.  ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של 40 -הארון יהיה מרוחק כ

ס"מ. משני צידי שכבת  10יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי  השטח שבין הארגז לאבן שפה

צץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית הח

 האדריכל.

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 
הסוקל ופילוס האדמה בתחתית, הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת 

הסוקל )יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל(,  מילוי בצידי הסוקל ופילוס
הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם 

 במקום המיועד לכך.

יש לבדוק את פילוס הארון שוב ואז מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. 

 חידה מכל צידי הסוקל במקביל.יש לפזר את המילוי בצורה א

 בקר ההשקיה         41.04.06

 מחשב  

 : יחידהאופן מדידה

                       להפעלהוהדרושים : אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים המחיר כולל

תקשורת בין יחידות המחשב בשטח  ,חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמךתקינה, 

שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל  למרכז, לרבות אספקה והתקנה של

 המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.

 או בהתאם להנחיות בכמויות.  לשנה ותכלול אחריות היצרןע"י היצרן תבוצע הרכבה ה

 הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. וןהמחשב יורכב באר
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למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר  3/4יציאה בקוטר " בכניסה לראש המערכת תהיה

(או חיבור )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכתמש.  150)גוף פליז( ומסנן 

 .צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף

 סולונואיד

 יחידה.    –: סולונואיד אופן מדידה

: אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, הכלול המחיר כולל

 במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 סיום עבודה         41.04.07         

        חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום  6לאחר תקופה של 

   את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 

ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים  מהלךהמפקח. ב

 שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

  ולהגיש  כל קו השקיהובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה 

 ח.הנתונים למתכנן או למפק

 בדיסקט בתוכנת AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית 
 שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תתתכנית בניר ובאוטוקד 

 קרקעית ותאי ביקורת. 
 כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 בודה, לפני חשבון סופי. יום אחר גמר הע 14 -התכניות תימסרנה למזמין כ
 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  
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 פיקוח ומעקב אחר קליטת העץ והטיפול במשך כל תקופת האחזקה 41.05

 חודשים קלנדאריים מיום הנטיעה. 12תקופת האחריות לקליטה הינה 

בתום תקופת האחריות כהגדרתה בס"ק, יערך סיור מסירה בהשתתפות נציג הקבלן, המפקח 

מטעם המזמין, נציגי המזמין, הקבלן המבצע של עבדות הפיתוח, נציג המתכנן, האגרונום 

 ונציג מחלקת הגינון מטעם המעוצה המקומית תמר. 

באחריותו ועל  –לבצע ימים ממועד עריכת פרוטוקול המסירה, ידאג הקבלן שבועייםבתוך 

את מלוא ההשלמות ו/או  –חשבונו, ומבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין ובקשר עם כך 

 החלפות כפי שנקבע בפרוטוקול המסירה.

בכפוף לאישורו של המפקח כי הקבלן השלים ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן 

ישחרר המזמין את הקבלן מאחריותו ובמועדן, לרבות ביצוע כל השלמה נדרשת כאמור, 

 לעצים וזו תעבור לקבלן הפיתוח המבצע עד למסירה סופית של הפרויקט בשלמותו.

במשך תקופה זו על הקבלן ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירת 

 האחריות על העצים, לרבות:

חלפו בחדשים, עצים כל העצים והצמחים אשר לא יקלטו ולא יראו סימני צימוח יו -

פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים 

, וגם עליהם תחול אחריות הקבלן. השתילים ונציג המזמין ע"פ הוראות המפקח

 יוחלפו בשתילים חדשים כנדרש בתכניות ובמפרט.

שקיה השנתית של השקיה במועדים קבועים ובכל כמות נדרשת בהתאם לתכנית הה -

 המתכנן ובהתאם למזג האוויר. 

טיפול מונע/נגד מזיקים ומחלות וכל הנדרש לשמירת בריאותו של העץ, החומרים  -

 והעבודה ע"ח הקבלן.

זמניים, כחלק מביצוע עבודות עיצוב שלד העץ, הכל  םגיזום העץ, לרבות הסרת ענפי -

 .ים, המתכנן, נציג המזמין ורשימת הצמחעפ"י הנחיית המפקח

 ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי התמיכה. -
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 ריהוט גן  - 42פרק 

 כללי 42.0

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  42פרק 

 ריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. מתקנים ולעבודות 

ם יונטיוספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:

 ריהוט חוץ 

 ספסלים, מושבים ומערכות ישיבה מחומרים שונים -

 אשפתונים -

 ברזיות -

 מתקני אופניים -

 מחסומים לרכב מחומרים שונים -

  מתוצרת אלו את ניצן בע"מ או שווה ערך  מתקני משחק 

   מתקן  מק"ט כמות

 1  מעלות 360נדנדה  5553590 1

1 SNAIL  2  חלזון -דמות גומי מנהרה 

      1 ZZXX0355 CRUISE LINE  3 

1 ZZXX0083  סקייט בורדACTIVO  4 

1 ZZXX0148 5  מנהרת זחילה 

1 ZZXX0193 6  צלחת קפיצים 

1 1511-500  7  מתקן משולב נגיש 

 8  קרוסלה נגישה 5640030 1

1 ZZXX0598 9  עלה ורד 

1 ZZXX0365 10  כפת טיפוס 

1 ACT 1300-  Playville 11  משולב 

  1 ZZXX0584 12 דמות קפיץ 

 13 נדנדה נגישה 564005024 1  

 14 מסלול נדנדות  מסלול נדנדות 1  

 

 משטח גומי מחופה דשא סינטטי 

 פרגולות להצללה מיריעות במתיחה 
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 דוגמאות  42.01

 

על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל אחד מהמוצרים המפורטים להלן לאישור 

 האדריכל והמפקח.

יוגשו לאישור האדריכל הדוגמאות מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, 

ע"פ דרישות מפרט הצבע, כמפורט  צבועותיוגשו דוגמאות הבאות לפני התקנתם באתר. ה

 . גוון, צבע וגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה:להלן

  מכל סוג של רהיט חוץיחידה  1 -

 מ' יריעת בד להצללה 1 -

על כל לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור אין להתחיל בייצור הפריטים ו/או 

הרכיבים שהקבלן יספק ושיותקנו דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. 

 באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

העבודה הנוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל תשלום.  

הדוגמאות יוצבו באתר לאישור, במקום עליהן יורה המפקח.  תנאי להתחלת הייצור הוא 

ובאישור המהנדס של הדוגמאות כמתאימות לייצור. אישור בחתימת ידו של האדריכל 

 לא תתקבל טענה לאיחור בלוח הזמנים בשל עיכוב בתהליך אישור הדוגמאות.

 

  (ups -Mockדגמי דמי )  42.02

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

  "ר של משטח גומי למשחקמ 1 -

 כולל כל המחברים הנדרשים מ"ר של פרגולת הצללה, 2 -

את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל( על חשבונו  הקבלן יכין

 הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.

כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים 

 המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו באתר.

וכל המאפיינים  כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור יורכבוהדמי אלה  דגמי

בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי יוקמו דמי אלה  של העבודה הסופית. דגמי

 יותקנו. לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה

 טיקה לאיכות עבור הפרויקט. תיקבעו את סטנדרט האס דגמי הדמי

אדריכל/מפקח, ויימצאו בו יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  הגמי הדמי ד

לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם. עם סיום הפרויקט ובהוראת 

 המפקח יפורקו ויסולקו מהמקום.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

 

 שאינם מוצר קטלוגימסגרות  תהליכי אישור ובדיקה לעבודות  42.03
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 ,1:50 - 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפרזולים ושיטת הרכבתם. 

שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג 

הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר למזמין תוצאות 

כולל אישור  ,להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו

מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי 

 החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 ריהוט חוץ 42.04
, חלקים וחומרים, ציוד הריהוטשל כל והובלה אספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן את התקנתו כולל ביסוס ואביזרים  לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה

  .ריצוף למצב קיים\חיפוי\עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

: כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תכונות החומר

תהא מגולוונת וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; 

 גמר בטון לפי המפורט. 

 : יחי'אופן המדידה

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן 

"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם ע  ,עבודות

 .והרכבה בשטח לפני קיבוע אדריכלה

 ספסל ישיבה דגם "עדן" 42.04.01

 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע                    

 עם משענת ומסעד יד  

 ס"מ 80/59/173 מידות:  

 יציקת אלומיניום ועץ גמר:  

 אשפתון דגם "נגה" 42.04.02
 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע 3095מק"ט   

 ליטר 45ס"מ, נפח  85ס"מ, גובה  68קוטר  מידות:   

 בטון אדריכלי ע"ב פיגמנט לבן גמר:

 ברזיה דגם "חרמון" 42.04.03
 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע 2070מק"ט   

 כולל בריכת ניקוז

 ס"מ 33/47/86  מידות:  

 ע"ב פיגמנט לבן בטון אדריכלי גמר:

 עמוד מחסום הידראולי לרכב 42.04.04
 הנחיית עיריית אילת  כמפורט בכתב הכמויות ובאישור  

 מתקן קשירה לאופניים דגם "לביא" 42.04.05
 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 4990מק"ט   

 .בראש המתקן אייקון אשר מסמן את השימוש במוצר

 ס"מ 90/8/18  מידות:  

  עמיד בפני וונדליזםגמר: יציקת ברזל דוקטייל מגולוון וצבוע בתנור,   

 מתקני משחק   42.05
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ייצור, קונסטרוקטור, ה ואישור  יסודות בטון ע"פ פרטי היצרן : תכולת העבודה והמחיר

ספקה, הובלה וכל עבודה, חומרים וכלים הדרושים להתקנה מלאה. כמו כן יש לספק א

 שנים על שלמות המתקנים ותקינותם.  חמשאחריות ושרות ל

: המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד תכונות החומר

חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט. כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים 

יודגש כי על הקבלן להציג לגבי כל מתקן משחק אישור מכון לבטיחות ולנגישות. 

תקנים. הצגת אישורי מכון התקנים הינה חלק מהגשת הדוגמא ובאחריות ובמימון ה

 הקבלן.

 : קומפ'אופן המדידה

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן 

קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים ואישור הע"פ פרט ביסוס   ,עבודות

יש לאשר את גווני כל מתקני המשחק  .והרכבה בשטח לפני קיבוע אדריכלמדויקים עם ה

 מול האדריכל; אין להזמין ללא תיאום.

 

 :כללי 

 אישור התכנון של מבנה המתקנים, חלקיהם, הצבעים והחומרים ע"י אדריכל הנוף.

 .יש לקבל אישור ממכון התקנים עבור מתקנים ומצע בטיחותי אחרי ביצוע עבודות בשטח

פק המתקנים לספק גם את המצע תחת המתקן, בעומק הנדרש על פי התקן, ר' ס' על ס

42.06 

 משטח בטיחות למתקני משחק 42.06

ייצור, קונסטרוקטור, אישור הבטון ע"פ פרטי היצרן ו בסיס: תכולת העבודה והמחיר

, כולל מצע חול ים אספקה, הובלה וכל עבודה, חומרים וכלים הדרושים להתקנה מלאה

המוצר ועל הביצוע כולל התשתיות,  שנים על חמשלספק אחריות ושרות ל על הקבלן נקי.

 כל עוד אושרו מראש ע"י  האדריכל והמפקח.

", בעל תקן מכון התקנים. משטח הבטיחות יהיה מסוג "סמארט פליי: תכונות החומר

הציפוי העליון יהיה מרבדי דשא סינתטי המאושר בתקן על ידי מכון התקנים, כולל 

 עמידות לאש. 

 : מ"ראופן המדידה

 :אופן הביצוע 

הביצוע יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואופן הביצוע ע"י האדריכל. יש לבצע סימון 

  סביב למתקני משחק על גבי תשתית בטון.מתחת או יהיה הביצוע  הגאומטריה ע"י מודד.

 לפי הוראות יצרן.התקנה 

ס"מ מחוברות בשיטת הפאזל, לפי  X 90 225המשטח יונח על גבי בסיס תחתון של פלטות 

 ולפי הנחיות יצרן המתקנים.  1498העובי המתאים לגובה הנפילה לפי ת"י 

ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה ובצמוד  חיבור והדבקת הפלטות בדבק פוליאוריתן

 לעמודי מתקני המשחק. 

 הכנת התשתית

 הכנת השטח לתשתית תכלול את הפעולות הנדרשות הבאות:
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 תשתית בטון על פי תוכניות הקונסטרוקטור או אחר לפי הנחיות היצרן. -

החלקת השטח, יצירת שיפוע מתאים, הטמנת פלטות בהתאם לגובה הנפילה  -

המשך  יצירת משטח אחיד בכלל השטח, ,פולות במידת הצורךומיקום פלטות כ

הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן 

 השפה ההיקפית.

המתקן וצורתו. במידה בהתאם לשרטוט  , תהיהפריסת דשא סינתטי מסוג מולטיספייס

 מרבדים השונים.ל וידרשו צבעים שונים, תוך התאמה

 חיזוק המשטחים יעשה .בעזרת דבק פורבו דו ריכביהמשטחים יעשה  תוהדבקחיבור 

 ס"מ. 20במסמר מגלוון באורך 

מ"ר , והברשתו לתוך  1ק"ג ל  18עם סיום הנחת המשטחים, יפוזר חול סיליקט במשקל 

 מרבד הדשא.

 פריטים הנדרשים להתקנה

 פלטות מפוליאריתן ממוחזר -

 דבק פוליאוריתן מקציף ירוק -

 פורבו דו ריכבידבק  -

 חול סיליקט -

 מרבד דשא מסוג אלפא סופט סיב מתפצל -

 ס"מ 5ס"מ /מסמר פלדה  20מסמר מגלוון  -

 סופט" משטח בטיחות "סמארט פליי 24.06.01

  תוצרת "פוליטן ספורט" או שו"ע" P פוליגארס"  דגם 

 דשא סינתטי אלפא סופט סיב מתפצל חיפוי: 

 מ"ר/תפרים 38,000צפיפות של מ"מ,  20גובה  מידות:  

   לבחירת האדריכל  גוון:

 פרגולות הצללה מיריעות תוצרת "קאבריט" או ש"ע   42.07

, אספקה או ש"ע COVER ITבניית הצללה ביריעות של חברת : תכולת העבודה והמחיר

מפרשי הצללה או יריעות מתיחה לרבות כל הקשירות, המתיחות ועמודי   והובלה של

ונים וצבועים בגוון לפי האדריכל. כולל יסודות ועיגון לקרקע כולל ומגול ,הקונסטרוקציה

תכנון, הצבת היריעה העמודים והביסוס על ידי קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת 

  כולל הכנות לתאורה ומצלמות.המפקח. הקונסטרוקטור של המזמין אישור 

 : מ"ראופן המדידה

 

 כללי 

אשר יכללו תיאור  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 

 42.03כמפורט בסעיף  מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם

 . לעיל

מחבר מייצג של כל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל  דמי םדגכמו כן, על הקבלן לספק 

 לעיל. 42.02בסעיף גילוון, צבע וחומר הכיסוי כמפורט 
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כולל מתן כל המסמכים הנדרשים  ,באחריות הקבלן הכנת וקבלת היתר להצבת המצללות

ים וחתימת מהנדס מטעם ייה, הגשת חישובים סטטילצורך קבלת היתר והגשתם לעיר

 היצרן על ההיתר, כולל אישור קונסטרוקטיבי של קונסטרוקטור הפרויקט.

 

 יריעות הצללה 

מ"מ  1.5, עובי מינימאלי UVהיריעות עשויות מאריג פוליטלן בדחיסות גבוהה ומוגן מ

מ'  3-6" ובגובה 6-8הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר  90-95%

בהתאם לגובה המתקנים תחתן ולפי הנחיות המפקח, מגולוונים וצבועים בתנור לפי תקן 

 ית ובאישור האדריכל והמפקח לפני קיבוע בקרקע.בגוון לבחירת האדריכל. הכל לפי תכנ

 

 נתוני האריג

המעניק לאריג חוזק ( HDPE)עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה : חומר גלם -

יחזור ( רוח)גם לאחר מתיחה , האריג בעל אלסטיות ויציבות. ויציבות לאורך שנים

 .למצבו הקודם

צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת  –אריגה ייחודית במונופילמנט : מבנה האריג -

 .האריג גם במקרה של קרע

 (.B751 ASTMDלפי תקן )ג "ק 200 –ערב , ג"ק 200 –שתי : חוזק קריעה -

 (.או תקן ישראלי מקובל ASTM 3787לפי תקן )קילו ניוטון  KN 3.7: ביקוע -

 .ר"גרם למ 324מינימום : משקל החומר -

 .UVשנים מפני התבלות מקרינת  10מינימום חשוף לשמש במשך : אורך חיים -

 .מעלות צלזיוס 25מינוס : מינימום טמפרטורה -

 .מעלות צלזיוס 80: מקסימום טמפרטורה -

 (.ASTM 1777לפי תקן )מילימטר  1.5מינימום : עובי -

 (.748לפי תקן ישראלי % )93 -% 90מינימום : הצללה -

 (.748לפי תקן ישראלי % )98 -% 92מינימום : UVמסנני  -

 %.55מינימום : מונופילמנטאחוז  -

לעמידות באש העונה לדרישות משרד החינוך  5093על האריג לעמוד בתקן הישראלי ת"י 

  ואגף הכבאות הארצי.

על האריג להכיל מעכבי בערה המשולבים בתהליך האריגה. עמיד לאורך שנים ובשינויי 

 מהר מאד(.מזג אוויר )להבדיל מאריגים תוצרת הארץ או המזרח שבטבילה מתכלים 

לעמידות באש, העונה לדרישות משרד החינוך  5093על האריג לעמוד בתקן הישראלי ת"י 

 ואגף הכבאות הארצי.

החומרים מעכבי הבערה יוספו בהליך האריגה ולא ירוססו על גבי האריג )במקרה זה 

 החומר יעלם לאחר חודשיים שלושה והאריג לא יהא עוד בעל חסינות לאש(.
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 ג: על הקבלן להצי

דוגמת האריג המיועד להתקנה ובדיקות מכון מוסמך לאיכויות האריג ואישור היצרן  -

 לתקופת אחריות האריג במעמד הגשת המכרז.

 שנים. 5ניסיון בהתקנת הצללות מסוג זהה מינימום  -

 מבחר צבעים הקיים במלאי. -

 :מפרט תפירה

  .600Dהתפירה במכונת דו מחט תפר  כפול וסגור בחוט מונופילמנט עובי  -

גמישות ויציבות לאורך , המקנה אורך חיים SOFTBOND UV: חוט התפירה -

 שנים.

 :אופן התפירה

כל פינה מחוזקת בשלוש שכבות בקוטר של ( נקודת תורפה)בכל יציאת כבל מהאריג  -

כל נקודה כזו מחוזקת בעיגון ביטחון של רצועה עטופה באריג תואם . מ"ס 40-50

 .בממברנהלמקרה של כשל במפרש או 

 .בשרוול ההיקפי תפורות שתי שכבות אריג למניעת שחיקה -

בכל אביזר . בכל יציאת כבל מהאריג אביזרי נירוסטה למתיחה מבוקרת של הכבל -

מ שתהיה מתיחה אחידה ומבוקרת שתמנע את "ע" נוסע"כזה מגרעת בה הכבל 

 שחיקתו.

רצועות חיזוק  6-8מחוזק בשתי שכבות אריג תואם עם  - פתח מרכזי בממברנה -

מ תפור בצורה המגדילה את שטח "ס 60מ לפחות ועומק של "ס 60ברדיוס היקפי של 

 .פני התפירה

 (.גזירה מעוצבת)הגזירה תעשה בשיטה שתמנע רפיון הבד  -

 .ישרה ואחידה, התפירה מקצועית -

 

 מפרט מתכת וצביעה 

 מתכת מגולוונת כל החלקים מגולוונים לאחר ריתוך. -

 לכבלים. 565כבלים וחלקים מגולוונים תיקניים, לפי תקן ישראלי   -

 HBהצביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  -

 הגרמני. G.S.Bמיקרון לפחות לפי תקן  60בעובי 

 

 

 

 

 עבודות סלילה - 51פרק 

 כללי 51.00
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של המפרט הכללי כלולות במחירי  51-ו 40, 01כל העבודות כפי שפורטו במפרט זה ובפרקים 

היחידה, אלא אם פורטו בנפרד בכתב הכמויות. נפחי חפירה בשטח ייחשבו לפי המידות 

הפרק מתייחס לביצוע עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר בכל  התיאורטיות הנתונות בתוכנית.

הקבלן לפני  כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י. או המצעים הקיימים באתר/סוגי הקרקע ו

 תחילת עבודות פיתוח כלשהן.

ם יונטיוויכללו את כל הפרקים הרל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

. סעיפים המופיעים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים

 פרט הבינמשרדי.בכתב הכמויות ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במ

 אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבינמשרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפרט זה.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע 

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 פרק זה מתייחס לעבודות הבאות:

 עבודות הכנה ופירוק -

 עפרעבודות  -

 מצעים ותשתית -

 תכנית עדות

( של AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה )

כל העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה. התכנית תסופק כסט תכניות על נייר ועל מדיה 

יקונים דיגיטלית. התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והאדריכל ועל הקבלן לבצע בהן את הת

 וההשלמות שיידרשו על ידם. אי מסירת תכניות עדות משמעותה אי סיום העבודה.

 

 עבודות הכנה ופירוק  51.01

 לפי הנחיות המפקח באתר, הנדרשות פרוק ה עבודות: כל תכולת העבודה והמחיר

כולל מצעים, תשתיות ומילוי, מרצפי ו/או קירות בטון, ריצופים, גדרות, מעקות וכל 

פינוי לאתר ריכוז פסולת במקום שיורה ו, ניקוי וסילוק, שאינו נדרש בשטחאלמנט 

  ת מחוץ לאתר העבודה.המפקח בתיאום עם הרשות המקומי

 קומפ'אופן המדידה : 

פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ  -

לגבולות האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המוסמכות, 

תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על  הנלוות.אגרות הכולל תשלום 

 הקבלן.

קו היטב ע"י הקבלן. הניקוי ייעשה בטאטוא, שטחים שנחשפו לאחר הריסה או פירוק ינו -

קרצוף, שטיפה במים או בממיסים וכד', הכל לפי החומר שנהרס או פורק ובהתחשב 

 באופן בו יחוברו לשטחים חומרים או מוצרים חדשים.

 

 עבודות עפר, מצעים ותשתית 51.02
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 סילוק, ההידוק, המילוי, החציבה, עבודות החפירהכל : תכולת עבודה ומחיר 

אספקת, הובלת ופיזור והידוק מצעים ושתית  ,או שמירתם לשימוש חוזר/העודפים ו

 . הכנת תכנית המדידה לאתר הביצוע כנדרש,

 מ"ק -: חפירה אופן מדידה 

 מ"ר –הידוק 

לא תהיה הפרדה , במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות 5102למרות האמור בפרק  -

המונח . או חציבה/חפירה הכוונה לחפירה וובכל מקום שמצוין , בין חפירה לחציבה

חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר ללא סיווג לפי קושיות 

צוע עבודות החפירה ילב. לרבות סלעים ואבנים, או תכונותיו האחרות/החומר ו

ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים למטרה זו בהתחשב 

 .לא יותר שימוש בפיצוצים .או תכונותיו האחרות/בקשיות החומר החפור ו

 .והשיפועים המסומנים בתוכניות הגבהים ,העבודה תיעשה לפי המידות -

 לכלל השטחים תתבצע לעומק בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. הכנת הקרקע -

יספק הקבלן על , במקרה והקבלן יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכניות -

 .בהתאם לדרישות המפקח, חשבונו שכבת פילוס

חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת המפקח  -

על  ייחפר ויסולק - או ממנו החוצה שטח העבודהבגלישה וכן חומר שגלש לתחום 

 חשבון הקבלן.

י הקווים והשיפועים בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח "מדרוני החפירה יגמרו עפ -

 .גושים חופשיים או חומר בלתי יציב ולא ימצאו בהם

הובלה ופיזור החומר והידוקו בהידוק רגיל , עבודות החפירה כוללות גם  העמסה -

או פינוי /במקום שיורה המפקח בתוך האתר או בכל מקום אחר בתחום הישוב ו

 .י הרשות למרחק כלשהו"החומר החפור אל מקום פיזור מאושר ע

. פ התכניות"ילוי במקומות בהם יהיה צורך בכך עמיטב העפר החפור ישמש לצורכי מ -

השימוש בעפר לצורכי מילוי מותנה בטיב העפר החפור ודורש אישור המפקח לאחר 

 .פ הנחיות יועץ הקרקע"בדיקתו ע

לפני אישור סופי של המפקח באתר ואדריכל הנוף למפלסים אין לפזר אדמה גננית  -

א לעיל. אופן פיזור אדמה גננית  הסופיים של עבודות הפיתוח באתר כאמור בסעיף

 של המפרט המיוחד. 41כמפורט בפרק 

אדמה גננית תהייה אדמה מקומית מסוננת ושטופה לפי הנחיות מח' גינון עיריית  -

 אילת.

בהתאם כשלא מתאפשרת עבודה מכנית ובעבודת ידיים תעשה ביצוע העבודה  -

בשטחים צרים ומוגבלים לא תשולם כל תוספת עבור עבודה . הנחיות המפקח באתרל

 .וכן עבור ביצוע החפירה בעבודת ידיים

 

 . 98%מתחת למרצפים ושטחי ריצוף, השתית תהודק לצפיפות  -
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 ס"מ. 20עובי כל שכבה  ,98%מהודק לצפיפות  ,המצע יהיה מסוג א' -

 

 הכשרת השטח  51.02.01

על הקבלן לבקר באתר המיועד לביצוע העבודה לפני שינקוב את מחירי הצעתו למכרז זה, 

ויעמוד מקרוב על התנאים המיוחדים כולל דרכי גישה קיימות ואפשריות, טיב וסוג 

 .'הקרקע והסלע, קידוחי ניסיון וכו

 מיפוי מצב קיים -

. שטחבסימון ה על הקבלן לבדוק את תכניות המצב הקיים אותן קיבל, לפני שיתחיל

אם החפירה שבוצעה איננה מתאימה לתכנית זאת עליו להודיע למפקח ולקבל 

 .הוראות

   פסולתוסילוק עודפי חפירה  -

הרשות עודפי חפירה ופסולת יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך מאושר ע"י 

 קבלת היתר למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבונו.לטיפול עם הרשות  .המקומית

 על עצים לשימור הגנה -

מ' מגזע  2סביב עצים קיימים המיועדים לשימור יש לבצע חפירה זהירה במרחק של 

להגנה על  RHSיש לעטוף את גזע העץ לשימור בגדר איסכורית מחוזקת עם  .העץ

 העץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


