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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 7ה//2020' מסהצהרה למכרז :       הנדון
 
בתחום המקצועי אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה  .1

 -של נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 _________________ לפי התקנות בדבר סיווגם של קבלנים רשומים. -ומסווג כ 1969

 
לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם,  .2

זה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר את טופס החו
שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי 
את תנאיו ומצבו וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל 

מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע  את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, הנני
את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי 
עבור הסעיפים השונים בכתב הכמויות לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות 

 רצונכם ולהנחת דעתה של המועצה.
 

ססים על כתב הכמויות ולפי מחירי היחידות יהוו סכום כולל של המחירים המבו
אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה  )לא כולל מע"מ(,__ ₪ _____________

מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י המועצה 
 ולא לפי הסכום הכולל.

 
 רצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי המוע .3

בתוקף במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם 
תתקבל ההצעה, היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים 

 יידכם לקיים התחייבויותי מיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי על
 אעשה זאת מיד ובלי השהייה. –שבהצעתי זו 

 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
 

ימים מיום קבלת ההודעה  14תוך  , להמציא ערבותלחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
לט את הערבות אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית לח על כך.

חילוט הערבות לטובת והפסדים כלשהם ואולם  נזקיםלהוכיח  שהבנקאית מבלי שתידר
המועצה  לא יפגע בזכויות המועצה לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  

 נוספים שנגרמו למועצה עקב אי חתימת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.

כל ך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים מתארי 7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח מיום זה, שמונים) 80תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק בלתי נפרד 
והעבודות" פירושו להוציאה לפועל עד  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. ימהתחייבויותי

תומה בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות ומחירי 
 היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.

כחוק לפי הנוסח  הקבוע  מבוילתעם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.3
. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים בחוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף

 הנקובים בחוזה.

דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו  4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.4
 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.

לי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו ע .4.5
 מתחייב לביילו מיד לאחר שהמועצה תורה לי לעשות כן.
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שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לפקודתכם  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .4.6
התחייבות מפורט בהזמנה ובהסכם ומייפה כוחכם באופן בלתי חוזר, אם לא אקיים  

הצעה זאת, לחלט לטובתכם הערבות מבלי לתת לי הודעה או  על פי ימהתחייבויותי
התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 הערבות הנ"ל .

ידוע לי כי למועצה נתונה הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו יבוטל המכרז  .5
במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי  כאמור, לא תהא לי, גם באם הצעתי זו תזכה

 , פיצויים וכיוצ"ב. יהמועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאותי

כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר ניתן  עפ"י פירושם  .6
ים או להיפך וכל כל מקום שנאמר ביחיד מוסב גם לרב ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים.

 מקום שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון  .7
בסכסוכים הקשורים להצעתי זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז 

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  

 
 
 

 



 נספח ג'  
 
 
 
 

סלילת דרך גישה חניות 
ושבילים בקמפוס 

   מבואות הנגב
 

 
 טכנימפרט 

 
 

 7/ה/2020



 
 ג' סמךמ

 7ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 
"צ מעו ביטחוןה שרד,  משיכוןה שרדמ הוצאתב ניןב עבודותל  כלליה פרטמ  )ג( סמךמ
 : רקיםפ בפרטו
 
 

  חרונהא הדורהמ                           קדמותמו 00 -    
 עבודות עפר 01 -    
 " -"    ראתב צוקי טוןב בודותע 02 -    

 גדרות 44 -                                   
 סלילת כבישים ורחבות 51 -                                   
 מים וביוב 57 -                                   

     
  
  

 
    

 
     

 . מיוחדה מפרטב ו, אלעילד בפרקיםש פניות"י העפו צורךל התאםב  וסףנ רקפ  לכ כןו
 
 בהוצאתש כלליםם המפרטיל יאה כוונה" הכלליה פרט"מ הגדרהה ופיעהמ וב קוםמ כלב ערהה
 שותפותמ עדותו הוצאתב וא ןוהשיכו בנויה משרדו ןהביטחו שרדמ השתתפותב  מיוחדתה וועדהה
 "ל. לצהו ןהביטחו משרדל
 
 רכישהל יתניםנ קבלןה  לש רשותוב  אינםו מכרזל  ורפוצ לאש  עילל מצויניםה  כללייםה מפרטיםה
 ת"א.  29 ליעזר' אח, רןהביטחו שרדמ לש אורל הוצאהב
 

 נזכריםה כללייםה  טכנייםה  מפרטיםה  מצאיםנ  רשותוב  יכ  זהב  צהירמ  קבלןה קבלןה הרתהצ
  תא  בצעל מתחייבו דעתל ביקשש הסבריםה לכ תא יבל,  קכנםת תא הביןו רא, קהז וזהח/מכרזב
 לקח הינהו הז וזהח/מכרזל ספחנ הווהמ  וז צהרה.  ההםב  מוגדרותה  דרישותל  כפיפותב  בודתוע
 . מנומ פרדנ יתלב
 
 
 

      קבלןה חתימתו ותמתח     
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'   סמךמ

 7ה//2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
  וקדמותמ 00  רקפ
 
 לבנטייםר רקיםפ ו, אכלליה מפרטב 00 רקפ תא שנותל וא הוסיף, להשליםל אב הז יוחדמ פרטמ
 . לוש חריםא
 

  עבודה ושטח התארגנותה תרא 00.01
 

 במתחם המועצה. מצאנ עבודהה תרא 
שטח התארגנות של הקבלן יהיה באזור האתר של הפרויקט אלא אם יקבע אחרת בפגישת 

הקבלן על כל התארגנות ע"י המפקח. שטח התארגנות יהיה באחריותו הבלעדית של 
 המשתמע מכך.

 
  עבודהה אורת 00.02

              
 בנייה.עבודות  המבוצעות במסגרת מכרז זה הן ותהעבוד

 
  מפרטה יקףה 00.03
     
 עלו כמויותה לכתבו תוכניותל ,כלליה מפרטל  השלמהכ מיוחדה  מפרטה תא  ראותל שי   
  יטויהב תא מצאת כמויותה בתבכו תכניותב מתוארתה בודהע כלש  הכרחה ןמ  יןא ןכ   
 . מיוחדה מפרטב   

 
  כמויותה כתבו מפרטים, התכניותה תאמתה 00.04

  
 נתונים, המידותה לכ תא בצועה מסמכיו תכניותה בלתק םע ידמ בדוקל קבלןה לע 

, נתונים, בתכניותב תירהס וא עותט תמצאש קרהמ כל. בהםב מובאיםה האינפורמציהו
.  כתבב  וראותה לבקשו  מפקחל ידמ ךכ לע הודיעל ליו, עויותמכה בכתבו טכניה מפרטב
 ידיעתל קבלןע"י ה ידמ ובאוי תכניותב מסומניםש מידותה  עלו גבהיםה  לע רעוריםע
 ביעהת לכ תקבלת א. לופיתס היהת נדוןב מפקחה חלטת. העבודהה יומןב ירשמוו מפקחה
 . אמותתהה-באיו סטיותב רגישה לאש ענהט מךס לע קבלןה צדמ

 
  חומריםו יוד, צבודהע 00.05

 
על . לבדב רושתיח היהי עבודותה ביצועל וב השתמשל קבלןה דעתב שרא ציודה לכ א. 

 לע מפקחה יתרו ןכ םא לא)א ביצועה תחלתה פניל מפקחה ישורא לקבל קבלןה
, מפקחע"י ה אושרי אל שרא ציוד(. החלקוב וא ולו, כיודצ ותוא לש אישורוו דיקתוב
ע"י  אושרי שרא סוגמ חרא ציודב יוחלףו שבונוח עלו קבלןע"י ה מקוםמן ה סולקי

 . מפקחה
  
 דרישותל כפיפות, בכוןנ קצועימ באורחו תכניותל התאםב בוצענהת  עבודותה לכ ב. 

, רישותד יימותק גביהןל שרא בודות. עמפקחה לש צונור לשביעות"ל ונה תקניםה
' כדו קנות, תרישותד אותןל התאםב בוצענה, תוסמכתמ שותר ל' שכדו קנותת
 בודותע תאמתה לע כתבב ישורא ידול מציאי הקבלןש דרושל שאיר  מפקחה
 אםב זהכ ישורא המציאל תחייבמ הקבלן, ושותר ותהא ל' שכוו קנות, תדרישותל
 . ידרשי

 
 לכ דרישותל בהתאםו חוזהל 2ו' סמךמ סיסב לע עבדהמ בדיקותל כניתת כיןי קבלןה ג. 

 כלליה מפרטה תקניל ותאםת הדגימותו בדיקותה כנית. תהז חוזהב בודותהע תרי
 בדיקותה כניתת תא שנותל שאיר מפקח. היוחדיםמ כנייםט מפרטים( וכחולה ספר)ה
 .שטחב עבודהה תנאיל התאםב

 
 ל, עסויםמ חומרב שימושה פניל מיםי בועש אשרמ  אוחרי לא, ועבודהה תחלתה םע ד. 



 
, הםב השתמשל דעתוב שרא חומריםה קורמ לע ישורא פקחהמ אתמ קבלל קבלןה
  ימסרוי חומרים. הדיקהב ילצורכ חומריםה אותםמ גימותד הגישל אתז םע יחדו
 שימושל  תאמתםה ידתמ תא קבעוי תוצאותיהו מפקחה הוראותל התאםב בדיקהל
 הפסקתל גרוםת  מאושרתה דגימהה ןמ חומרה  טיבב הסטיי  ל.  כהז וזהח  ביצועב
. קבלןה שבוןח לע אתז ל, כהמקוםמ פסולה חומרה לש מיידיה סילוקול דע עבודהה
 מתקבלתה בכמותו אושרמ טיבב ומריםח מקוםל ביאי קבלןה אשרכ ימשךת עבודהה
ע"י  תיקבעש וסמכתמ מעבדהב קבלןה שבוןח לע בוצענהת בדיקות. המפקחה עתד לע
 .דדיםהצ ניש תא חייבנה"ל תנה בדיקותה תוצאותו מפקחה

    
. נדרשה מוצרה יכותא לע הצביעל נתמ לע אים, ביצרןה םש וזכרמ הםב וצריםמ  

ע"י  זאתו מוזכרה מוצרל איכותיו כניט רךע ווהש וצרמ הציעל רשותה קבלןל
 וראותה מפקחל קבלןה מציאי קרהמ כל. במפקחה באישורו תאימיםמ סמכיםמ
 . ותיואהורל התאםב הקפדהב ינהג, וכתבב יצרןה לש יצועב

 
 המפקחו ציודה פקס ישורא עוןט עבודהה ביצועב וב שתמשי קבלןה שרא יודצ לכ  

 המקוםמ סולקי המפקחו ספקה דיי לע אושרי אל שרא יוד. צעבודהה חילתת פניל
 בוצעוי עבודותה ל. כאושרמ סוגמ חרא ציודב יוחלף, ושבונוח ל, עקבלןה דיי לע
 קצועימ אופן, במסמכיםה תרי לכלו ודיצה ספקו יצרןה נחיות, התכניותל התאםב
 . מפקחה צוןר לשביעות"ל ונה תקניםה דרישותל כפיפות, בכוןנ

 
 מועדל עברמ רכהא קבלןל קנוי אל תוצאותיהןל מתנהה וא מעבדהב בדיקותה יכובע ה.  

 .טעמומכלשהי  תביעהל ילהע שמשוי לא, ועבודהה תחלתה צוב נקבעש יוםס
   

  רקעייםק תת מתקניםו ינורותצ 00.06 
   
  קומםמ תא יוודאו בדוקי קבלן.  הרקעייםק-תת מתקניםו ינורותצ יימיםק עבודהה שטחב 

 . למותםשל ע לשמורו דאוגל נתמ לע בודתוע תחוםב נמצאיםה הצינורותו כבליםה  לכ לש
   
 בדיקתל דיםחיומ מכשיריםב שימושה, מיניהןל השוחותו כבלים, הצינורותה גילויל פירותח 

 וצאהה לכ כןו מוסמכיםה גורמיםה לכ םע תאוםו ינפורמציהא יסוף, אגילוייםו יקומםמ
 . וסףנ שלוםת לאל קבלןה לע לים"ל חנה מתקניםה לש למותםש קיוםל נדרשתה חרתא

    
 וקדםמ  אישורב בוצעוי קשורתת ערכתמ בורע בודותע וא  קשורתת וויק  קרבתב בודהע 

 . קבלןה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה ל". כזק' "בחבב רשתה הנדסמ לש מודצ  בפקוחו
 

 בוצענהת  עבודות.  האורהת/שמלח תקנימ קרבתב בודותע יצועב בורע םג ייםק יןד ותוא 
 לע חולו"ל ינה גיןב התשלומיםו אישוריםה כלו שמלח ברתח בפקוחו וקדםמ אישורב
 . קבלןה

 
רשות  טעםמ מודצ בפקוחו וקדםמ אישורב בוצעום יימ וא יובב וויק  קרבתב בודותע

 . מקומית
 קבלן, לא תשולם עבורם בנוסף לכתב הכמויות ה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה לכ 
 . תמורה כלשהי             

 
 מערכותה קרבתב בודותע צועב בזמןו פניל נדרשיםה תיאומיםה ביצועו  אישוריםה בלתק 

 . קבלןה לש שבונוח עלו אחריותוב ם"ל הנה
 . הושלכ נאית כרתה אימ נובעותה ביעותת כלב כירת אל המועצה 

 
  אתרב הנדסמ 00.07 

 
 חרא  מלאל קבלןה  לע ממשלתיה הסכםה לש 13  סעיףב  נאמרב פגועל  מבליו נוסףב 

 הנדסמ הוא" שאתרה הנדס"מ היהי קבלןה לש מוסמךה וחוכ א: בבאותה הוראותה
 בעלו פחותל נים( שמש)ח 5  לש קצועימ תקו םע האדריכליםו מהנדסיםה  פנקסב שוםר

 .הז חוזהב נדרשה הסוגמ בודותע ביצועב מנהלה דעת, לספיקמ ןניסיו
  



 
 
 
  קבלןה חריותא 00.08 

 
, מפרטים, התכניותה תא כירמ ואה י, כעבודהה טרתמ תא יודעה אדםכ קבלןה תא ואיםר 

 לכ לש תקינהה פעולהל אחראיכ דרישותה תרי כלו חומריםה וגי, סכמויותה שימתר
, תכניותב רטפ כלל מפקחה לש בול שומתת תא הפנותל עליוו דוי לע מבוצעיםה מתקניםה
 פעלוי אל המתקניםש כךל גרוםל לוליםע שר', אכוו מידותב תאמהה י, אתכנוןב עותט
 כספיתה אחריותה כלב שאתל עליו, ולעדיב אחראיכ ותוא ואים, רןכ שהע א. לראויכ
 . האחרתו

 
  פרעותה ניעתמ 00.09 

 
 סדירהה התנועהו חייםה צרכיב מרבית ותבתחשה וךת בודתוע תא בצעל  תחייבמ קבלןה 

 קלותת מנועל כולתוי מיטבכ לעשותו עבודהה לכ משךבאתר בהרחבה ב מתנהליםה
  שטחה  ניפ  לע הניחל וא בודותע בצעל לאש קבלןה תחייבמ ןכ מו. כהואש וגס כלמ הפרעותו

  וגס כלמ  כבר ליכ  לש חופשיתה תנועתםל הפריעל  דיכ הב  ישש צורהב יודצ וו/א  ומריםח
ע"י  תנועהה בטיחותל דאגי קבלן. היימיםק מתקניםב  פגועל וא  רכיםד חסום,  להואש
 טייתה צורךל עקפיםמ יבנהו צורךה פי' לכוו ובדיםע צבת, הנסים,  פגלים,  דלטיםש תקנתה
 לתנועהו מונעתמ תנועהל פשרותא בצועה לש  לבש כלב  הבטיחל קבלןה אחריות.  בנועהת
 םג וטלתמ קבלןה ל.  עמפקחה לש באישורוו קבלןה אחריות"ל בנ. התרהא כלב גליתר
 שרדמ גוןכ שוניםה הגורמיםמ תנועהה סדריה שנויל חוקכ ישוריםא קבלתל אחריותה
 רכיםד יצועב רבות"ל לנכ  נועהת בטחת'. הכוו רשות מקומית, משטרה, התחבורהה
 לש יחידהה מחיריב ללנהתכ הז נאית יבמילו  כרוכותה נוספותה הוצאותה ל. כוקפותע
 קבלןה לש ביעותת לכ וכרוי אל ןכ מו. כנפרדב  בורןע שולםי  לאו שוניםה תשלוםה עיפיס
 . פרעותה מניעתל אמצעיםה לכ קיטתנ קבע נגרמוש יכוביםע גיןב

 
  יימיםק בישיםכ ניפ לע נועהת 00.10 

 
 אמצעותב רקו ךא צעובת חרתא טרהמ כלל הןו חומריםו יודצ עברתה ילצורכ ןה נועהת לכ 

 שהחומרו קייםנ םה רכבה גלגליש וודאל ש.  יפנאומטיים גלגליםב מצוידים כבר  ליכ
 . נסיעהה זמןב תפזרמ ינוא הרכב ליכ לע מועמסה

 בו מכתיבה משנה זהירות. תהיומיומיהעבודה בחוזה זה מתבצעת בישוב שהפעילות 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגביל את שימוש בכבישים ודרכי גישה על פי שיקול            

 נושא הקשור להגבלות ו/או התניות  לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל דעתו הבלעדי.
 בכבישים ו/או דרכי גישה. 

 
 

 הירותז מצעיא 00.11 
 דרושיםה זהירותה  מצעיא לכ  בנקיטתו  העובדיםו  עבודהה  בטיחותל  חראיא  קבלןה 

, תצינורו וויק נחת, הפירהח עבודותב קשורותה אונותת  רבות,  לודהעב אונותת  מניעתל
 כושר הבטחתל זהירותה מצעיא כלב  נקוטי קבלןה '.כוו בדכ יודצ פעלת, הומריםח ובלתה
 תקנות, החוקיםה לכ יוםק לע יקפידו עבודהה צועב עתב סביבתוב וא אתרב דםא חייו
 דרות,  געקות,  מיגומיםפ תקיןי קבלןו. הלא םבענייני הממשלתיותו עירוניותה ההוראותו
 םלהיגר עלולותה תאונותמ ציבורה תא הזהירל דיכ נדרשכ זהרהא  שלטיו ורות, אמניותז
 . אתרב חריםא מכשוליםו ומריםח רמות, עפרע רמות, עורותב לש םהימצאות שלב
,  רותיהחפו בורותה לכ תא מלאל קבלןה ייבח  אתרה לש  לקח כלב  עבודהה יוםס  םע ידמ 

 . בודהע תוצאהכ אתרב נשארוש מכשוליםה לכ תא לסלקו  העפרו ערמותה  תא יישרל
 קיטתנ יא קבע ייםח בעליו דםא חייל וא רכושל ייגרםש זקנ כלל חידיי חראיא  היהי קבלןה 

 עומת.  לליוא ופנינהת שרא הז סוגמ ביעותת שוםב כירי אל המזמיןו נדרשכ הירותז מצעיא
 חלוויכו   ושאנ הווי  שרא כומיםס ותםא שלוםת עכבל כותז עצמוהמועצה ל ומרש אתז
 שובי  אחרל קהמועצה ר ישחרר"ל  נה  סכומיםה ת.  אקבלןה ביןל תובעיםה וא תובעה  יןב
 רב  חרא סמך"י  מפע וררותב  וא  צדדיםה  ניש  הסכמתב דעותה  ילוקיח וא  סכסוךה
  ו,  אחרא אדםל  וא קבלןה  לש עובדל  בודהע אונתת  קבע פיצוייםל ביעהת  ל.  כמכאס
 פוליסתב קבלןע"י ה כוסה,  תעבודהה אתרב נפגעש הואש לכ טלאובייק יצוייםפ ביעתת



 
 . הז ושאנ גיןב לשהיכ אחריותב שאת אל המועצהו תאימהמ טוחיב

באחריות הקבלן לגדר את האתר כולל שילוט ושער )שיפורק בתום העבודה( כל זאת בהתאם            
לחוקי הבטיחות והוראות שבנספח ח' לחוזה. לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה זו . 

 הנ"ל כלול בסעיפי יחידות (.)
 

  מנייםז זניקו סידוריו עבודהה לע גנהה 00.12
 

  קופתת לכ משךב מבנהה לע הגןל דיכ דרושיםה אמצעיםה כל,  בשבונוח לע ,נקוטי קבלןה 
,  וח, רתשיטפונו, דמהא פולותע"י מ  םלהיגר עלולה  נזק,  ממפקחל מסירתול  עדו ביצועה
  כל,  בצונור לשביעותו  מפקחה רישתד פי,  לשבונוח ל,  עקבלןה נקוטי במיוחד' וכוו משש
 פירתח ולל, כחרם אימ קורמ לכ פנימ וא שמיםג פנימ אתרה הגנתל  דרושיםה אמצעיםה
 סתימתםו גשמיםה ונתע משךב קיןת מצבב אתרה חזקת, המיםה הרחקתל מניותז עלותת
 שבוןח לע תהיינהו תשלוםל התימדדנ אל מניז זלניקו עזרה בודותע ל. כעבודהה סירתמ פניל
 אמצעיב קטנ קבלןה םא ן"ל,  הנה הגורמיםמ תוצאהכ יגרםש זקנ ל.  כקבלןה

 צונור לשביעותו שבונוח ל,  עיחויד ליב קבלןע"י ה תוקן,  יןכ  שהע אל  םא הןו אותיםנ גנהה            
 .מפקחה לש גמורהה

  
  מירהש 00.13

 
 העבודותו מתקניםה ביצוע, להציודו חומריםה חסוןא צורךל דרושיםה מחסניםה לכ 

 דיי לע ופקוס םא ביןו קבלןה דיי לע ופקוס םא ין, בהז וזהח/כרזמ מסגרתב כלולותה
 רגעמ קבלןה אחריותב היוי ביטוחםו ליהםע שמירה, החרתא סגרתע"י מ והמועצה ו/א

 . כךמ משתמעה לכ ל, עאתרל ספקתםא
 
  מפקחה מכויותס 00.14 

 
 עיפיס שארב אמורה ת,  אהחליףל וא גרועל אל  ך,  אהוסיףל אב  הלןל אמורה א.  

 . החוזהו מפרטה
 

 מפרט, התוכניותה תא פרשל  שאיר הואהמועצה ו לש  שטחב ציגונ  ואה מפקחה ב. 
. בנתוה יטבמ פיל הירותב יא וו/א יניהםב תאמהה  יא כלו  כמויותה כתבו  טכניה
 . הז נושאב שטחב בלעדיה פוסקה ואה מפקחה קרהמ כלב

  
 בוצעוש בודותע כןו מקורםו ומריםח לש יכותםא גביל בלעדיה פוסקה ואה מפקחה ג. 

 . התבצעל ריכותצ וא
 

, לקהח וא ולה,  כעבודהה תא מסורל כוונתוב םא  מפקחה אישורב  ייבח קבלןה ד. 
 לש מלאהה חריותוא תא הסירל דיכ מפקחה לש הז אישורב ין. אשנהמ קבלניל
 . שנהמ בלניק לש חדליםמ וא פעולותל קבלןה

 
, יניהםב פסקותה  ם, עוניםש שלביםב  עבודהה יצועב  לע  הורותל  שאיר  מפקחה ה. 

 . קבלןל חירמ וספתת לאל
 לש דיפותע קבועל חלטתוה לע  זמןל מזמןו  עתל עתמ  קבלןל הודיעל  שאיר מפקחה  

 עבודהה תא בצעל ייבח היהי הקבלןו חרותא בודותע גביל מנהמ לקח וא בודהע יזוא
 . מפקחע"י ה נקבעש עדיפויותה סדרל התאםב

 
 ורגח קבלןו הדעתל םא כלשהי בודהע בצעל יצדכ קבלןל הורותל  שאיר מפקחה ו. 

,  מקצועה  לליכ יטבמ פי,  לסדרה חוץנ דעתול םא וא מפרטה וו/א חוזהה דרישותמ
 ינוא  קבלןע"י ה  מפקחה וראותה ילוי.  מוצעוב כברש  בודהע חלקיל  זקנ מנועל  דיכ
.חוזהה נאית פיל כל, הלשהוכ לנזקו ולהכ עבודהל אחריותומ  קבלןה תא  שחררמ

  
 

 אושרותמ תכניות  לש ותקיםע  ניש עבודהה  חילתת רם,  טבלןלק  מסורי מפקחה ז. 
  נמסרוש תוכניותה רקו ךא חייבותמ  יצועב ילצורכ.  טכניה  מפרטה שלו  ביצועל
  פיל אל  תבוצעש  בודהע ל.  כביצועל מאושרותו  תומותח מפקחע"י  ה קבלןל



 
 . קבלןה לע חולוי האחריותו הנזקו  תקבלת א"ל  לנכ תוכניותה

 
  כניותת 00.15 

 
 פני". למכרז"ל חותמתב מסומנותו לבדב  מכרזל כניותת  ןה זהב  מצורפותה תכניותה 

 ינוייםש חולל שוייםע הןב שר" אביצוע"ל חותמתה תא ויישא שרא כניותת מסרוי ביצועה
 . לשהןכ סיבותמ מכרזל תוכניותל יחסב השלמותו
 דכוניםע קבע יחידהה מחיריב ינויש וא וייםציפ וםש קבלל וא דרושל כותז היהת אל קבלןל 

במהלך . מכרזב וצגוה שרא אלהמ כניותת הוסיףל וא גרועל כותז עצמול ומרש מנהל.  הלהא
הבנייה ייתכנו שינויים ועדכונים של התכניות, הודעה על שינוי תימסר הן למפקח והן 

 ת מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, ותכני
 
 
 " יצועב אחר"ל כניותת 00.16 

 
 Asבתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות עדות" ) CDשבונו על ח לע הכיןל קבלןה לע 

Madeהלן)ל על רקע תכניות הביצוע (, באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו :
עפ"י  עבודהה שלמתה אחרל מפקחל סופקוי להא כניות. תותקיםע שלושה"( בתכניות"ה

 .דרישות והוראת המפקח
עשה י תוכניותה הכנתו מדידהה בורע מודדל תשלום. המוסמך ודדמ דיי לע וכנוי תוכניותה 

  .קבלןה דיי לע
 נאית ןה נדרשכ וכנוה כןא יכ אישורוו דיקתו, במפקחל סודרתמ צורהב תכניותה כנתה 

 קבלתל נאית כןו מפקחע"י ה קבלןה לש סופיה חשבוןה אישורו בדיקהל עבורל יבו וקדםמ
 .עבודהה סיוםל שלמהה עודתת מתןו עבודהה

 בהםש נקודותה ותןא כלב יצועב אחרל מדודיםה המפלסיםו מיקוםה תא ראנהת תכניותה 
 .מפקחה ידרושש פיכ וספיםנ מקומותב כןו תוכנןמ ובהג מסרנ
 וואית גון, כעתידב מבנהה לש אחזקהו הפעלהל ששיידר וסףנ ידעמ תותכניה כלולנהת ןכ 

 לש מיקוםו ידות, מאדמהה וג, סכבליםו ינורותצ ידות, מצינורותה יסויכ ומקע וויםק
 .כדומהו בניםמ

 .מפקחה לש אישורוו דיקהב עונים"ל טנה תכניותב קבלןה יסמןש פרטיםה לכ 
 .וסמךמ ודדמ דיי לע ומאושרות תומות, חמוחשבותמ היינהת תכניותה 
( בכל עת ע"פ דרישת המפקח ובכל AS MADEלהמציא תוכניות עדות ) הקבלן מתחייב 

מקרה ע"פ אבני דרך לביצוע, אשר יוגדרו מראש ויוצגו בלוחות הזמנים המפורטים אשר 
 יגיש הקבלן.

 קבלן,ה שבוןח לע היו', יכוו ורגינליםא סמי, הCD-ה כנת, המדידהה - הז סעיףב עבודותה לכ 
 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים תכנכלל הורואים אותנפרד ב בורהע שולםי לא

 
  םואישורי שיונותר 00.17 

 
 רשיונותה לכ תא למפקחו מנהלל צורךה פיל  קבלןה מציאי  עבודהה יצועב  חילתת פניל 

 . תוכניותה פיה לעבודה בצועל האישוריםו
 הקבלןו וכניותת לש ספיקמ ספרמ רישתוד פיל קבלןל ספקהמועצה ל תחייבמ  הז צורךל 

  לכ  תא  רשויותל שלםל תחייבמ קבלן"ל. הנה רשיונותה השגתל דרושה כלב טפלל תחייבמ
 שבונוח לע היוי להא שלומים. תרשיונותה  בלתק צורךל  דרושותה  הערבויותו  הוצאותה
 . בורםע ול םלשוי לאו
 שרד, משמלח ברת, חמשלתימ שרד, מהעיריי: ינהה הז סעיףב שויותר מלהה וונתכ 

, שטרה"צ, מע,  מחלקותיהםמ לכ לע מקומיותו זוריותא שויות", רזק' "בב, חתקשורתה
 '. כוו ניקוזה שויות, רקורותמ

 
  מוחשבמ מניםז וחל 00.18 

 
 מניםז וחלתכנית עבודה ו עבודהה תחלתה וצ תןמ יוםמ וםי10וך ת מפקחל גישי קבלןה 

 אפשרי זמניםה וח. לדםא חוכו ליםכ ערךמ ולל, כעבודהה בצועל מחייבו מוחשבממפורט ו
 שלו בצועה לש שוניםה השלביםו תהליכיםה לכ תא קיףי הוא, וביצועה לביש חרא עקבמ



 
. מחייבה זמניםה לוחל התאמהב חריםא בלניםק םע עבודותה שילובו משנייםה קבלניםה
 שולםי לאו קבלןה לע חולוי' כוו עדכון, המעקב, הזמניםה וחל הכנתב ותככרוה הוצאותה לכ
 . מפקחע"י ה תאושרש חרתא יטהש ו" אנט"ג יטתש פיל וכןי לוח. הנפרדב בורםע
 . מפקחה אישורל ודשח חילתת כלב יוגשו קבלןע"י ה חודשל חתא עודכןי הז מניםז וחל 

 
  דיפויותע דריס 00.19

 
, עבודותה וגיס גביל בצועל עדיפויותה דריס תא קבועל זכותה תא עצמהל ומרתש מועצהה 

 '. כוו בוצעוי וב קטעיםה
 . היאש לכ תוספתל וא חידהי חירמ שינויל תביעהל ילהע הווהי אל אמורה לכ 

 
 
  חריותא 00.20 

 
  וא יצרניםמ יקבלש ערבותו  חריותא עודותת מזמיןל קבלןה עבירי חוזהבאמור ל נוסףב 

 . וספתנ עודהת כלו רונות,  אביזרים,  אצנרתל חריותא עודותת - גוןכ קיםספ
 
  דידות וסימוןממודד,  00.21 

 
על הקבלן להעסיק על חשבונו משך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך לביצוע כל עבודות 

 המדידה והסימון באתר.
 . ייםק צבמ דידהמ פותמ קער לע ערכונ תוכניותה 
 . גבהיםל שרק קודותנ כןוI.P  קודותנ שטחב קבלןל מסרו, יעבודהה תחלתה וצ בלתק םע 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכניות  

 ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור.
  לאזןו  מדודל כןו ללוה נקודותה תא אבטחל  ליוע היה,  יקבלןע"י  ה סימוןה  בלתק אחרל 

 . דוי לע יועסקש וסמךמ דדומ  אמצעותב תוכניותב  מופיעיםה חתכיםה  לכ  תא
 בודותע לש כמויותה חישובל סיסב הוו,  ימפקחע"י ה אושרותמ ןה אשר, כלהא דידותמ 

 .תשלוםל עפרה
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על חשבונו  

 כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה.
תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כ"כ כל  

  שהוא, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  וא קבלןה טעםמ וסמךמ ודדע"י מ  עשוי דרושותה  מדידהה בודותע  לכ יכ  זאתב ודגשמ 

 עבודהה עיפיס לש יחידהה מחיריב  לולכ היהי  ללוה עבודותה  בורע תשלוםה  כיו השגחתוב
 . להא דידותמ גיןב וספתת לכ קבלןל שולםת א.  לשוניםה

 
  עבודהה בלתק 00.22 

 
  לביש לכ לש ושלםמ יצועב אחרל בוצעת עבודהה סירת.  מבשלמות מפקחל  רתימס עבודהה 

 ". יצועב אחר"ל  וכניותת הכנתו  ידרשוו מידהב  יקוניםת רבות,  לעבודהה
 זאתב ובא. מעבודהה יצועב גמרל סמכתאא הווהת עבודהה מסירתל מפקחה תימתח 

", זק' "בב, חחשמלה ברתח לש ליוןע יקוחפ אתרב היהי עבודהה צועב בעת, שקבלןה ידיעתל
 אםב לא, אקבלןה תא חייבותמ וראותיהםה יןא קרהמ שוםב ולם. אמקומיתה הרשותו
 . מקובליםה נהליםהמועצה ב טעםמ מפקחה אמצעותב יתנונ
 . קבלןה תא חייבותהמועצה מ טעםמ מפקחה וראותה קר 
ע"י   עבודהה בלתק עתב מרג/יוםס עודתת מתן,  שזאתב וצהר,  מפקס לכ  סרה מעןל 

, ועצהמ/העיריי: מתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. וכו שמל' חב", חזק' "בבח

 
  שנהמ בלניק 00.23 

 
  םג ולםא בכתבו ראשמ מפקחה ישורא יפ לע קר בוצעת קבלןה דיי לע שנהמ בלניק עסקתה 

 בודותע ורעב לעדיב חראיא קבלןה ריישא זא  ם,  גשנהמ בלניק  עסקתה מפקחה  אשרי םא
 לכ לש עבודהה שטחמ רחקתוה דרושל שאיר מפקח. היניהםב התאוםו משנהה בלניק לכ



 
 קבלןה עלו תפקידול תאיםמ ינוא יניוע אותר פיל שר, אקבלןה לש ועלפ לכ ו,  אשנהמ בלןק
 לש שבונוח עלו אחריותוב עשה"ל תנה החלפה. העבודהה יצועב מעןל אחרב החליפול
 . קבלןה

 
 
  תומויכ 00.24 

 
 . אומדנהב יתנותנ כמויותה לכ 
 כמויותל יחסב ביצועה אחרל סופיתה מדידהב תתקבלש כמות פלוס/מינוסב  ינויש לכ 

 . יחידהה מחיריב שינויל גרוםת לאו שפיעת אל מכרזה
 
 

  חריםא ורמיםג םע אוםת 00.25
 

 קבלןה בל תשומתל זהב ובא, מוקדמותמ רקפ כלליה מפרטה לש 0048  סעיףב אמורל נוסףב 
 : באיםה גורמיםה שטחב פעולל שוייםע בודתוע מהלךכי ב

  
 . רגיליםה שגרהה חייב ממשיכיםה יימיםק פעליםמ. 1 

 
 . הרגילהו קבועהה רכבה נועת. ת2 

 
 . פעלם )משתכנים(מ תא בוניםה דשיםח פעלים. מ3 

 
 . שמלח ברתע" ח ויםק מתיחתו דשיםח שמלח  מודיע צבת,  השמלח  מודיע עתקת. ה4 

 
 . זקב ברתע"י ח וויםק מתיחתו  דשיםח לפוןט  מודיע צבת,  הלפוןט  ודיעמ עתקת. ה5 
  
 . מקומיתה רשותה וו/א חברהה טעםמ חריםא בלניםק בודתע. 6 

 
   מינימוםב עילל נזכרתה  פעילותה הבטחתל  דרושיםה  אמצעיםה  כלב  נקוטל  קבלןה  לע 

 לע  וקפותע רכיםד לילת,  סחוקה יפ לע דרושיםה אישוריםה לכ שגתה  ולל,  כפרעותה
 עולהפ  יתוףש וךת  בודתוע בצעי קבלן.  החשבוןב אתז לכ הביאל קבלןה ל'.  עכוו שבונוח
 א.  להז תאוםל קשורה כלב  מפקחה הוראותל צייתל תחייבמ הוא,  ולהא ורמיםג םע לאמ
 בודההע טיבב כלשהי פגיעהל גרוםל דיכ זהב היהי לאו קבלןה לש ריגהח ביעהת לכ וכרת
 . זמניםה בלוחו

 
 

 לילהה שעותב בודותע 00.26
  

 קצתןמ  וא לקן, חסוימותמ עבודותש צעותיוה גשתה עתב חשבוןב קחל הקבלןו קבלןל דועי
 בוצעותמ עבודותה/המבניםש עובדהה אור, ללילהה שעותב בוצעוי למותש בודותע יתכןו
 כך.מ משתמעותה המגבלותו פוףצ ירוניע שטחב
 מוסמכיםהגורמים ה םע נדרשיםה וספיםנ אומיםת בורע קבלןל שולםי אל ספקה סרה מעןל
,  ילהל תמרורו ימון, סתאימהמ ילהל אורתת בורע ןכ מו, כלילהה שעותב בודותע בצועל
 כלו תנועהה הכוונתל שוטריםו ובדים, ערךע ווהש וא פקוס סוגמ הבהביםמ נסיםפ וללכ
 בורע יצועב קופתת ארכתה אושרת אלבטיחותית ו ובהט ותכאיב עבודהה ביצועל דרושה
 מחירב לולותכ היו"ל  ינה עבודותה לכ .עבודהה תחלתה צוב נקבעל עברמ ילהל בודותע
 "ל.נה עבודותה גיןב הואש וגס כלמ ביעותת היינהת אל קבלן, לנפרדב שולמוי לאו יחידהה
 

 
  פרע עודפיו סולתפ ילוקס 00.27 

 
, מפקחע"י ה יקבעש ציבהח/פירהח ומרח ודףע רבות,  לחרא ומרח לכ כןת  וסולפ ומרח 

 הגורמיםו רשויותע"י ה אושריםמ פיכהש קומותמ ל, אאתרה שטחל חוץמ לא סולקי
 .כךב קשוריםה שוניםה



 
 שולםי לא, וקבלןה לש הבלעדיתו מלאהה אחריותוב ינוה הז ומרח סילוקו  היתריםה שגתה 

 . וז בודהע בורע נפרדב
 יפ לע לפעולו עבודהה חילתת פניל מקומיתה רשותה ןמ וקדםמ ישורא קבלל קבלןה לע 

 . הז גיןב ביעהת לכ וכרת א. לרשיוןה נאית
הסילוק יבוצע עוד באותו יום של ביצוע החפירה/עבודת פירוק וכו' ובשום אופן לא  

יישארו עודפים וערמות בשעות הלילה. אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על קבלן 
 וב בהוצאת החומר.כלכל יום של עי –צמוד לבסיס החוזה ₪,  1,000בסך של 

 
 יםמ ספקתא 00.28

 
ניתן ו מידה. בובדיוע לשימושו עבודהה ביצועל דרושיםה מיםה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 

 תנאיב זאת, ושל המועצה יםמ ספקתא קווימ וצאמ נקודותל התחברל קבלןה ורשה, ידברה
 תא ואה שבונוח לע עשהי קבלן. ההמפקחהמועצה ו אישורב אתז כל, ודידהמ עוניש יתקיןש
 נחת, השאבותמ פעלת: הגון, כהםב  שימושה מקוםל מיםה העברתל דרושיםה סידוריםה לכ
 חולוי אספקתםו מיםה עדב תשלומים'. הכדו כוניות, מזרבייםר יכלים, מיכלים, מינורותצ
 .מבנהה סיוםל השלמהה עודותת לכ מתןל דע מבנהה קמתה קופתת לכ משךל קבלןה לע
  

 שמלח ספקתא 00.29
 

, נרטוריםג-יזלד פעלתה דיי לע ודותבעה ביצועל דרושה חשמלה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 
: גוןכ סידוריםה  לכ תא יעשהו עבודהה אתרל שכנותב נמצאיםה שמלח קוויל תחברותה וא
 חשמלה ריכתצ וצאותה ל. כמפקחה אישורב אתז כל', וכדו חשמלה חברתמ ישוריםא בלתק
 נפרדב שולמוי לאו הדיחיה מחיריב כללוי עבודותה ביצועל

 
 חיריםמ תחולתו ופיס חירמ 00.30

 
 מפורטיםה תשלומיםה תא ראו, יחוזהה מסמכימ מסמךב חרתא מפורשב קבענ אל םא 

  בצעל קבלןה עלש ההתחייבויותו פעולות, העבודותה לכ יצועב בורע תשלומיםכ הלןל
 נפרד:ב בורםע שולםא ילו חוזהל התאםב 

 
 וואיל בודות, עכנייםמ וצריםמ הז בכלל, ופחתה רבות, להחומריםו ציוד, העבודהה לכ  א

 מפורטיםה הציודו מבנהה רבותל חוזהה יפ לע עבודהה ביצועל דרושים, הזרע חומריו
  00.31 סעיףב

 ין. ד לכ יפ לע מוסמכותה רשויותה לכ םע יאוםת ב.
 .יםמ שאיבתו שםג ימ ילוקס רבותל תקלותו פרעותה מניעתל הירותז מצעיא ג.
 ילוטשמצעי , אמניותז רכיםד ,פסנות, טיגומים, פבודהע לי, ככנימ ציודב שימושו ספקתא ד.

 חזקתם, הרכבתםהוצאות ה רבותל חרא דויצ כל, ונועהת הפרדתו יגוןמ מצעי, אתמרורו
 עבודה.ה סיוםב סילוקםו ירוקםפ עבודהה אתרב

 אחרה  הציודו מוצריםהמועצה, ה דיי לע וא קבלןה דיי לע סופקוש חומריםה לכ ובלתה ה.
 עבודהה רתאל  ובדיםע סעתה כןו פריקתםו עמסתםה הז בכלל, וחזרתם, העבודהה אתרל
 ממנו.ו

חזקתםאנסתיימו, ש עבודהה לקיח לע מירהש כן, ושמירתםו ציודו ומריםח חסנתא ו.
 .ליהםע הגנהו 

 ךכ  שםל  דרושיםה מדידהה כשירימ כלו סימוןה לש חידושוו ירוקפ רבותל סימוןו דידהמ .ז
 תכניות.ה פיל עבודהה לכ ביצועל נדרשות, ההואש סוגו יןמ כל, מהוצאותה לכ ח.  
 חוזהה יפ לע חריםא סמכיםמ וא כניותת עתקיה הכנתל נדרשותה הוצאותה לכ ט.  

 מניז ניקוזל אשרב דיןה הואו ביטולןו ידושן, חחזקתן, אעוקפותו מניותז רכיםד כשרתה י.
 .מנומ עודפיםו סולתפ סילוקו עבודהה תרא יקוינ  

, לו, בכס, מניהק ס, מוציאליותס הטבותו יטוחב קרנותל יסיםמ מיניהםל ביטוחה מיד  יא.
 .הואש סוגו יןמ כלמ היטליםו גרות, איסיםמ

 פקס עליב הבהביםמ נסיםפ רבותל כוונהה אביזריו מרורים, תיםטלש הצבתל הוצאותה .יב
 .חוזהה יפ לע נדרשכ סיג'ר יונ מחסומי( ורךע ווהש וא פקו)ס צמיע חכו

 .נועהת הכוונתל וטריםש . יג
 שוטף.ה עדכונםו מניםז וחותל הכנתל הוצאותה .יד



 
 ןמוצא ילא , לעבודותה וגיס כל( לAS MADE" )יצועב אחר"ל כניותת כנתה גיןב הוצאותה . טו

 כתבב מופיעותההעיליות ו רקעיותק-תתה מערכותה כלו בניםמ בישיםכ רבות, לכללה
 לע וצעוב לאש פילוא עבודהה ביצועל הקשורותו עבודהה אתרב נמצאותה אלהו כמויותה
 .קבלןה דיי

 חשמל.ו יםמ צריכתו ספקתא .טז
 חוזהה יפ לע תחייבויותיוה ילוימ םע קשרב קבלןה לש הנזקיםו הוצאותה לכ .יז
 קבלןה ווחיר . יח
 לכעל , מנומ לקח מהוויםה מסמכיםה וא חוזהה תנאימ מתחייבותה הוצאותה תרי לכ . יט

 לכ הז  בכלל, ועקיפותה הןו ישירותה ן, ההםמ נובעיםה ו, אמםע קשורותה ו, אטיהםפר
 ולןכ אמורותה ההוצאותש ין, בהערבויותו מימוןה וצאותה רבות, לקבלןה לש תקורהה
 . עתידב הםל יוודענהת הןש ביןו צדדיםל תהע דועותי

 
  דהש שרדמ 00.31

 
שרד שדה חדש שיכלול: מולתחזק על חשבונו לרשות המפקח  להציב ספק,ל קבלןה לע 

 המצוידות גירותמ םע פחותס"מ ל 160X 80  דלוגבמשרד, שירותים, מטבחון, שולחן משרדי 
לדה עם מנעול נעול בצילינדר, פ רוןא 1, תוכניותל תלהמ 1, סאותכ 6,  מפתחותו מנעוליםב

כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח לתליית  btu 20,000מפוצל חדש בהספק מינימלי של מזגן 
תוכניות, חיבור למים, ביוב )כולל מיכל ספטיק(, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת 

 .נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע
חדש מסוג אינטל או שוו"ע, מצויד בתוכנת כתבי כ"כ יספק הקבלן על חשבונו מחשב  

רוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבות תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייק
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

 חשבונות הטלפון, ההתחברות לאינטרנט וכו' הינם על חשבון הקבלן וישולמו על ידו.           
ומי מים, חשמל המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע, כולל תשל 

 וטלפון.
 למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל וסידורי תברואה. 
  מבנה. החשמלב לתאורתוו ומיי-יוםה וולניקיונ מבנהה שמירתל חראיא היהי קבלןה 
.                         רגנראטו אמצעותב וא החשמלוספטיק(  מים, הביוב )הכולל מיכלה רשתל חוברי 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או כל נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את 
החסר כפי שמופיע בסעיף זה של משרד השדה.                                                           

את השטח הקבלן יפרק את משרד השדה עם גמר העבודה ויסלק הפסולת כולל הב
                              לקדמותו.                                                                                              

ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המשרד כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם            לא  
ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים              השוטפת, השרתים הנוספים כאמור לעיל. כל

  והפלאפונים, כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
 
 תיקותע 200.3
 

 םע יד. מעתיקותב פגועל וו/א קחתל איסורה תכליתב סורא תיקותע ימורש חוקל  התאםב 
 כךל לגרוםו שטחה תא גדר, ל מפקחל ךכ לע הודיעל קבלןה בייח עתיקותה ציאתמ  
 .מדינהה רכושכ ממצאיםה תא ראותל קבלןה ל. עהשטחמ צאוי לאו פגעוי אל ממצאיםש 

 
  שראלי קרקעימ ינהלמ נחיותה-האתרמ רוסג חומרו לעים, ספרע וצאתה 300.3
 

 חומרה תוךמ וסגר ומר,  חלע,  סעפרב שימושה ודע ל, כיתוחפ בודותע מכרזיב א. 
 מלוגיםת שולמוי א, לחוזהב מוגדרכ מפותחה אזורה ילצורכ םה שטחב קייםה
 . מינהלל

 
 שי, חרא גורםל מסופקו אתרה שטחמ וצאמ גרוסה חומר,  הסלעים, העפרה םא ב. 

 . מינהלל מלוגיםת גביול שלםל
 
 

                                                 



 
  הגשת חישובים לחשבון סופי 00.34

 
 בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות להגיש את חישובי כמויות העפרעל הקבלן 

 דרישות הפיקוח והמתכנן.
 הינן על חשבון הקבלן ומחושבות במסגרת סעיפי היחידות.  עלויות בגין ביצוע הנ"ל

הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת 
 לדרישות הפיקוח והמתכנן.החישובים יתאפשר בהתאם 

 כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח.
 
 

 בדיקות 00.35
 

 על הקבלן להזמין על חשבונו עריכת בדיקות מכל החומרים ומכל שלבי הביצוע לפי  
מחשבון הסופי. במידה ועלות הבדיקות תהיה גבוהה  2.0%הוראות המפקח, בשיעור של 

ן הסופי, אז תשולם לקבלן תמורה לפי עלות הבדיקות בפועל )על מסך של חשבו 2%-מ
 בסיס חשבוניות מס( + רווח הקבלן. 

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 ביצוע ןלענייעדיפות 
 

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מכרז/חוזה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 
 הקדימויות הבא:

 
 . חוקים ותקנות של מדינת ישראל וגורמים מוסמכים כגון: חוק החשמל, הנחיות "בזק" וחברת 1

 הכבלים לביצוע עבודות תשתית וכדומה.    
 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(2
 . המפרט המיוחד3
 . כתב הכמויות4
 . אופני מדידה מיוחדים5
 . המפרט הכללי 6
 צרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של י7
 

 פרושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. -במקרה של אי הבנה או חסר בתאור 
 
 

 מנהל עבודה אחראי 00.37
 

על הקבלן למנות לכל תקופת הביצוע מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה אחראי בעל סמכויות מלאות. 
מנהל העבודה יירשם במשרד המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט את כישוריו של מנהל העבודה. 

תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנית באישור כתוב  .תעודת מנהל עבודה בתוקף ויישאהעבודה 
 קח/המזמין.של המפ

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא 
ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח. מנהל העבודה האחראי 

של יחיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי 
מנהל עבודה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם 

 לדעתם הוא אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.
 
 
 
 
 
 
 



 
 שלט לפרויקט 00.38

 
מ'. על גבי  X 5.0 3.0 -קבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל של כ

 השלט יופיו:
 היזם,  -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  - 
 פרטי הקבלן כולל שם מנהל העבודה וטלפון נייד,  - 
 פרטי מתכננים,  - 
 פרטי ניהול ופיקוח.  - 

גודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם 
 בנפרד עבור השלט והתקנתו ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. 

 
 הערה חשובה

 
במידה וכתב הכמויות חולק למבנים )לצורך נוחות של המזמין בלבד( על הקבלן לציין בהצעתו את 

יפים דומים המופיעים במבנים השונים. במידה והקבלן יציע מחירים שונים, אותו המחיר לסע
 המחיר הקובע יהיה המחיר הנמוך ביותר.

 
 

                         __________________ 
                  קבלןה תימתח                

  



 
 

 מסמך ג'-2
 

 7ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 

  תשלוםו דידהמ ופניא
 
 
  מחיריםו דידהמ ופניא  00 - רקפ
 

  חוזהה תנאיב תחשבותה  0.01
 

 חוזהב מפורטיםה תנאיםה כלב מחיריםה הצגתב תחשבה אילוכ קבלןה  תא ואיםר  
  כרוכותה הוצאותה לכ תא כולליםכ יחשבוי הלןל מוצגיםה מחירים. הסמכיומ לכ לע
 לשהוכ נאית בנתה י. ארטיהםפ לכ ל"ל, ענה מסמכיוב מוזכריםה  תנאיםה מילויב
 כתבב  נקובה מחירה שינויל יבהס שמשת א, לקבלןה צדמ וב תחשבותה יא וא
  כפיפותב ימדדנהת  עבודותה ל. ככלשהו וסףנ תשלוםל עילהכ וו/א  כמויותה
 . להלןד בסעיפיםש להוראותו כלליה מפרטב כלוליםה  לתנאיםו הוראותל

 
 : באה עדיפותה דרס פיל קבעי חריגותה עבודותה לש חירןמ  0.02

 
 . בחוזהש כמויותה כתבב יחידהה חירימ לש רוטפ. 1   

 
 . 10% לש בהנחהו עבודותה יצועב מועדל קף", תקל"ד חירוןמ. 2   

 
 . מנהלע"י ה מאושרו מפקחע"י ה סוכםמ חיריםמ יתוחנ. 3     
 

  בדכ כנימ ציוד'י לגר חירימ  0.03
   
 ימוןמ ולל)כ קבלןל תשלוםה היה'י ירגב בדכ כנימ יודצ עסקתה לש  קרהמ כלב  

 ציודל ארציתה מועצהה תחשיבב  נקוביםה מחיריםל  אםתה( באשיר בלןק  בודותע
  -: באיםה שינוייםב כנימ

   
 .20% ופחתוי נקוביםה המחיריםמ .1  

   
 : באיםה סעיפיםב תחשיבב מפורטיםה תנאיםה חולוי אל .2  
    
 . עותש 12 וא 10 לש רציפהו לאהמ עסקהה 2.1   

 
 . חלנ קיוחלב וא אבןב עורבתמ דמהא בורע וספתת 2.2   

 
 נקודת ל בחזרהו עבודהה קוםמ לא ציודה עברתה  בורע וספתת 2.3   
 . מוצאה    

 
 . ציודה לע מירהש בורע וספתת 2.4   

 
 מלחה םי באזור,  ימונהד -מיתר  קומ רומהד בודהע בורע וספתת 2.5   
 . בערבהו    

 
 . בדבל פועלב בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .3  

 
 . קבלןה לש שוטפיםה חשבונותה מסגרתב היהי תשלוםה .4  

 
 



 
  'ירגב דםא-חכ בודותע 0.04 

  
ועלים בגירים )מעל גיל פ בורע כוניםנ היו'י, יגר תנאיב אדםה חוכ עבודתל מחיריםה .1 

 . חוזהה מסגרתב יועסקוש מקצועותה וגיס כלל (18
 

 תאושרנהו נשיםהא ועסקוה וב בודהע וםי ותוא סיוםב יומןב רשמנהת עבודהה עותש .2 
 . יוםה אותוב מפקחה דיי לע

 
 : באיםה פרטיםה תא כלולת רשימהה .3 
 . המדויק עבודהה מקוםו פועליםה מות, שעבודהה עות, שאריךת  

 
 שעותכ חושבנהת ןה תשלוםה  לצורךו וספתת  לכ ןתינת  אל וספותנ  עותש בורע .4 
 . גילותר  

 
 אל עותש בורע וספתת לכ לא, לטונ ותימשמ בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .5 

 . לשהןכ חרותא וספותת וא  עבודהה מקוםל  חזורו לוךה  סיעות,  ניאליותר
 

 : תא יתרה יןב כולליםכ חשבוי בודהע שעתל מחיריםה .6 
 

 . עבודהה שטחל חזורו לוךה ובדיםע סעתה 6.3  
 . ממנהו עבודהל נסיעהה מניז 6.4  
 . קבלןה יודצ רבות, לדהובע כליב ששימו מיד 6.5  
 '. כדו יצועב הנדס,  מבודהע  נהלמ וללכ  אתרב עבודהה  יהולנ וצאותה 6.6  

 
 : דלקמןכ היוי עבודהה כרש עריפית .7 

 
  עבודהה אשר( כסוגיםה לכ מוצע)מ קצועימ ועלפ 7.1  
  שעהש"ח ל  65  :מלאכהה ביתב וא אתרב בוצעתמ   
  שעהש"ח ל  45 "ל:נכ תנאים( בקצועימ א)ל שוטפ ועלפ 7.2  

 
 
 
 
 
 
 

__________________                                                                        ________________ 
 קבלןה תימתח      אריךת 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס לילת ס
 'מבואות הנגב'

 
 קיבוץ שובל

 
 
 
 

 המפרט המיוחד לביצוע העבודה
 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

 

 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 2    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז - 00
 

 תיאור ותנאי העבודה
 

 סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס 'מבואות הנגב'לביצוע עבודות המפרט מתייחס 
 . המצורפות למכרז זה

 

 כללי 1.00
 

 אופי העבודה .1
סעיפי הקבלן יבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים של , כתב הכמויות
ארצות אחרות )בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, 

 החוקים, הצווים והתקנות.
 

 ביצועתוכניות  .2
 . לביצוע מלאות בכל התחומים הרלוונטייםחוזה זה מצורפות תוכניות /למכרז

 
 

 הנחיות מיוחדות 00.2
 

 
 מתקנים .1

 

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי מים, ביוב וכו'   .א
יבוצעו בתאום אשור ובהשגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, 

 מקורות וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.
יעות כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשב  .ב

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשביעות   .ג

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
 

 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות .2
הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 

 סוג שהוא.מניעת סיכונים והפרעות מכל 
סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, 
שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי 

 אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו.
 

דרכי הביצוע  הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר
 לרבות ההסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .3

הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, 
 תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיים. 

אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב  כל נזק
 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 3    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 סילוק עודפים ופסולת .4
 

 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת 
 

 של הקבלן.מים באתר ו/או הקייעודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים  -
 נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.הקיימת באתר ו/או ולת פס -
 דוגמא "נאזז", או חרסית שמנה.ל –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי  -
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -
 כל חומר זר או פסולת אחרת. -

 
לרבות אגרות  שבונו מחוץ לאתר העבודהכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל ח

 וכל הנדרש לפינוי חוקי ומושלם.
 , ובתאום עם הרשות המקומית.בכתב לאחר קבלת אישור המפקחפינוי הפסולת יהיה 

 
ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום המקום א

ומית, על אחריותו ועל ובדרכים הנ"ל, כל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות המק
חשבונו. לענין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח כמפורט 

 כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 

אותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו הדבר נדרש במפורש ב
 בנפרד.

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .5

עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת 
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

 

מפקח. הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו ל
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר 
עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי 

 יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 

 אתר התארגנות .6
 התארגנות.  הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר

כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.
 2כורית" בגובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה דוגמת "איס

 הגדר תוקם בביצוע הקבלן וע"ח הבלעדי. –מטרים 
 

 תנאי השטח .7
האוויר -מובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל תנאי מזג

 והמשתמע מהם.
על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או 

 אוויר והצפות.ה-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג
 

 הובלות .8
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
ד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפר   
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.   

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .9

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביזרים לאישור 
המפקח לפני אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך 

מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום  10דה. דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של העבו
העבודה. עלות הדוגמאות תיכלל בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות תינתן ע"י 

 האדריכל או המפקח או המזמין.
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 4    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 בדיקות .10
כל הבדיקות שיידרשו לעבודה יבוצעו ע"י הקבלן כלול במחיר סעיפי כתב הכמויות ללא 

 .בדיקה פוטומטרית ו לבדיקת בודק חשמל פרטת תשלום וזאת תוספ
בין השאר הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב הכמויות ללא 

 תשלום נוסף:
 

 בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי הבטון. -
 ונית לפי הנחיות יועץ הקרקע.בדיקה אולטרה ס -
 בדיקות הידוק שתית ומצעים. -
 בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי מובא. -
 בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים. -
כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט המיוחד ו/או  -

 במפרט הכללי.
 

 מדידות .11
 סמך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו.על הקבלן להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מו

כל עבודות המדידה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק ממחירי סעיפי 
 כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות אלו.

 
בין השאר הקבלן יבצע את עבודות המדידה הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב 

 הכמויות ללא תשלום נוסף:
 

 .PDF+DWG( לרבות הפקת מפה בפורמט AS-ISת מצב קיים )מדיד -
 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -
מדידת מצב לאחר ביצוע מבנה דשא )טרם ביצוע דשא( לרבות הפקת  -

 לאישור המשך ביצוע ע"י המתכנן. PDF+DWGמפה בפורמט 
מפה ( לרבות הפקת AS-MADE"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -

 .PDF+DWGבפורמט 
 

 :הבאיםבין השאר את תכנית העדות תכלול   
   
 מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.  
 .שבגבולות העבודה על קרקעייםהאלמנטים כל הו , מכסי שוחות,סימון עצים  
תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם )כגון תוואי כבלי חשמל, סימון   
 וכו'( , תשתיות מיםנורות ניקוזצי  
   
ויהיו פרטים חסרים על הקבלן ומודד לחזור על במידה  –תכנית עדות תאושר ע"י המזמין   
 העבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.  

 

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 5    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 תקופת הביצוע 00.3
  
 .( ימים קלנדריים90) תשעים –סה"כ תקופת ביצוע  

  
ת לביצוע מושלם, לרבות קיום מסירה תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשו

 וני ליקויים וביצוע מסירה סופית.ראשונה, ביצוע תיק
 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.

 
בשל מזג אוויר, חגי כל לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד 

 וח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא.ל –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 
 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

 
 תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים לביצוע 
 :"גאנט" שיכלול את הנושאים הבאיםהעבודה בשיטת  

 
 הערכות לתכנון והזמנת חומרים.  - 
 תכנון מפורט.  - 
 פירוט לו"ז לייצור רכיבים.  - 
 פירוט לו"ז להרכבת המבנים באתר.  - 

 

 אופני מדידה ומחירים 4.00
 

 אופני המדידה והמחירים מוגדרים לכל סעיף בנפרד בכתב הכמויות.
 יוחד.ייתכנו השלמות במפרט המ

 
 מסירת האתר לקבלן .500

 
 נכון לעת סיור הקבלנים.ההאתר ימסר לאתר במצבו 

 
 אחריות הקבלן 6.00

 
 שסיפק לפי הורואות המפרט המיוחד למתקנים שהקים ולמוצריםהקבלן יהיה אחראי 

 .כמויות כתבו
חודשים  18חראי עליו למשך היה הקבלן אי –במידה וקיים מוצר ללא התייחסות ספציפית 

 )תקופת הבדק(. 
 

 אופן התשלום 7.00
 

ישולם כנגד הצגת חישוב כמויות לאחר ביצוע בפועל ולאחר  לעבודות שבוצעוהתשלום 
 ר החשבון ע"י המפקח והמזמין.ואיש

בכל מקרה שהוא לא ישולם כלל עבור אספקת חומר, התשלום יהיה בעבור סעיף/עבודה 
 שבוצעה במלואה.

 

 קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה אחרת.ימים  45אי התשלום שוטף +תנ
 

ודה לסייר בשטח הפרויקט העתידי טרם מתן ההצעה וזאת כדי להכיר היטב את שטח העבחובה 
 ומגבלותיו. 
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 .........................................................................  : עבודות הכנה 51.1תת פרק    
 ..........................................................................  : עבודות עפר 51.2תת פרק    
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 : מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 1 -מסמך ג 
 

 מוקדמות – 00פרק 

 

כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן 
 .,אלא אם צוין כך במפורש מחליפות אותו באופן כלשהו

 
 

 כלליתת פרק:  00.00

 
אינם  אלו חדיםמיוחד ואופני מדידה מיו של מפרט בחלקים  הכללייםמספור, לשון והגדרות הסעיפים  .א

את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות ו/או מספור הסעיפים במפרט הכללי הבינמישרדי בהכרח חופפים 
 (."הכחול האוגדן")
ואלו אמורים להיות תואמים את מספרי הסעיפים ,אם צורפו, " הוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות"

לכלל ההוראות הכלליות במפרט  מצטרפותאלו  בכתב הכמויות , אליהם הם מתייחסים. הוראות ייחודיות
 המיוחד ובמסמכי המכרז/חוזה האחרים.

 
המסמכים וללמדם  כל הכותרות במסמכי מכרז/חוזה זה הינן להתמצאות בלבד ועל הקבלן לקרוא את .ב

 בוריים.-על
 

 "הגדרות" יחולו ההגדרות/ההוראות כדלקמן: 0002בנוסף לאמור בסעיף  .ג
 

ט הבינמשרדי" פירושו המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה, על כל "המפרט הכללי" או "המפר .1
 פרקיו, במהדורתו העדכנית.

 
חוזה אחר  "החוזה" פירושו החוזה האחיד של מדינת ישראל לעבודות בנייה במהדורתו העדכנית, או  .2

 ו/או צורף לרשימת מסמכי המכרז/לתיק המכרז ו/או נחתם עם הקבלן. שצוין
 

 רט המיוחד" או המפרט הטכני המיוחד" או ה"מפרט הטכני" פירושםהביטויים "המפ .3
 בנפרד או כחלק מהוראותיו. ,מפרט מיוחד למכרז/חוזה זה והינו כולל גם אופני מדידה מיוחדים

 
 "חפירה" פירושה "חפירה ו/או חציבה" ככל שיידרש לביצוע העבודות וללא מדידה תשלום   .4

 נפרד עבור חציבה.       
 
 כוללת" ו/או "המחיר כולל" ו/או "כולל" פירושו שהסעיף כולל גם, אך לא רק, את "העבודה  .5

 שמפורט לאחר הביטוי הנ"ל, כלולה במחיר  מה שמפורט בהמשך והתמורה לכל מה      
 היחידה של הסעיף ולא תימדד ו/או תשלום בנפרד.      

 
 תאור כללי של העבודות  .ד

 
 ובקרבתו. קמפוס מבואות הנגב צענה באתרולות במכרז/חוזה זה תבוהעבודות הכל .1

 
 ,המכרז/חוזה כולל עבודות פיתוח שונות, לרבות קירות תמך, ריצופים, מדרגות, מעקים, ריהוט חוץ .2

 הכל כמפורט בכתב כמויות. -נוספות  ועבודות 
 

אשר בהם  ובגובל  איתם ישנן  ,לו הסמוכים ובשטחים בתוך מתחם החינוךהעבודות תבוצענה  .3
קרקעיות, קירות, ריהוט חוץ -מערכות תשתית תת קרקעי,-ת עבודות פיתוח, לרבות מבנה תתומבוצעו

 וכו'.
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 הוראות כלליות .ה
 

 ת לנקודות הבאות: יתשומת לב הקבלן מופנ .1

 קרקעיים בנויים.-העבודות מיועדות להתבצע על תקרת בטון של חללים תתי מקצת מן כ 

 מתחת לפני  -'ואיטום וניקוז וכ ,ות מים, חשמלות לביצוע מערכדבשטחי העבודות בוצעו ומיוע
 הריצוף, הקירות , אמת מים והבריכות.

 
על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לתאם עבודתו עם אחרים באותו אתר ובקרבתו; שעבודתו תתואם  .2

פי -פי הוראות המפקח; שהשטחים לביצוע עבודות הפיתוח יימסרו לו בחלקים ועל-ותפוצל כנדרש ועל
פקח; ומסירת העבודה למזמין תבוצע עם השלמת כל העבודות כנדרש בכל האתרים. בגין הוראות המ

 כל האמור לעיל לא תשולם כל תוספת במחיר ו/או שינוי בלוח הזמנים   לביצוע העבודות.
 

לפני התחלת עבודות הפיתוח, על הקבלן לסמן את שלד הפיתוח של כל העבודות. יש להודיע לאדריכל  .3
  המשך העבודות. לפני, התאמה-על כל אי

 
קרקעיות -על הקבלן לקחת בחשבון מעבר קיים או מתוכנן של מערכות תשתית של מערכות תשתית תת .4

ומערכות עיליות של תקשורת ו/או ביוב, ניקוז ו/או מים, תקשורת, קרקעיים, -לרבות קווי חשמל תת
חרים ולמניעת כל פגיעה פי הוראות המפקח לתאם את עבודותיו  עם א-בשטחי העבודות ועל-חשמל

 בפיתוח קיים.
 

לעצים שיועדו לשימור הקיימת  ההשקיהבכל תקופת העבודות חובה על הקבלן לשמור את מערכת  .5
במצב תפעולי תקין לחלוטין. כל העלויות הכרוכות ורכיבי הגינון של הרחובות הסמוכים 

הקיימת חל על  ההשקיהמערכת בניתוקים/חיבורים זמניים/השלמת צנרת וכל שיידרש לתפעול תקין של 
בכתב  שצוינוהקבלן וזאת ללא מדידה ותשלום, אלא רואים עלויות אלו ככלולות במחירי יחידות כלשהן 

 הכמויות.
 

מטר. הגדר תהא  2.00"איסכורית" בגובה  פח את כל שטחי העבודות בגדר רשת או הקבלן חייב לגדר  .6
באשר לחוזקה ויציבותה. הגדר תסומן  2142ת"י ו 1142יציבה כנגד רוח וכן תעמוד בדרישות ת"י 

בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין בכל עת עד מסירה סופית של 
בגין  העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה לשטחי העבודות.

 חירי יחידות אחרות.ור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במדגי
 

ניקוי וסילוק כל פסולת/חומרי בנייה/גרוטאות/ערמות עפר וכיוצא בזה, הנמצאים בשטחים המיועדים  .7
לביצוע העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, במועד מתן צו התחלת העבודה או יתווספו לאחר מכן, חלים 

 במחירי יחידות אחרות.במלואם על הקבלן, אך אינם למדידה ותשלום אלא רואים אותם ככלולים 
 

 החלת תקנים ומפרטים כלליים של מכון התקנים .ו
                       

התקנים והמפרטים  פי כל-במכרז/חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים על           
העבודות, )כל  הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )כולל מהדורות זמניות( עד ליום ביצוע

לא אף אם עבודה לפי מועד ביצועה הספציפי(, לרבות תקנים ומפרטים כלליים של מכון התקנים, 
 הוכרזו כתקנים רשמיים ו/או מחייבים בידי גוף כלשהו של מדינת ישראל.

 
 הסדרי תנועה ברחובות הסמוכים  .ז

                
 תנועה  הנדרשות באשר להסדריאת כל הפעולות  ,על חשבונו ובאחריותו ,הקבלן יבצע

 לשטחי העבודות   , וברחובות הסמוכים / צמודיםבשטחי העבודותואמצעי אזהרה ובטיחות 
 המקומית והמשטרה. לפי הוראות המפקח, הנציגים המוסמכים של הרשותל ווהכ
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 חומרים  מרכיבים מיוצרים/קנוייםתת פרק:   00.01

 
, או בחוזה אחר המשמש 35ראל, במהדורתו העדכנית, בסעיף בנוסף לאמור בחוזה הכללי של מדינת יש     

 ההוראות כדלקמן: להתקשרות בין המזמין לקבלן, יחולו במכרז/חוזה זה 
 

 אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות  .א
 

הדוגמאות"( הנדרשים "לרבות דוגמאות צמחים )להלן  כל הרכיבים והחומריםהקבלן יציג דוגמאות  .1
 ר מוקדם של המפקח.לביצוע העבודה, לאישו

 
לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג  .2

 אישור המפקח. דוגמאות נוספות, עד קבלת
 

הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב בידי המפקח, על  .3
 מקום אחר.

 
 וכז )במועד אחד(.כל הדוגמאות תוצגנה במר .4

 
למוצרים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש בנוסף  .5

מוצרים אלה יובאו  סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן.-לאמור לעיל אישור ראשוני על
לצורך  בודות.לאתר כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת הע

פקח/המתכנן יסיר הקבלן את העטיפה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה המאישור המוצר ובדיקתו בידי 
 מחדש באופן מושלם. 

 
לביצוע עבודות מסגרות/נגרות כגון פרגולה, גשר, מעקה/גדר שאינה מייצור מתועש, יציג הקבלן  .6

שים לביצוע העבודה ס"מ מכל האלמנטים הנדר 30-20 -בפני המפקח דוגמה באורך של כ
 )פרופילים, קורות, אדני רכבת וכו'(. 

 
 בכלל החומרים שיוצגו בפני המפקח לקבלת אישור מוקדם נכללים: .7

  אדמת הגן 

  כל חומרי המצע והדשנים, המרכיבים את מצעי ותערובות הגידול ותערובות מילוי   
  של מצע הגידול  בורות הנטיעה/שתילה, מצעי הניקוז של אדניות וחומר הכיסוי      
 באדניות ו/או על גגות.      

  חומרי חיפוי למיניהם 
 לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת. .8
לרבות יצורן, רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על ,כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח .9

 הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.
 

 דיקות חומריםהוצאות בגין ב .ב
 

על במהדורתו העדכנית( יחולו  3210בחוזה הכללי )מדף  11סעיף -, תת35בניגוד לאמור בסעיף  .1
 בביצוע בדיקות לאישור החומרים הבאים, לרבות כל בדיקות המעבדה: הקבלן כל ההוצאות הכרוכות

 גן-אדמת -
 לשבילים מצעים למיניהם, לרבות מצע מיוחד -
 כלשהו לרבות רכיביה לפני הערבוב  כל תערובת לגידול צמחים מסוג -
 קומפוסט -
 חומרים ורכיבים לייצוב קרקע והגנה מפני סחף הנגרם מנגר עילי -
 

  בשיעור כלשהו, הרי  במכרז/חוזה זה "דמי בדיקות" צוינומובהר ומוסכם בזה שגם אם  .2
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 . בדמי בדיקות אלה כל עלות לבדיקת חומרים/רכיבים ואישורם לא יכללו     
 

 עודות לגבי חומרים/רכיביםאישורים/ת
 

ג' בחוזה הכללי יהא חייב הקבלן להציג את התקן -ב'-א'/3סעיף -, תת35בנוסף לאמור בסעיף  .1
 הרלוונטי בצירוף מסמכי הוכחה להתאמה, וזאת על חשבונו. 

 

 מחירים 00.08

 
  הוראות כלליות -תכולת המחירים  .א

 בכתב  ירי כל הסעיפיםמחכוללים  ,ימשרד-הביןבמפרט  008פרק -בנוסף לאמור בתת    
 הכמויות גם את:    

אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, מתקני ריהוט חוץ  .1
 למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

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

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

כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות ישיבה/ספסל,  .3
כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי 

התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים ורכיבים לביצוע מיתדים וכד', וכל עלויות  ורכיבי תפרי
 ביצוע העבודות.

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

תפרים כגון פסי הפרדה ממתכת או פלסטיק )לפי המפרטים/התכניות(, מיתדים , חומרי מילוי 
 למיניהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון, וכד', וכל עלויות הביצוע של העבודות. 

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

 .החומרים/הרכיבים השתילה/נטיעה, לרבות עלויות בדיקות המעבדה לאישור
 

בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו,  יכלול  נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט .6
המחיר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או ביצוען מחדש באם המוצר אינו 

 מתאים לתכניות( וביצוע דוגמה/אות לקבלת אישור מוקדם.
 

 ולישמסד אבני שפה, רבות עבודות בטון כלשהן, לאספקה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש ל .7
 לפי הפרטים /התכניות והמפרט המיוחד.  -שביל/ריצוף/רחבה

 
 ערך _)ש"ע(-שווה .ב

 , חלות הדרישות הבאות לגבי 0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת                
 ערך:-אישור מוצר/רכיב/אלמנט שווה                

 
 רבות חורים/נקבים.כל המידות זהות לחלוטין, ל .1
 הגוון/צבע זהה לחלוטין. .2
ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת תוצאות -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה .3

 הכול כמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.  -בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'
ל אופן לגבי רכיבים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן ע .4

הרכבתם/הצמדתם/עיגונם ברכיב השלם. לדוגמה: ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה ולוחות עץ 
 ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם.-יחולו הדרישות להוכחת "שווה



7 
 

 

 

לגבי חומרים חייב הקבלן להמציא לידי המפקח תוצאות בדיקות מעבדתית של כל הפרמטרים  .5
ת יצרן/משווק החומר שצוין במקור, ביחידות זהות ליחידות זהות ליחידות שצוינו במפרטי/תעודו

 רצון המפקח. -שצוינו לחומר המקורי והכול לשביעות
 של המתכנן. -בכתב -רך נדרש אישור מוקדםע-לגבי כל אישור שווה .6

 
 

 הוראות נוספות  00.90

 
 ביצוע דוגמאות של סעיפי העבודות

 
 הוראות כלליות .א

 
לדוגמה ולקבל אישור המפקח  זה זה נדרש מהקבלן לבצע קטע/חלק/רכיבלכל העבודות במכרז/חו .1

לתקינות הביצוע לפני המשך העבודה.בעבודות מורכבות נדרש האישור במספר שלבים )לדוגמה: 
ון, אישור הצביעה ואישור דוגמת ואישור מעקה בטיחות מחייב אישור קטע )מודול( אופייני לפני הגיל

 כל שלב בנפרד(. -עיגון 
 

יפרק הקבלן אותן, יפנה את  לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי המכרז/חוזה .2
 כל החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נוספת.

 
 דוגמאות שאושרו יסומנו באתר וביומן העבודה ויישמרו עד סיום העבודות. .3

 
לביצוע דוגמא -בכתבמראש ו-באם אישר המפקח לא ישולם עבור ביצוע דוגמאות והן לא תימדדנה. .4

פי כל דרישות מסמכי -פי התוכניות והדוגמא בוצעה ונמצאה תקינה על-נדרשת על במקום בו העבודה 
 פי סעיפי כתב הכמויות.-ישולם בגינה על , המכרז/חוזה

 
שלא לבצע דוגמה לפני ביצוע   -מראש ובכתב -על פי פנייתו בכתב של הקבלן  -באם אישר המפקח  .5

ל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא, על כל המשתמע ושהסכים שכ רואים את הקבלן כמי סעיף כלשהו הרי 
 אם תהיה דרישה כזו. -דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום מכך, לרבות 

 
 הקבלן יבצע את הדוגמאות במועד/ים שיקבע המפקח. .6

 
פרק -שוייכו לפרק/תת מיםמסויהדרישות לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העניין גם באם סעיפי עבודות  .7

 כאן. מהמצויןשונה 
 

 יקבע המפקח את גודל הדוגמה. הגודל הנדרש יןיצוהדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא  צוינהבאם לא  .8
 

 :  עבודות לפיתוח האתר 40פירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מסעיפי העבודות לפרק  .ב
 

 :לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות                  
 

 עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף.  בכל .1
ובכל  ס"מ בכל היקפו של המודול, 60הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 

  מ"ר. 15 -מקרה לא פחות מ
לכל שטח מרוצף שיש בו שילוב של רכיבי/חומרי ריצוף ו/או מפגש בין חומרי ריצוף שולים נדרשת גם 

 יקט.גמה של כל טיפוסי המפגש בפרודו
 

 -ובאורך שלא יפחת מ דוגמאות כל שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף .2
 בתוכניות, ויכללו את  אבני שפה/אבני גן/צד שנדרשו. המצויןמטר, ולכל הרוחב  5

 .נבחרתבהטבעה  100/100דוגמא למשטח בטון מוטבע יבוצע בשטח במידות 
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 .2-עיף בס-דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כאמור בתת .3

 
 5יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג. בגרם/ים לדוגמה תהיינה לפחות  -דוגמאות של מדרגות .4

 לפי המספר הגבוה במכרז/חוזה. - 5 -קטן מ בירהממדרגות, ואם בכל המכרז/חוזה מספר המדרגות 
 

יבוצע כבש אחד שלם לכל אורכו, לרבות הדפנות שלו וההכנות לעיגון  -)"רמפה"(  דוגמאות של כבש .5
 מעקה הבטיחות/האחיזה.

 
 40 דוגמאות של פתח לעץ תהיינה דוגמאות שלמות כולל חגורת בטון פנימית, ריצוף פס ריצוף ברוחב .6

ח לשריג ס"מ לפחות בהיקף הפתח ו/או אלמנט בטון טרומי או מתכתי לרבות בדיקת התאמת הפת
 פלדה שנדרש לפי כתב הכמויות, וזאת באמצעות שבלונה מדוייקת שתוכן על ידי ועל חשבון הקבלן. 

 נדרשות דוגמאות לכל טיפוס/פרט שונה של פתח לעץ.
 

 מטר ולכל רוחב השביל.  20תבוצע דוגמא באורך  –לשבילים ממצע/כורכר/"מצע מיוחד"/"חומר ואדי"  .7
 

מטר לכל  10משטחי/ שבילי עפר/כורכר/ מצע וכו' תבוצע דוגמא באורך עבור חומר פולימרי להקשחת  .8
 רוחב השביל.

 
 לסעיפי עבודות של קירות תמך, קירות גדר, קיר ישיבה/ספסל/מסד בטון וכו'     

 
מטר ולכל  4.0)גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי( תבוצע דוגמה באורך של  מכל סוג קיר .1

מטר או בגובה הקיר הגבוה  2.0 -וגמה ייבחר קטע בקטע שלא יפחת מהגובה הנדרש. לביצוע הד
פנים, ביצוע תפר אחד מכל -במסגרת המכרז/חוזה. הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג(, דו

וכל העבודות  ו ידני, טיח, מערכת איטום וצביעהסוג ועיבודו, גימור פני הקיר לרבות עיבוד מיכני א
 ס"מ אנכיים חדשים או נקיים , כל פינות הקיר  10בטון חשוף יבנה מלוחות עץ רוחב קיר       .הנלוות

 , ראש הקיר מוחלק ידנית לא בליטות ושאריות בטון.ס"מ  1.5יהיו קטומים ע"י סרגל פלסטיק 
 

או בטון גמר חשוף בכל חיפוי במסמכי המכרז/החוזה תבוצע והדוגמה תכלול  שצויןדוגמת כל קצה קיר  .2
 .הצדדים 

 
תכלול הדוגמה  -יד, גדר או אלמנט אחר -שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז כל קירלגבי  .3

 גם את הכנת העיגון )פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר כפי שנדרש בפרט(.
 
 

 יד, מעקה הגנה לצמחיה וגידור:-לסעיפי עבודות מעקי בטיחות, מאחזי
 

שון דוגמה של קטע/מודול אחד לפני הגילבון )אלא אם הרכיב מיובא מכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בשלב רא .1
 כשהינו מגולבן(.

 
)טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמנה מושלמת, לפני  ןוהגלולאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע  .2

 העיגון.
 

כננות קפיצות קטעים/מודולים לפחות. באם מתו 3מכל סוג/טיפוס/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמה, באורך של  .3
בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר, בשיפוע יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך, ובו קפיצות ו/או עיגון קטע 

 בשיפוע.
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 והשקיה: עבודות גינון  41לפרק     

 
 

 תבוצענה דוגמאות כדלקמן: ההשקיהלעבודות 
 

 מטר  לפחות. 10 -רוחב נדרש מכל עומק ו -דוגמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או שרוולים  .1
 

מטר  10 -דוגמת הטמנת צינור/שרוול מכל סוג בתעלות כולל מצע )ריפוד( חול, הנחת הצינור וכיסוי בחול  .2
 אורך לפחות, כולל סימון מיקומו של שרוול, אופן סגירת הקצוות והשחלת חבל משיכה.

 
 

00.91   
 :)”MADE ASמדידות "תכנית עדות"  )"תת פרק   00.92

 
 .תכניות עדות  –לפני המסירה הסופית של העבודות  –למסור למזמין הקבלן חייב 

 כפי שבוצעו למעשה. של כל העבודות, ומדויקותמלאות 
המדידה תבוצע בידי מודד מוסמך ובאחריותו המלאה וברמת פירוט שלא תרד מרמת הפירוט של כל 

  שנמסרו לקבלן. תוכניות העבודה
 הבאים: נדרשות תוכניות עדות נפרדות לנושאים

לשלב גמר עבודות העפר ולפני פיזור אדמת הגן, ומדידה נפרדת  -והטופוגרפיה הפיתוח *כל עבודות
 לטופוגרפיה לקראת השתילה/נטיעה.

 מספר, עומק, סוג וקוטר -, מיקום שרווליםהיהשקתוכנית *  
 

  קרקעיות לכל סוגיהן.-במדידה יכללו גם עבודות תת
  שלם של תוכניות העדות חלות על הקבלן.כל העלויות הכרוכות בביצוע מו

עותקים )פלוטים(,  3, וכן CDהמדידה הממוחשבת על גבי  של dwgיכלול קובץ  למפקח החומר שיימסר
 המוסמך והקבלן. חתומים בידי המודד
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 רעבודות בטון יצוק באת 02פרק 

 

 

 מוקדמות 02.01

לדרישות המפרט הכללי  בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף .א
 .02 -ו 00פרקים 

לביצוע כל אלמנט בטון בעבודות הבטון, בין שהן מתחייבות לפי דרישת המכרז תבניות מתכת  .ב
 ובין שיחליט עליהן הקבלן או המפקח, מחירו יהיה כלול במחירי היחידה.

המהדורה לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידיו הן מ .ג
 העדכנית. במהדורה לביצוע.

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

 יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחותו של המהנדס האחראי לביצוע השלד .ה
מסוג  שיורה  לביצוע החיפוי, לרבות הכרכוב, יוכן טיט בטוני שהוסף לו ערב לשיפור ההדבקה .ו

 המהנדס בכמות לפי הנחיות יצרן הערב, לשימוש ב"הדבקת אלמנטים של בטון טרומי בתנאי חוץ".
 הבניה תבוצע כך שלא יווצרו מישקים אנכיים נמשכים מנדבך לנדבך. .ז
תפרים ופינות פנימיות יבוצעו בקווים ישרים ואנכיים לחלוטין,ברוחב אחיד ומדויק ולפי הפרט  .ח

 סטרוקטיבי.האדריכלי והקונ
 המחיר כולל גם: .ט

 יצוע ועיבוד תפרי התפשטותב
 ביצוע כל המישקים )פוגות(

 עיבוד פתחי הניקוז.
 מדידה ותשלום

-המדידה לפי מ"ר חיפוי נטו. לא ישולם תשלום שונה עבור חיפוי פינות וחיפוי גב הקיר)דו .י
 יר בתנוחה מעגלית.פנים(.התשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב ק

 
 

 סוגי הבטון  02.02

, בתנאי בקרה טובים 3, בדרגת חשיפה 30-בחוזק ב מובא חזותיכל הבטון במסגרת מכרז/ חוזה זה יהיה בטון 

אדר תשע"ג,  –למפרט הכללי מהדורה שביעית  02, על כל הדרישות המפורטות בפרק 118בלבד לפי ת"י 

 הכמויות., אלא אם צוין אחרת בסעיפי כתב 2013פברואר 

 

 סיבולת  02.03

 .2003 1חלק  789הסיבולת בבניה תתאים להגדרות ת"י 
 .ש להיעזר בשירותיו של מודד מוסמךעל מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, י

במידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות 
 ת מכל סוג ובניה מחדש.בתיקון כולל הריסה, פינוי פסול

 

 יציקת הבטון  02.04

ק"ג צמנט למ"ק ויתאים לדרישות  350, בדרוג "משאבה", יכיל לפחות 5-6בסומך " 30 -הבטון יהיה ב .1
, לא יופחת מכמות 23042לבטון יצוק באתר. בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף  1חלק  466ת"י 

 הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר פחם בתערובת.
והתקשרות הבטון  6% -ל 4%פו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש, אחוז החללים יהיה בין לבטון יוס .2

 שעות לאחר גמר היציקה. 3תעוכב לפחות עד 
 מרכיבי התערובת, המוספים ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של המפקח. .3
חיפוי, כוללת העבודה בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים ל .4

 אשפרת הבטון. 
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 50האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצויין בפרק 
ימים. הרטבת היוטה תבוצע  7של המפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף, במשך 

מצב הבטון היצוק, וההרטבה תבוצע בעודף במספר פעמים ביום ככל שיידרש עפ"י תנאי מזג האוויר ו
 עד נגירה בשולי המשטחים.

 
גבי יריעת -בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה על .5

כלולה  –אספקה, הנחה כולל חפיפה  –גבי התשתית. היריעה -מ"מ, אשר תונח על 0.3פוליאתילן בעובי 
 חרים ואינה למדידה ותשלום.במחיר סעיפים א

 

 פקוח ובקרה 02.05

על הקבלן לאפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק את  .1
החומרים, הציוד והמלאכה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזרה לצורך לקיחת דוגמאות וביצוע 

 בדיקות לפי הדרישות.
ר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות של מעבדה זו, לאחר הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שתאוש .2

אישורן ע"י המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות הנובעות מהן. קביעת המפקח לגבי המעבדה 
 הנבחרת ולגבי אישור תוצאות הבדיקות תהיה סופית.

ת מועד בצוע הבדיקות והחלטה על היקפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן תוצאות בדיקו .3
 שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן בשום תוספת או פיצוי.

בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשנות את ההיקף בכל סוג  .4
 בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי.

דיקת החוזק. מספר על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לב .5
 המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס.

 

 טפסים לבטונים 02.06

 בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי.
 
התבניות . יש לקטום את הפינות. עיצוב 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .א

 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 קבלת הבטון בצורה  .ב

 ובממדים הנתונים בתכניות.
טפסים וכן את הוצאותיו בגין שלבי מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של ה .ג

 פירוקם.
 
 

 כיסוי בטון על הברזל: 02.07

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד קצה הברזל הקרוב בין לפני הבטון. העובי המינימאלי  של 
 ס"מ 5כיסוי הבטון הוא 

 
 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים וכו' 02.08

הנדרשות בבטונים  ולוודא את מיקומם המדויק של ההכנות לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר .א
 לאביזרים או פתחים בתכניות היועצים וקבלני מערכות אחרים, לספק ולהרכיב אביזרים אלו.

 
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל ההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות  ועל  .ב

 רים.הקבלן לבדוק גם את המערכות של המתכננים האח
 
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש,  .ג

 ויברר עם הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.
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 גם הכנת כל החומרים, השרוולים, השקעים, החריצים וכו' כלולים במחיר הבטון.
 

ות את כל הנדרש עפ"י דרישת התכניות והמפרטים השונים, וזאת לפני נקבלן לוודא כי הכניס לטפסעל ה

 שהוזמן המפקח לבדוק את האלמנט הרלוונטי לקראת יציקתו.

ות באופן נבתוך הטפס בוכיו", אביזרים, שרוולים, מעברים, פלטקות, צינורות המתליםהקבלן ירכיב את 

שבתכניות השונות. הרכבת כל האביזרים הנ"ל תהיה באופן כזה  והמפלסיםקשיח, ועפ"י המידות 

 צמנט וסגרגציה, וכן שהשרוולים עצמם לא ייסתמו בעת היציקה.-ות כנגד נזילת מינשתובטחנה הטפס

למעט פרטים  -אספקה וקביעת האביזרים הנ"ל בחלקי המבנה השונים, ועיצוב חורים, שקעים וחריצים 

 יבוצעו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף מעבר למחיר הבטון. -כמויות שעבורם קיים סעיף ברשימת ה

כל הפריטים מפלדה המיועדים להיות קשורים או מעוגנים באלמנטי בטון, יבוטנו בהם בעת היציקה 

עיגון כמתואר בתכניות. בכל מקרה בו הדבר אינו ניתן לביצוע, או בכל -באמצעות פלטות פלדה עם קוצי

המפקח מראש, רשאי הקבלן להשתמש במיתדים כימיים )בורגי עיגון בעלי התקשרות מקום בו יאשר זאת 

 ערך מאושר.-( מתאימים לנ"ל או שווהHILTIכימית )כדוגמת "הילטי" )

 בשום מקרה אין להשתמש בברגיי עיגון המבוססים על התקשרות מכאנית כדוגמת "פיליפס" או כיוב'.

 

 

 חורי ניקוז 02.09

ובמרווחים הנתונים בתוכנית . חורי הניקוז ייעשו בצינורות פי.וי.סי בגוון אפור  2"חורי הניקוז יהיו בקוטר 
ובשיפוע כלפי חוץ , בכדי למנוע שפך אדמה דרך הצינורות הנ"ל , יש להסדיר סינון ע"י ניקוי יסודי סביב 

 החור בגב הקיר , והדבקה היקפית מעבר לצינור הניקוז בבד גיאוטכני מהסוג המאושר.
מ"ק ולהניחו בגב הקיר  0.15-0.20לבד זה יש לתפור שק בבד גיאוטכני ולמלא בחצץ בכמות של בנוסף 

 לכיסוי החור כנתון בתוכנית.
 

 

 איטום קירות 02.10

 
 הצורך לפי ליישר ,הקיר גב של יסודי ניקוי לבצע ,האדמה עם במגע הבאים בצדדים הקירות את לאטום יש

 ש שימוש בחוטים בפרויקט זה.במידה וי הקשירה חוטי את ולקצץ צמנט בטיט
 .מלא לאיטום עד "טרוסיל"ב מריחה או ,חם אספלט של שכבות ושתי פריימר ביסוד תיעשה השכבה מריחת
 .פתוחים שישארו הקפדה ותוך הניקוז חורי הסדרת לאחר יבוצע האיטום

 
 

 בטון למדרגות 02.11

 
 'א סוג מצע פיזור במהלך ותהמדרג למספר ובהתאם הנדרש לחתך בהתאם יהיו והיציקה הקרקעית יישור
 .זה מיוחד במפרט כנדרש הכל ,ההידוק לאחר מ"ס 40 בעובי
 .  ) בנפרד ישולם לא שעבורו (תוכניות לפי זיון לרבות , 30 - ב בטון ומדרגות משופע משטח ,יסודות יציקת

 

 

 תיקון אלמנטי בטון  02.12

הרי שאותם חלקי  –ית של המפקח באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים, וזאת לאור דעתו הבלעד .א

בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח, ובאותם 

המקומות יצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים המיוחדים שיוכנו 

 לצורך זה ע"י המפקח.
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יתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח לתיקון, יתוקנו שקעים ו/ או כיסי חצץ ו/ או כל ליקוי אחר ש .ב

 באופן הבא:

 הורדת חלקי הבטון הרופפים וגילוי אזור הברזל. (1

 ניקוי הברזל החלוד על ידי מברשת פלדה מכנית ו/או החלפתו בברזל חדש. (2

 610"סיקאמונוטופ"  " של גילאר או ש"ע 31מריחת פני הבטון ע"י דבק אפוקסי מסוג "סיקדור  (3

 .SIKA)תוצרת )

 או שווה ערך ע"י קבלן מורשה בעל ציוד מתאים. ראפ-סיקאתיקון עם מערכת  (4

 

 .יהיו על חשבון הקבלןב' דלעיל -העבודות האמורות בסעיפים קטנים א' .ג

 

 פלדת הזיון  02.13

 כללי

 .3חלק  4466פלדת הזיון תהיה מצולעת לפי דרישות ת"י 

פי דרישות ת"י -ע חלופה כזו ע"י הקבלן( תהיינה עלרשתות פלדה מרותכות )הן בתכנית והן במידה ותוצ

 .4חלק  4466

תשומת לב הקבלן מופנית לצפיפות הרבה של הזיון באלמנטי בטון מסוימים. על הקבלן להקפיד על 

קשירה נכונה ומדויקת של מוטות הזיון והכנסתם באופן נכון ומדויק לתבניות. כמו כן, על הקבלן להקפיד 

 ש בתקן והמסומן בתכניות.על כסוי הבטון הנדר

 

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל 
 מצולע או ברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

 
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר 5900חוזק למשיכה 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר 5000גבול נזילות 
 

הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת  מאחר וסידור
 תוכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות לפי הוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

 3התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר את התוכניות עד 
 שה הסופית.שבועות ממועד ההג

 על הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר והוא כלול במחירי היחידה.

 

 אישור המפקח ליציקה  02.14

אין לצקת שום אלמנט בטרם אישר המפקח ביומן העבודה כי הוא נבדק ומוכן ליציקה. הבדיקה תכלול 

ים בדיקת תכניות, בדיקת הזיון, בדיקת שיטת וקצב היציקה, בדיקת הפסקות היציקה ובדיקת האביזר

 המבוטנים בבטון כולל צנרות שונות.

שעות לפני היציקה המתוכננת ובכל מקרה זמן  48הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת כל הנ"ל לפחות 

מספיק לצורך בדיקת כל האמור לעיל. הקבלן ייקח בחשבון כי עקב בדיקת המפקח הוא עלול להידרש 

 סף לתיקונים הנ"ל לפני תחילת היציקה.לבצע תיקונים ושיפורים ועליו ל"שריין" זמן עבודה נו

 

 אין להתחיל ביציקה בטרם בוצעו כל התיקונים והשיפורים עפ"י הנחיות המפקח.

 אין להתחיל ביציקה כלשהי ללא נוכחות המפקח במקום היציקה.

אין להתחיל ביציקה כלשהי ללא נוכחות נציג המעבדה המאושרת אשר יהיה נוכח במשך כל זמן 

 היציקה.
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 י יציקה ותהליך היציקהשלב  02.15

 שפיכת הבטון לתוך הקירות תבוצע ע"י שרוולי יציקה. .א

יש להקפיד הקפדה יתירה על שימת הבטון והציפוף בעיקר באזורים שבהם כמות הזיון רבה. בכל  .ב

לפחות, למעט ביציקות המסיביות, שם  2מחט בקוטר "-( מרטטי2נקודת יציקה יופעלו לפחות שני )

 לפחות. 2.5ם בקוטר "יידרשו שלושה מרטטי

הקבלן יקפיד על ניקיון מוחלט ומושלם של פני הבטון הקיימים, לפני יישום השכבה החדשה. מודגש כי  .ג

על הקבלן לבצע ניקוי יסודי של פני הבטון בהפסקת היציקה לפני העמדת המשך התבניות, וכן לשמור 

 על הניקיון של פני הבטון הדרוש לפי המפורט לעיל.

 

 קההפסקות יצי 02.16

באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על ידו. כל 
העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, תמיכות לקוצים וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם 

ת שבועות מראש הדרישה להפסקו 3נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש 
 יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.

 
 בתפרים יש לבצע כל  "אגף"  ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים  .1

 )כגון "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס. 
 
 7קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל עד החתך המלא, עד  .2

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך.
 

 הפסקת יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן .3
 המסופק ע"י חברת "דומא" שווק בע"מ. ”HBT“יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוגמת 

 לא תשולם תוספת מחיר בגין שימוש באביזרים מהסוג הנ"ל.
 

 רובד בטון רזה 02.17

 רוחב ובמידות מ"ס 5י בעוב תהיה ,אחרים אלמנטים או הבטון קירות של ליסודות מתחת רזה בטון שכבת
 את .ג"ק 150 -מ תפחת לא מוכן בטון ק"למ צמנט כמות .לצדדים מ"ס 5 בתוספת הנדון במקום מתוכננות

 בצמוד .היסודות יציקת לתחילת ועד היציקה מגמר ,תקופה למשך לח במצב לשמור יש הרזה הבטון שכבת
 .זר וחומר לכלוך מכל השכבה פני את לנקות שי היסודות יציקת לתחילת

 .ר"מ לפי מדידה
 

 תפרי התפשטות 02.18

תפרי ההתפשטות יבוצעו לפי הפרטים בתכניות הקונסטרוקציה. ביו היציקות יונח מילוי מלוח פוליסטירן 

מ"מ מפוליאתילן, ומילוי  55ס"מ אחרונים ימולאו בגליל גבוי מלא וגמיש בקוטר  3ס"מ.  3מוקצף בעובי 

 רכיבי.-ומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריתן או פוליסולפיד חד או דוח

 

 בקרת איכות הבטון 02.09

עבודות הבטון כוללות את כל בדיקות הבטון הדרושות בכל יציקה. דגימות הבטון והבדיקות יבוצעו 

המעבדה.  במעבדה מוכרת, מאושרת ע"י המפקח. לא תותר לקיחת דגימות שלא ע"י נציג מוסמך מטעם

 ימים. 7יום, כולל בדיקה בגיל  28יש לבצע בדיקות חוזק בטון בלחיצה בגיל 
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 הארקת המבנה 02.10

. על פי 1981הארקות יסוד  4271הארקת יסוד תבוצע בהתאם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות 

 התוכניות ופרטי ההתקנה. העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון חשמל מתאים.

 

לן לבצע את הארקת היסוד הנדרשת לפני התחלת יציקת הבטונים, על הקבלן לקבל אישור בכתב על הקב

 כי הארקות סודרו לשביעות רצון מהנדס החשמל והוא יכול להתחיל ביציקת הבטון.

 כל חומרי העזר הדרושים לבצוע הארקות היסוד יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 .חשמל בהתאם לתוכניותפרטי ההארקה השונים 

 

 

 

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים: 02.12

 

 למפרט הכללי: 02בנוסף לאמור בפרק 

 בטון .א

המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי מפרט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לכל המקומות ללא 
י ובמפרט הבדל במיקום שלהם, המפלסים גבהים וכיו"ב, מחירי הבטון כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכלל

 המיוחד(, גם את המפורט להלן:
 הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .1
כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים ותוספות שונות  .2

 לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.
ים בתבניות פלדה ביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית מעגלית בתבניות מתכת. עבור אלמנטים היצוק .3

ו/או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא תשולם תוספת עבור " בטון חשוף ) גלוי, נקי ( ", עיצוב 
השטחים הנ"ל כלול במחירי היחידה אלא למעטבאזורים המצויינים בתוכניות והרשומים בכתב 

 הכמויות.
 אלמנטים.עיצוב חריצים, קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל ה .4
 עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'( בכל האלמנטים. .5
 עיצוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד. .6
. DXFמדידות ושירותיו של מודד מוסמך. לרבות אספקת אינפורמציה ממוחשבת למתכננים בתצורת   .7

 עט מדידת המבנה הקיים ותעודו(.)למ
הכנת רשימות ברזל ורשימות רשתות בהתאם לתכניות המהנדס תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו  .8

 ותועבר לאישור מהנדס שבועיים לפני הזמנת הברזל בפועל.
לא תשולם כל תוספת עבור בטון "עדס", בטון "מייקו" או כל תערובת אחרת הדרושה ליציקות  .9

 חדים.אלמנטים מיו
 אינצ'. 7אינצ' ובין  4לא תשולם כל תוספת עבור שנויים בצמיגות תערובת הבטון בתחום שבין  .10
 תיקוני בטונים סדוקים/ סגרגציה אשר הקבלן ביצע לא ימדדו. .11
 תאום והזמנת בדיקות כגון מכון התקנים ו/או איזוטופ ) או ש"ע ( ליציקת הבטון. .12
 ף.לא תשולם תוספת עבור קבלת גמר בטון חשו .13

 
 

 זיון .ב

הזיון יימדד לפי משקל )טון( כאמור ב"מפרט הכללי". מודגש כי התשלום יהיה לפי משקל הזיון שהוכנס 

 בפועל לאלמנטי הבטון, כמוצג בתכניות, ולפי הנחיות המפקח.

 חפיפות שלא צוינו בתוכניות, גם אם אושרו ע"י המפקח, לפי בקשת הקבלן, לא ישולמו.
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שבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ובכלל זה ומבלי לפגוע בכל מחירי הפלדה לזיון ייח 
ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות הקשירה ) לרבות אספקת החוטים (, את עבודות 

הריתוך הנדרשות לצרכי ביצוע, הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים הנרשים. כמו כן כלול 
 ברזל ותוכניות לסידור רשתות. במחיר הכנת רשימות

 
שומרי מרחק ) קלמרות ( תושבות ) ספסלים ( וחפיות לא מסומנות בתוכניות, לא יחשבו במשקל  

 הפלדה ולא ישולמו,  תמורתם כלולה במחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות.
 

חר שתיבדקנה לצורך התשלום יכין הקבלן רשימות ברזל עדכניות, לפי הבצוע בפועל. רשימות אלו, לא

שים לב שהסעיף לעבודות בטון  ותאושרנה ע"י המפקח, תהווינה רשימות מחייבות לצורכי תשלום.

 .ולא ישולם עליו בנפרדבמכרז זה, כולל את הזיון 

 

 הארקת המבנה .ג

הארקת המבנה לא תימדד ותשולם כמכלול )קומפלט(. התשלום יכלול אספקה והתקנה של כל 

 העבודות והריתוכים שיש לבצע.האביזרים והחלקים וכן כל 

 

 

 

 וקופינג חיפויעבודות  10פרק 
 

 טיח כשכבת ביניים על קירות חוץ 10.01

 

 הקרמיקה אריחי הדבקת את לבצע ניתן ,בבטון .יישור ושכבת הרבצה שכבת כוללת הביניים שכבת

 כמפורט יםתרמי גשרים על בידוד שכבת גבי על או ,תחתונה הרבצה שכבת על או ,הבטון על ישירות

 .המיוחד במפרט כנדרש הכל ,להלן 100632 בסעיף

 :להלן המפורטות לדרישות בהתאם יבוצע ביניים כשכבת טיח ,המיוחד במפרט אחרת נאמר לא אם

 בקרבת .מהקיר מים שיזלו כך כדי עד לא אולם ,לרוויה עד הרקע שטח יורטב ,הטיח עבודות לפני יום

 שנית הרקע שטח יורטב החום בעונת .יסודי באופן תיעשה הרטבהשה במיוחד יוקפד חוץ קירות על הים

 תאי מבטון בלוקים הרטבת על יוקפד במיוחד .למעשה הטיוח התחלת לפני – בלבד קלה הרטבה –

 .סיד-חול ובלוקי

 .מ"מ ( 5±1 ) יהיה טיח של תחתונה הרבצה שכבת עובי

 .מ"מ 30 על יעלה ולא מ"מ -8 מ יפחת לא נקודה בכל יישור שכבת עובי

 להשתמש יש ,אחרת . נאמר לא אם ,מ"מ -50 מ גדול אינו אך מ"מ -30 מ גדול היישור שכבת עובי כאשר

 .מיוחד מפרט פי-על העבודה תבוצע מ"מ 50 על העולה עובי נדרש בו במקום מפלדה זיון ברשת

 .במבנה הקיים ברוחבם יישמרו במבנה מישקים

 הימים 5 במשך ביום פעמיים לפחות הביניים שכבת רטבתה ידי -על תתבצע ,הביניים שכבת אשפרת

 .האשפרה תקופת של הראשונים

 :להלן והנחיות הוראות בתוספת ,1 'מס בטבלה כאמור יהיה הטיח שכבות הרכב

 התחתונה ההרבצה לשכבת המשמש למלט יוסף ,במיוחד חלק רקע על להשמה .א

 .לרקע הטיח הידבקות את שישפר מוסף

 ההרבצה לשכבת המשמש למלט יוסף ,במיוחד נקבובית תשתית על להשמה

 ;המלט של המים כליאת כושר את שיגביר מוסף התחתונה

 ;והידבקות עבידות המשפר מוסף יכיל היישור לשכבת המלט .ב

 מחצבה בחול שימוש .טבעי חול יהיה התחתונה ההרבצה לשכבת במלט החול .ג
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 35% על תעלה לא בו בקהא שתכולת בתנאי היישור לשכבת במלט רק יותר ;

 .חוץ טיח של מהשכבות אחת באף בסיד להשתמש אין .ד

 

 

 

 

 
 קשיחים לחיפויים כתשתית חוץ לטיח מלט

 

 מוספים       
 ')מינ( צמנט תכולת

 )טרי מלט ק"למ ג"ק(
 השכבה נפח יחסי

ניתן להוסיף 
מוסף בכמות 

הנקובה בהוראות 
 יצרן המוסף

 

350 

 
1:2.5-3 

 צמנט:טבעי חול

 בת הרבצה תחתונהשכ

התערובת תכיל 
מוספים בכמות 

הנקובה 
בהוראות יצרן 

 המוסף

 

300 

 
 1:3-3.5  מוסף + 

 מוסף+צמנט:חול

 
 שכבת יישור

 

 

 הוראות כלליות לחיפוי קירות מסוג כלשהו , וכרכוב )קופינג( בנוי באבני ריצוף טרומיות מסוג כלשהו 10.06

 

 ישור ממהנדס מורשה, המפרט את שיטתא -מראש ובכתב –על הקבלן להציג למפקח  .1
 וחומרי ביצוע החיפוי בהדבקה ואישור המהנדס לתקינות אופן וחומרי/ רכיבי החיפוי.  

שיורה  לביצוע החיפוי, לרבות הכרכוב, יוכן טיט בטוני שהוסף לו ערב  לשיפור ההדבקה מסוג  .2
 בתנאי חוץ".בטון טרומי של לשימוש ב"הדבקת אלמנטים  ,בכמות לפי הנחיות יצרן הערבהמהנדס 

 הבניה תבוצע כך שלא יווצרו מישקים אנכיים נמשכים מנדבך לנדבך. .3
תפרים ופינות פנימיות יבוצעו בקווים ישרים ואנכיים לחלוטין,ברוחב אחיד ומדויק ולפי הפרט  .4

 האדריכלי והקונסטרוקטיבי.
 המחיר כולל גם: .5

 ביצוע ועיבוד תפרי התפשטות
 ת(ביצוע כל המישקים )פוגו

  עיבוד פתחי הניקוז.
 מדידה ותשלום .6

-)דולא ישולם תשלום שונה עבור חיפוי פינות וחיפוי גב הקיר המדידה לפי מ"ר חיפוי נטו.
 פנים(.התשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב קיר בתנוחה מעגלית.
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 אופני מדידה של עבודות ריצוף וחיפוי 10.07

 

 

 קטעים עבור .הקבלן שיבצע ראשון נסיוני קטע בעד ישולם לא ,המיוחד במפרט נסיוני קטע נדרש אם

 .מדידה פי-על ישולם ,לבצע הקבלן שיידרש נוספים נסיוניים

 קיימים סעיפים פי -על יהיו ,המיוחד המפרט בדרישות נכללו שלא ניסיוניים קטעים עבור ותשלום מדידה

 ה.בחוז

 

 .המישק להכנת הדרוש כל את כולל המחיר .במטר דדויימ מבניים מישקים

 

 .בנפרד יימדדו חוץ וחיפוי פנים חיפוי .ומידותיו החיפוי חומר בציון רבועים במטרים נטו יימדד קירות חיפוי

 .החיפוי של הכללי בשטח ייכללו ,גומחות או חלונות חשפי כגון ,צרים או קטנים חיפוי שטחי

 

 החיפוי חומר בציון רבועים במטרים יימדדוה( עקומ אופקי מישור על תםשהשלכ) עקומים קירות חיפוי

 .חוץ לחיפוי פנים חיפוי בין והפרדה ומידותיו

 

 

 ;'וכו קירות בחיפוי גמר ופרופילי פרופילים ,פינות ,לונותח

 ;כמפורט המלאכה שלמות על והגנה אשפרה .ח

 על או ,הבטון על ישירות .תעשיתי אבק שואבב שימוש לרבות והחיפוי הריצוף עבודות כל בגמר ניקוי .ט

 .המיוחד במפרט כנדרש הכל ,תחתונה הרבצה שכבת

 

 

 

 עבודות פיתוח 40פרק 

 
כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן 

 .,אלא אם צוין כך במפורש מחליפות אותו באופן כלשהו

 

 ראות כלליות לכל עבודות הפיתוח הו 40.00
 

 כללי 40.00.00

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

בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט  של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט, בטון צבע,  .ב
ם נקיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן ועל סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינ

האמצעים  חשבונו.לאחר ביצוע מדרכות, או חלק מהן, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו בכל
עד השלמת כל הליכי  -סימני צמיגים וכו' צבע, הסבירים, למניעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון טיח,

 המסירה הסופית.
 

ייצור, הובלה והתקנה , לרבות כל חומרי/רכיבי העזר/הלוואי וזיון פלדה כל הסעיפים כוללים אספקה,  .ג
אף אם לא צויינו במפורש, וכל זאת במחירי היחידה  -לבטון הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות
 המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה.

 



19 
 

 

 

 ית תשתית/ מצע בבקרה מלאהתהידוק ש 40.00.01

 .לפי מוד. אשטו 96%קרה מלאה לצפיפות אם לא צויין אחרת תהודק השתית בב .א
 לפי מוד. אשטו.  98%איזורי מילוי יהודקו לצפיפות  

 לפי מוד. אשטו. 98%המצע יהודק בבקרה מלאה לצפיפות 
 
 

 מצעים ותשתיות 40.00.02

 כללי
 

 הקרקע גבי על המצעים והידוק יישור ,פיזור ,אספקה ,להסדרה מתייחס זה פרק תת
 .תקרות גבי על צמנט + חול מיוצב ומצע

 .שונות ריצוף לעבודות כבסיס משמשים אלה מצעים
 לכל יענו החומרים וטיב העבודות תבוצענה ,זה פרק בתת אחרת נאמר לא באם

 .הרלוונטי הכללי במפרט הנקובות והספציפיקציות הדרישות
 

 'א סוג מצע
 

 התקנים מכון בדיקת תוצאות קבלת ולאחר ,)דרך צורת( השתית עבודות גמר לאחר
 :הבא באופן יפוזר המצע .ומודרגת גרוסה אבן 'א סוג מצע הקבלן יפזר ,המפקח ישורוא

 הוראות לפי השכבות כמות ,הידוק לאחר שכבה כל מ"ס 20 בנות בשכבות וההידוק הפיזור יבוצע
 .הקונסטרוקטור 

 .ישר בסרגל מדוד מ"ס 1± לדיוק יבוצעו וההידוק הפיזור
 

 :לקמןכד יתוקנו המותר על העולות סטיות
 
 מצע יוסף ,מ"ס 10 בעומק )חריש( תיחוח ידי על מהנדרש נמוכים במקומות  .א

 .והידוק יישור יבוצע מכן ולאחר המאושר מהטיב       
 יישור ,המיותר והרחקת גירוד ,ל"כנ חריש ידי על מהנדרש גבוהים במקומות  .ב

 .חוזר והידוק         
 .מודיפייד לפי 100% של צפיפות רגתד לקבלת אופטימלית ברטיבות יבוצע הידוק

 ק"ג/מ"ק. 1,150=  100%
 

 .לפחות ר"מ 300 לכל אחת יבוצעו התקנים מכון בדיקות
 

 :נוספות דרישות מספר להלן
 60%-100%=  3/4 נפה עובר אחוז
 30%-70%=  4מס'  נפה עובר אחוז
 0%-15%=  200  נפה עובר אחוז
 60%=  הנדרש מזערי ק"מת

 25%=  ביתמיר נזילות גבול
  6%מירבי =  פלסטיות אינדקס

 
 

 חרסיתית בקרקעית ,הקרקע סוגי סמך על השכבות עובי את לשנות המפקח בידי הרשות
 .הקרקע יועץ המלצת לפי השכבות מספר תוגדלנה

 .ידיים ובעבודת מכני בציוד יבוצע פיזור
 51 בפרק הנדרשת רטיבות לקבלת מים הרבצת תוך ייעשה הידוק
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 עבודות  הכנה ופירוק :תת פרק 40.01

 
 כללי

 ובאופן בהתאם ,וסילוק ניקוי ,הריסה ,שונים ופרוק הכנה לעבודות מתייחס זה פרק תת
 .כמחייבות לראותן יש אשר באתר המפקח הנחיות ולפי ,זה פרק בתת המתואר

 .כלשהן פיתוח עבודות תחילת לפני הקבלן י"ע יבוצעו והפרוק ההכנה עבודות כל
 

 מחוץ לסלק הקבלן על ,חוזר לשימוש צורך בו אין אשר אחר ומרח כל או/ו פסולת
 והרשויות הסביבה לאיכות המשרד י"ע מאושר פסולת לאתר האתר לגבולות

 .הקבלן על חלה הפסולת לאתר הפסולת השלכת בגין תשלום,  אגרות תשלום כולל ,המוסמכות
 

 ובכל ,הכמויות כתבב מצויינים שאינם הריסות או/ו שפרוקים בחשבון לקחת הקבלן על
 .נוספת תמורה כל ללא לבצע עליו ,בתוכנית כנדרש להרוס יש אופן

 וסעיפים עבודות במסגרת או/ו ,ופרוק הכנה עבודות במסגרת הקבלן י"ע יבוצעו וההריסות הפרוקים
 .אחרים בסעיפים כנכללים האלו הסעיפים עלות את לראות הקבלן על .אחרים

 
 ,נוספת תמורה ללא המזמין למחסני הקבלן י"ע יועברו רחוז לשימוש הראויים חומרים

 .המפקח החלטת לפי ,מהאתר יסולקו או
 

 השטח חישוף
 

 .כאחד והמילוי חפירה בשטחי תבוצענה )  בסעיף כמפורט( העצים ועקירת חישוף עבודות
 בכלים זה סעיף במסגרת הקבלן ידי על יבוצע ,שהוא סוג מכל וצמחיה עשביה מכל השטח חישוף
 .ידיים בעבודת או/ו,המקום בתנאי ובטיחותי תקין ביצוע המאפשר מהטיפוס מכניים

  ופסולת עשביה מכל נקיה קרקע והשארת נאות חישוף להבטחת המפקח ידי על יקבע החישוף עומק
 .החישוף סיום לאחר

 
 

 בוגרים עצים גיזום
 

 .מומחה גוזם ידי על יבוצע ,אחר סוג כל או , זית,פיקוס עצי גיזום
 מסורים ,דקים לענפים מזמרות כגון ומושחזים חדים עבודה בכלי ייעשה הביצוע

 לשמור בכדי חדים יהיו ל"הנ הכלים כל ,)קשת מסורי( ידניים או ,חשמליים ,מוטוריים
 ."זיזים" השארת ללא לגזע בצמוד יבוצעו החתכים כל .חלקים חתכים על

 .בעבודה ותבטיח לשם שלבים במספר יגזמו במיוחד כבדים ענפים
 הקבלן על ,אחר דבר כל או טלפון או חשמל של עיליים קווים קיימים שבצמוד במקרים

 עם מראש בתאום הכל .בהם פגיעה ואי שלמותם ולהבטיח בטיחות באמצעי לנקוט
 .הרלוונטיות בתכניות הסימון ולפי הגינון מחלקת הנהלת

 אל להעמסה מתאימות ךאור ליחידות )מנוסרים( חתוכים עבים וענפים הגזם סילוק
 "בלזם לק" מסוג עצים במשחת ימרחו החתכים כל .לעיל כאמור האתר לגבולות מחוץ

 .בלבד "ביילטון" או
 
 

 שונים גן או שפה אבני פרוק
  

  בכלים תבוצע העבודה .ובתוכניות הכמויות כתב בסעיפי כנתון ,שהוא סוג מכל צד או שפה אבני פרוק
 .המפקח של להנחיותיו בהתאם ידיים בעבודות או/ו מכניים

 של דעתו לפי חוזר לשימוש הראוי מפורק חומר להעביר עליו יהיה ,המפקח ידי על הקבלן יידרש באם
  .המכון בגבולות אחר מקום לכל או המזמין למחסני ,מפקחה

 .באספלט פגיעה למניעת מירבית בזהירות העבודה תבוצע ,לפרוק נועדה לא המיסעה שבהן במקומות
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 מהאתר להרחיקו הקבלן על יהיה ,חוזר לשימוש ראוי אינו המפורק שהחומר סבור יהיה המפקח באם
 ועל הקבלן י"ע תתוקן במיסעה פגיעה כל .המוסמכות הרשויות ידי על מורשה מקום או/ו למקומות

 .חשבונו
 .האתר לגבולות מחוץ אל יורחקו ושבר פסולת מקרה בכל

 .הפרוק עבודות תחילת לפני מדוד אורך מטר לפי והתשלום המדידה
 

 ריצופים פרוק
  

 .בלבד ידיים ובעבודת שהוא סוג מכל ריצופים לפרק הקבלן על יהיה ,המפקח יורה בו מקום בכל
 השונים לסוגיו מיון תוך משטחים ג"ע בערמות ויוסדר ופסולת לכלוך מכל היטב ינוקה המפורק הריצוף

 ללא המפקח הוראת לפי המכון למחסני יועבר ריצוףה .האתר גבולות בתוך המפקח יורה בו במקום,
 .מורהת

  הרשויות י"ע מותרים מקומות או/ו למקום האתר לגבולות מחוץ אל שבר או/ו הפסולת הרחקת
 .המפורק כל סילוק על להורות המפקח או הפרוייקט מנהל של זכותו .המוסמכות

 
 מדרכות פרוק

 
 ובעבודת שהוא סוג מכל ריצופים רקלפ הקבלן על יהיה ,המפקח יורה בו מקום בכל

 .בלבד ידיים
 מיון תוך משטחים ג"ע בערמות ויוסדר ופסולת לכלוך מכל היטב ינוקה המפורק הריצוף
 למחסני יועבר הריצוף .האתר גבולות בתוך המפקח יורה בו במקום ,השונים לסוגיו

 .תמורה ללא המפקח הוראת לפירשות ה
 י"ע מותרים מקומות או/ו למקום האתר לגבולות מחוץ אל שבר או/ו הפסולת הרחקת

 כל סילוק על להורות המפקח או הפרוייקט מנהל של זכותו .המוסמכות הרשויות
 .המפורק

 .ר"מ לפי מדידה
 
 

 בשבילים אספלט ופרוק ניסור
 

 מוטורי מכני במסור האספלט ניסור .האספלט שבילי יפורקו באתר להוראות בהתאם
 צורה בכל או אלכסון בניצב יבוצע הניסור .הקיימת השכבה יעוב לכל חדירה כושר בעל

 .הנדרשת אחרת גיאומטרית
 בכלי ייעשה פרוק .לעיל כאמור ניסור גמר לאחר לפרוק המיועדים אספלט קטעי פרוק
 .ידיים בעבודת או/ו המקום בתנאי ותקין בטיחותי ביצוע המאפשר מהטיפוס מכני

 .המוסמכות הרשויות ידי על ומאושר מותר פסולת לאתר מהאתר וסילוק העמסה
 .הפסולת שפיכת בגין ל"הנ למוסדות אגרות תשלום חובת חלה הקבלן על
 
 
 

 דרישה לפי פסולת פינוי
 

 חייב שבו אחר פרק כל במסגרת או 4001 פרק שבתת פרוקים עבודות במסגרת שלא פסולת פינוי
 להוראה בהתאם ורק אך הפסולת את לפנות הקבלן על ,זה במקרה .מהאתר וסילוק בפינוי קבלןה
 במקומות לערמות לצורך בהתאם הפסולת את להערים הקבלן על .המפקח מאת מפורשת דרישהו

  ,ק"מ 12 או 10 של קיבולת בעלות תקניות משאיות גבי על להעמיס ,המפקח י"ע מראש שיתואמו
  משרד בתקנות שהנדר כפי תיקני בכיסוי ולכסות ,הנדונה למשאית ביחס בתקנות למותר בהתאם

 .התחבורה
 .זה במפרט כאמור אגרות ותשלום מורשה לאתר הפסולת סילוק
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 בטון משטחי ופרוק ניפוץ

 
 מהסוג מכני בכלי ייעשה הניפוץ .שהוא עובי ובכל באתר הקיימים בטון משטחי ניפוץ

 מחוץ אל המפורק סילוק .ידיים בעבודת או/ו אחר כלי כל או ,"בוקע" כגון הנדרש
 .כאמור האתר ותלגבול

 
 
 

 תאורה עמודי פרוק
 
 ותוך תקף רשיון בעלי מוסמכים חשמלאים ידי על ייעשה תאורה עמודי פרוק  .א

 מתואם במועד ייעשה הזרם ניתוק .השונות והמחלקות המפקח עם מלא תאום
 .הממונה עם מראש

 על ,חוזר לשימוש הראויים אחר פריט כל או/ו מגשים ,תאורה גופי ,עמודים
 .המפקח הוראות לפי למחסנים הפרוק ממקום להוביל לןהקב

 
 
 

 ריצופים ומדרגות  פרק-תת 40.06

 

 הוראות כלליות 40.06.00

 
 אבנים משתלבות

 
 בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימושחיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור.  .א

  ינוי במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף בקווי ש      
    -כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו'       
 בכל חיתוך של חומר שהו בפרויקט לרבות מדרגות . לא יותר השימוש  בגליוטינה .בניסור      

 
 משטח  30% -סרות אשר שטחן מהווה פחות מחל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנו .ב

        רצפת/אבן סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים       
 פי הוראות האדריכל.-ל עלוסמוכות והכ      

 חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל אישור .ג
 מראש ובכתב. האדריכל לכך 

 
 של ריצוף עם יציקת בטון באתר )עם גימור לביצוע מדרכה/רחבה/שביל  שהינו שילוב .ד
 כלשהו(, יבצע הקבלן ראשית את כל יציקות הבטון, לרבות התושבת האינטגרלית לאבני      

 כך ישלים את הריצוף.-השפה, ואחר
 

 מאת בדיקה תעודת קבלת ולאחר זה במפרט כנדרש ומיושר מהודק מצע גבי עלהריצוף יבוצע   .ה
 .חול שכבת לפזר הקבלן על ,לנדרש עונים הצפיפות ודרגת שהמצע המוכיחה ,המוסמכת המעבדה 
 .מ"ס 5 -מ פחות לא תהיה זר וחומר לכלוך מכל וחופשי נקי שיהיה דיונות חול שכבת עובי 

 
  בתוכניות הנדרשים ובגוונים המתוכנן לדגם בהתאם הכמויות בכתב הנדרש מהסוג במשתלבות ריצוף .ו

 .הוא חשבונו ועל הקבלן ידי על ובוצעה האדריכל ידי על שאושרה דוגמא לפי או/ו 
 .תוספת תשולם שעבורה לבן צמנט תוספת המכיל לריצוף פרט אחיד במחיר יהיו הריצוף של הגוונים כל 
  הידוק עבודות להשאיר אין .היום באותו עוד ולהדקו לדאוג הקבלן על עבודה ביום שיבוצע ריצוף קטע כל 
  נזק יגרמו שלא כאלו( היצרן הנחיית לפי במכבשים הידוק בוצעייו חול בתשכהריצוף תפוזר  ג"ע .למחרת 
 .יסודי באופן ריצוף וניקוי ויבש נקי דיונות בחול מישקים מילוי .)הריצוף לפני 



23 
 

 

 

 
 בכל .רגיל או צבעוני בבטון השלמה לצורך אחר במקום או בקצוות יציקה תורשה שלא בזה מוזהר הקבלן
 .הנדון במקום הנדרשות מידה ליחידות מוטורי במסור לנסר הקבלן על למהבהש הצורך יווצר בו מקום

 .הריצוף הידוק לאחר וזאת טיט גבי על ל"הנ יונחו מ"ס 5 -מ קטנות יחידות כשמנסרים
 

 בשום בה להשתמש אין ,בגליוטינה ריצוף יחידות שבירת תורשה לא כי לו שידוע בזה מצהיר הקבלן
 השלמות ומרצפים כשמנסרים .במים שימור תוך מכני במסור ייעשה ורהניס .לאתר להביאה ואין מקרה

 .הריצוף הידוק לאחר וזאת ,טיט שכבת ג"ע ל"הנ יונחו ,מ"ס 6 -מ קטנות מידה ביחידות
 

 
 / אבן שפה גן אבן

 
 כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה  דגם/מסוגואבני צד לביצוע זווית כלשהי באבני שפה  א.  

 90-45צור של יצרן אבני של אבני השפה ומאותה סדרת ייצור, או יבצע כל זווית של )יחידה אחת( מיי
שהמרווח המירבי בין אבן  מעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן 

 מ"מ.  5לאבן לא יעלה על 
 

  –בניסור מדוייק  –חובה על הקבלן להכין -לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו ב. 
  8אבנים באורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.רוחב מישק )פוגה( מירבי בין אבני שפה לא יעלה על 

 מ"מ.
 

 .פרט י"עפ .עץ לוחות בתבנית מותחם הכל , 20 -ב בטון ומשענת יסוד גבי על הנחה ג. 
 .המשענת ובין היסוד בין לאמ חיבור לקבלת להקפיד יש ,מ"ס 10/10 ומשענת מ"ס 5/20 היסוד מידות

 .החוצצות השכבות כל את ולהסיר היטב לנקות יש )למשענת היסוד בין( זמן בהפרש כשיוצקים
 

  אבנים .האבן שולי את היטב ולנקות להקפיד יש , 1:3 ביחס צמנט בטיט ייעשה האבנים בין יבורחד. 
 קשת או רדיוס לקבלת במקום שותהנדר למידות לנסר יש ,קשתות או רדיוסים להסדרת קטנות ביחידות

 .שבורות ביחידות להשתמש אין ."שברים" ללא
 
 
 

 יד-גדרות, מעקים, מאחזי 40.08.01

 
יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל  פינה ו/או שבירה בגדר -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז .1

 ר המפקח לתוואי לפני תחילת ביצוע.ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את אישו
 

הרכבת הגדר תבוצע ע"י מסגרים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתר, למעט ריתוך  .2
ובתנאי שאושר מראש ובכתב  -אם נדרש כזה בכתב הכמויות. כל ריתוך באתר  -ור פלדה תחתון ינפס/צ

 אישור המפקח.ון קר בוינוקה  / ישוייף ויצבע בשתי שכבות צבע גל –
 

 עיגון גדר / מעקה לקיר יבוצע בקידוח כוס ומילוי בחומר לפי הנחיות קונסטרוקטור. .3
 עלות הקידוח כלולה במחיר הגדר .
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 מיוחדים: מיםאופני מדידה ותשלו 40.09

 

 

 
 .מטר לפי ימדדו יבוצעו באם ,'וכו שבילים ,רמפות לצידי בגן יד אחזימ .1
 .ונקזים מיישרת שכבה ,הרבצה שכבת ,פינות קיטומי ויכלול נטו ר"מ לפי יימדד טיח .2
  או שפה ,גן אבני בין תיעשה המדידה .הפתחים כל בניכוי נטו ר"מ לפי ימדדו השונים מהסוגים ריצופים .3

 .המצע מעל הדרושים החומרים את כולל הריצוף מחיר .אחרות יציקות שפות
 .ר"מ לפי תימדד קירות צביעת ,צבע עבור .4
  במחיר כוללות המפרט י"ועפ הקבלן י"ע מצעים בדיקות ,והידוק דחיסה לאחר ק"מ לפי דדוימ מצעים .5

 .היחידה 
 .השפה אבני בין נטו ר"מ לפי ימדדו ביטומני וריסוס אספלט בטון שכבות .6
 .ובמפרט הכמויות בכתב כנתון הכל ,בטון ומשענת יסוד ויכללו מטר לפי ימדדו שונות שפות .7
 .מטר לפי ימדדו אבן מדרגות .8
 .המפקח של ידו בחתימת מאושרים בפועל עבודה שעות לפי תימדדנה יומיות עבודות .9

 
 ניתנה לא שלגביהם סעיפים .באתר ר"מ לפי ימדדו קרקע להכשרת פרק בתת סעיפים .10

 .הסעיפים ביתר ככלולים אותם יראו ,ישולם לא ועבורם יבוצעו הכמויות כתב בסעיפי כמות
 
 
 
 

 

 והשקיהעבודות גינון  - 41פרק 

 

)"האוגדן הכחול"( ואינן  משרדי-הביןלהלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי  שיצוינוכל ההוראות 

 מחליפות אותו באופן כלשהוא,אלא אם צוין כך במפורש

 

 הפרק-הוראות כלליות לתת 41.00

 
 מוקדמות

 
 כללי 00.0

 
 :בעל גנן יהיה המבצע הגנן .א

 )חדש – 1 סוג( 3 מספר גנן תקף אישור 1.

 ונוף לגננות הארגון של הגינון קבלני בתא רשום תקף אישור 2.

 עבודתו טיב לאישור והמלצות מוכח ניסיון בעל 3.
 

 גזע קוטר ,העצים ,השתילים בסוג שינויים לבצע הזכות את לעצמו שומר המזמין  .ב
  .בשלמות סעיפים ביטול או ,)אחוזים מאות של בהפרשים( וכמויות

 
 להבטיח מנת על הצמחיה את להזמין הקבלן על לביצוע תוכניות קבלת עם  .ג

 .השתילים כמויות כל של סדירה אספקה
 

 העברת בעת בפרט המתאימה לעונה השתילה את להתאים יש – השתילה עונות  .ד
 .להנחיות בהתאם ,מהקרקע בוגרים עצים
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 העבודות .האתר בגבולות והשקייה גינון עבודות לביצוע מתייחס זה מיוחד מפרט  00.01

 הכללי במפרט וכמתואר באתר הנחיות ,לתכניות בהתאם תבוצענה להלן המתוארות
 .והשקייה גינון לעבודות

 
 העירייה/מועצה ו/או כל  של הגנים מח' מנהל עם הביצוע תקופת כל למשך תאום חובת חלה הקבלן על  00.02

  להמציא הקבלן על ,דריכלהא של אישורו קבלת ולאחר הביצוע בסיום ,או מי מטעמורשות אחרת  
 .העבודה קבלת על המחלקה מנהל מאת בכתב אישור 

 
 העבודה תבוצע ,זה למכרז המצורף המיוחד המפרט בסעיפי אחרת נאמר לא אם  00.03

 .)והשקייה גינון לעבודות כללי מפרט( 41 בפרק לנאמר בכפיפות
 משרד של לאור בהוצאה לרוכשו מתחייב והקבלן למכרז מצורף אינו זה כללי מפרט

 .הביטחון
 

 שלא מסויימים במקרים רק ,ראשונית בעדיפות כמפרט לראות יש המיוחד המפרט את  00.04
 .הכלליים מהמפרטים להשלים יש ,המיוחד במפרט חסר שפרוט או מספיק פרוט ניתן

 
 כמפרט לראות יש ,המיוחד והמפרט הרלבנטיים פרקיו כל על הכללי ,המפרטים שני את  00.05

 .העבודה ביצועל
 

 יש עץ של סוג ולכל עץ או ברזל ביתדות הקבלן ידי על ייעשה העצים מיקום סימון  00.06
 .היתד בראש שונה בגוון סרט לקשור

 תוואי על בכתב אישור לקבל אלא ,לסמן צורך אין מוליכים קווים או טפטוף קווי
 .בשמו שיבוא מי או האדריכל ידי על או/ו הפיקוח ידי על ינתן האישור .כיסוי לפני ובדיקה

 
 .הביצוע וגמר המפקח בדיקת לאחר בקרקע הצנעתם י"ע יסולקו הסימונים כל  00.07

 
 או ,מוקדמות ,מיוחד מפרט ,תוכניות :כגון זה למכרז המצורפים במסמכים האמור כל  00.08

 במחירי כלול ,מ"מיא מפרט , 41 פרק כללי מפרט :כגון מצורפים שאינם מסמכים
 ואחריות תחזוקה ותקופת המוצרים ,הצמחיה ,החומרים כל אספקת לרבות דההיחי

 .זה מיוחד במפרט כמוגדר
 

 כ"ב מאת או באתר המפקח מאת אישור לקבל שעליו לו שידוע בזה מצהיר הקבלן  00.09
 כמות :לדוגמא ,הבא השלב ביצוע על מטעמו מי או המזמין מטעם ותמיד ,האדריכל

 על אישור ,התקדמות לפי השקייה מערכות בדיקת ,עההצנ ,המפוזרת הקומפוסט
 .הצמחיה וטיב התפתחות

 
 מחיר את ציין ולא ,הכמויות כתב מסעיפי מסויים מחיר השמיט שהקבלן במקרה  00.10

 בהתאם )שהושמטו( אלה מידה ליחידות מחיר יקבע ,הנדונים סעיפים או בסעיף היחידה
 .זה מכרז בהגשת שהשתתפו אחרים בלניםק של מהצעות ביותר הזולים היחידה למחירי

 
  שהוא סוג מכל והיטלים מיסים כולל ,ועבודה חומרים ,מוצרים אספקת היתר בין כוללים היחידה מחירי  00.11

  המוקדמות ההוצאות את המחירים כוללים כן .מוסף ערך למס פרט ,קיימים שיהיו וכאלה הקיימים 
  המתואר וכל הקבלן רווחי ,המוגמרות והעבודות ומריםהח על שמירה ,ומדידה סימון ,והמקריות 
 .חוזה לפי הכל ,כמויות וכתב תוכניות ,ובמוקדמות במפרטים 

 
 יהיו ההשקיה מערכות הקמת לצורך הקבלן ישתמש שבהם והצנרת ההשקיה אביזרי כל  00.12

 .תקן ובעלי חדשים
 פיקוח תחת מדותועו מוכרות במשתלות שגודלו בצמחים להשתמש הקבלן על ,כן-כמו
 .החקלאות משרד של
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 יסופקו משתלות מאיזה לקבוע רשאים ידם על שימונה אדם כל או המזמין ,האדריכל  00.13

 ,המזמין כ"ב של משותפות בדיקות סמך על הכל ,ועצים שונים שיחים ,הצמחים
 .הקבלן כ"וב האדריכל

 
 בר מעשבי חופשי ומצע ,ועלה שורש ממחלות וחופשיים בריאים יהיו הצמחים כל  00.14

 .המיוחד המפרט בסעיפי המתוארות להגדרות ויענו ,שנתיים רב או/ו ,עונתיים
 

 עד קלה חמרה באדמת מולאו לעצים שהבורות לאחר נטיעה בעבודת יתחיל הקבלן  00.15
 וניתן פסולת מכל וחופשיים נקיים והם כנדרש בוצע השקיה לצנרת שרוולים ,בינונית

 .להשקיה הצנרת את בתוכם להשחיל
 .הביצוע לתחילת הסופי אישורו את שיתן המפקח עם יחד לבדוק יש ל"הנ כל

 
 

 שבוצעו כפי העבודות של עדות תוכנית למפקח להגיש הקבלן על ,הביצוע גמר עם  00.16
 .פרטיה כל על ההשקייה למערכת ובמיוחד

 .עדות תוכניות המציא שהקבלן לאחר אלא ,לתשלום יועבר ולא יאושר לא סופי חשבון
 

 הוא חשבונו ועל הקבלן על חלה ,השקייה ומערכות הגינון עבודות של תחזוקה תקופת  00.17
 המוכיחה הקבלן לידי גמר תעודת מסירת מיום החלים ,קלנדריים ימים 90 של לתקופה

 .והיזם האדריכל ,המפקח רצון לשביעות בוצעו זה מכרז נושא עבודות שכל
 שהקמת לאשר ובאה ,)בלבד והשקייה גינון לעבודות( כזמנית תהלראו יש ,זו גמר תעודת

 הקבלן לידי נתינתה מתאריך ,התוכניות לפי בוצעו אמנם ההשקייה ומערכות הגן
 .קלנדריים ימים 90 של לתקופה כאמור הקבלן חשבון על ,תחזוקה תקופת מתחילה

 וברמה ,גניםה לתחזוקת מומחים מקצוע בעלי בעזרת הקבלן ידי על תבוצע התחזוקה
 גיזום ,ניקיון עבודות ,קלטור ,דישון :היתר בין כוללת התחזוקה ,גבוהה מקצועית
 ,במזיקים טיפול ,"קנטים" וחיתוך מדשאות כיסוח ,אחרת פסולת וכל הגזם והרחקת
 .ועלה שורש מחלות וסוגי ,נברנים

 .הקבלן חשבון על ,והדישון ההדברה חומרי כל
 חלות ,השקייה מערכות תחזוקת כולל 41 פרק הכללי רטבמפ הנקובות העבודות יתר כל
 .הקבלן על
 

 באתר ביקור סמך על תיערך ,וההשקייה הגינון ,הפיתוח עבודות לכל ראשונית קבלה  00.18
 הקבלן שעל ,והגינון הפיתוח לעבודות ליקויים פרוטוקול וירשם ,הפיקוח ידי על שיזומן

 ממספר יאוחר לא ,והאדריכל הגנים נהלמ ,הפיקוח רצון לשביעות ולבצע לתקן יהיה
 .זה בביקור שיוסכם ימים

 בפרוטוקול הנזכרים הליקויים את תיקן שהקבלן לאחר כאמור תיערך שניה קבלה
 .הנדון

 
 העבודה לגבולות מחוץ אל ,באתר מעבודתו כתוצאה שהיא פסולת כל ירחיק הקבלן  00.19

 והרשויות הסביבה יכותלא המשרד ידי על ומאושר מוכר פסולת אתר ולמקום
 .המוסמכות

 .זו הטלה בגין הפסולת אתר להנהלת או/ו ל"הנ למוסדות אגרות תשלום חובת חלה הקבלן על
 

 ,שינוי כגון לקבלן הנמסרת הוראה לכל להישמע מתחייב והקבלן לדרוש רשאי המפקח  00.20
 .היחידה מחיריב כלול ל"הנ כל ,'וכו האתר ניקוי ,מהאתר יום-יום פסולת סילוק תוספת

 
 ,השטח את יסודי באופן לנקות הקבלן על ,למזמין מסירתה לפני ועוד העבודה בגמר  00.21

 .המכרז ממסמכי המתחייבות העבודות כל את ולבצע הערוגות את לקלטר
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 .המכרז ממסמכי כמסמך לראותן יש ,הקבלן אל במכתב או עבודה ביומן הנמסרות הוראות  00.22
 
 ןזמ תוספת 00.23 

 הקבלן של לדעתו המצדיקים תנאים היווצרות עם מיד להגיש יש ביצוע זמן תוספת
 הזמן תום לפני יום 15 -מ יאוחר לא מקרה בכל אבל .ביצוע זמן לתוספת בקשה הגשת
 .מתאימים מסמכים ובצירוף - מנומקת להיות חייבת הדרישה .החוזי

 
 אלטרנטיבות 00.24 

 לקחת הקבלן על .מסויימות לעבודות לטרנטיבייםא סעיפים ניתנו הכמויות בכתב באם
 הסעיפים מכלל אלטרנטיבי בסעיף או ראשי בסעיף לבחור המפקח של שזכותו בחשבון

 .הנדרשת הכמות כל את ולבצע עבודה לאותה האלטרנטיביים
 .זה סעיף בגין תביעה כל תהיה לא לקבלן
 ,)מהכמות 50% ( :הסעיף סוףב הערה ידי על ,כמויות בכתב לזיהוי ניתן אלטרנטיבי סעיף

 .אחר אחוז כל או
 
 

 ,התפתחותם ,טיבם מבחינת האדריכל של לאישורו צמחים הצגת חובת חלה הקבלן על  00.25
 .'וכו גודלם

 
 ,התפתחותם ,בריאותם מבחינת במפרט הנקובים בסטנדרטים יעמדו לא אשר צמחים  00.26

 על ,כזה במקרה .כ"ב או המזמין דיי על יאושרו לא ,גודלו שבהם מצע ומבחינת עיצובם
 .הקבלן י"ע כבר נשתלו כולם או חלקם אם אפילו מהאתר להרחיקם הקבלן

 
 מערכות של מוליכים קווים הטמנת לאחר ורק אך ,הנטיעה בעבודות יתחיל הקבלן  00.27

 והשמדתה עשביה הנבטת תידרש ,כן-כמו ,ויישור דישון ,הקרקע הכשרת ,השקייה
 וזה יכלל במחירי היחידה לפרק זה. ..)דברהה י"ע( המוחלטת

 
 סטטי לחץ המים לחצי את למדוד הקבלן על ,השקייה למערכת העבודות תחילת לפני  00.28

 19.00 שעה לאחר והערב הצהריים ,הבוקר בשעות הזרימה ובזמן זרימה באין ודינמי .
 הקבלן על תבתוכניו הדרוש מהלחץ סטיה כל על ,מערכת לראש בכניסה יבדקו הלחצים
 .דיחוי ללא למתכנן להודיע

 
 אישור ומתן המפקח ידי על בדיקתה לאחר אלא תכוסה לא בקרקע המוטמנת צנרת  00.29

 .בכתב
 

 תימדדנה ,החוזה את המרכיב אחר מסמך בכל או/ו ,הכללי במפרט לאמור בניגוד  00.30
 .זה מיוחד טלמפר המצורף ,"והתשלום מדידה אופני"ב כנקוב תשלום לצורך העבודות

 
 

 

 הכשרת קרקע , עבודות גינון ושתילה 41.01
 

 כללי 
 

 יוטמנו השקייה למערכות מוליכים קווים .הגינון עבודות תחילת לפני הקרקע להכשרת מתייחס זה פרק תת
 .הנטיעה עבודות לאחר או בצמוד ההשקייה מתכנן דרישות י"עפ טפטוף קווי פרישת .טיובה לפני בקרקע

 ובסעיפי בתוכניות המתוארות העבודות את כולל והוא ושתילה נטיעה עבודות ביצועל מתייחס זה פרק תת
 ביטויין את ימצאו זה פרק בתת המיוחד במפרט להלן הנקובות שעבודות ההכרח מן זה אין .הכמויות כתב

 .בתוכניות או הכמויות בכתב גם
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 ,שהיא סיבה מכל קלטונ שלא עצים או צמחים והחלפת לקליטה אחריות כוללים הנטיעה סעיפי כל
 "מעולה" לדרישות יענו והעצים השיחים כל .ושיחים לצמחים יום -90 ו חודש 12 הינה לעצים האחריות
 .מ"שה של )תקנים( "סטנדרטים הגדרת" בחוברת הנקובות

 
 ויישור חישוף ,ניקוי 

 
 לחשוף וכן חיםהשט את לנקות הקבלן על ,שהוא סוג מכל פסולת קיימת בהם המתוכננים הגן שטחי בכל
 .קיימת עשביה מכל השטח את

 .המקום של הספציפיים לתנאים בהתאם האפשר במידת מכני בכלי תבוצע העבודה
 .המפקח ידי על והמאושר המקום בתנאי ובטיחותי תקין ביצוע המאפשר מהסוג יהיה המכני הכלי
 .מכניים בכלים לבצע ניתן לאש המקומות אותם בכל ידיים בעבודת גם הנדונות העבודות תבוצענה ,כן כמו

 והחישוף הניקוי שלאחר מהמצב השטח יישור ,הנדרשת הכמות לכל הגבלה ללא הינה הידיים עבודת
 .האדריכל בהנחיות הנדרש סופי ליישור

 כל או מקומית רשות י"ע ,מאושרים פסולת לאתרי והטלתו האתר לגבולות מחוץ אל פסולת כל הרחקת
 .אחרת מוסמכת רשות
 בכל ישא לבדו והוא הקבלן על חלה הפסולת השלכת בגין האלה למוסדות אגרות ותשלום אוםת חובת

 .ההוצאות
 .מתוכננים גבהים לפי סטיות ללא לדיוק השטח יישור
 או השפה אבן מראש מ"ס 5 של לגובה 'וכו מדרך שטחי ,מבנים ,שפה אבני לצדי ייעשה הקרקע יישור

 .ביצוע בזמן להנחיה בהתאם
 
 

 עשביה הדברת 
 

 .מ"ס 5 בגודל האבנים מכל תסוקל מ"ס 79 בעובי עליונה גן אדמת סיקול

 
 עשביה הדברת 

 
 עשביה הדברת תבוצע ,המפקח שיורה ובאזורים בחלקות השטח ויישור חישוף ,ניקוי עבודות גמר לאחר

 :הבא באופן הקבלן ידי על
 .המים למקורות המערכות חיבור .)הקבלן של רכושו הינן אלה מערכות( זמניות השקייה מערכות פרישת

 לצורך הדברה חומרי לקבלת מספיקה עלותה כשגודל עישביה הנבטת לאחר עד שטחים השקיית
 .השמדתה

 .מהשטח ויסלקן הזמניות המערכות את יפרק הקבלן זה במועד
 .המוחלטת השמדתה יבטיחו אשר הדברה בחומרי ריסוס בעזרת העישביה הדברת

 .היצרן הוראות לפי ובמינון העישביה לסוג מתאימים הדברה בחומרי יעשה ריסוס
 .תקף רישיון ובעלי )רעלים( הדברה בחומרי לעבודות מקצוע בעלי ידי על העבודה ביצוע

 .'וכד צומח ,לחי נזק וגרימת תקלות למניעת הנדרשים הבטיחות אמצעי בכל לנקוט הקבלן על
 והשתילה הנטיעה עבודות ביצוע ולאחר במידה .העישביה של ומוחלטת מלאה להשמדה אחראי הקבלן
 בחומרי ולהשמידה לחזור הקבלן על חדשה וצמיחה בנביטה התחילה שהעשביה או עשביה שרידי יתגלו

 .לאתר מחוץ המרוסס סילוק .סלקטיביים הדברה
 
 
 
 

 תיחוח 
 

 קבלן על ,תכנןמ/המזמין כוח בא או המפקח י"ע ואישורן דלעיל בסעיפים הנכללות העבודות ביצוע לאחר
 .הקרקע טיוב תחילת לפני תיחוח לבצע הגינון
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 לפי ובטיחותי תקין ביצוע המאפשר הסוג מן מכני ציוד בעזרת מ"ס 40 של מינימלי לעומק ייעשה התיחוח
 ניתן שלא בודדות רצועות או חלקות אותן בכל העבודה תבוצע ,כן-כמו .המקום של הספציפיים התנאים

 .אחר כלי כל או מיוחדים "קילשונים" בעזרת הקרקע הפיכת ,ידיים בעבודת מכני ציוד בעזרת לבצע
 .השקייה למערכות מוליכים קווים יבוצעו זה במועד

 
 קרקע טיוב 

 
 המאפשר מכני כלי בעזרת ,ומכניות ידניות בעבודות הקרקע של מוקדם יישור יבוצע ,הקומפוסט פיזור לפני

 .המקום בתנאי תקין ביצוע
 אחר אלמנט כל או/ו ביקורת תאי ,המבנה קירות ,בעצים לפגוע לא בכדי מירבית בזהירות יבוצע יישור

 .אדמה להוסיף מבלי לרצוי קיים ממצב יישור .בשטח הקיים
 .השטח פני על בממוצע מ"ס 15 ± של קרקע בתנועת העבודה ביצוע תוך ייעשה יישור
 ערך שווה או אור-דשן מסוג קומפוסט לספק הקבלן על ,המפקח ידי על זה מוקדם יישור בדיקת לאחר

 .מאושר
 .שווה ובתפזורת לדונם ק"מ 25 של בכמות המיושר השטח פני על יפוזר הקומפוסט

 .לדונם ג"ק 3,500 של ובכמות מרוכזות בכופתיות להשתמש רשות בזה ניתנת
 הצנעה ,מ"ס 30של ובעומק הפיזור מרגע שעות ארבע כעבור היותר ולכל הפיזור לאחר מיד ל"הנ הצנעת
 .ידיים בעבודת או/ו מוטורית במתחחת תיעשה
 .האבנים מראשי מ"ס 7יישור יבוצע הגן ואבני השפה אבני לצד ,וגירוף סופי יישור יבוצע השתילה לקראת
 .זה בסעיף המפורט כל כולל והמחיר ר"מ לפי מדידה
 .הנטיעה גמר לאחר סופי גירוף יבוצע שיחיות בשטחי

 פרות מזבל מיוצר זה קומפוסט( מלאה קומפוסטציה שעבר פרות זבל פיזור י"ע בבטיו גם להשתמש ניתן
 .)כימיים יסודות בתוספת זר חומר מכל וחופשי יבש
 ממעבדה בדיקה תעודת כולל ,לפחות ליטר 25 של כמות למפקח הקבלן יציג לאתר החומר הבאת לפני

 .החומרים הרכב את טתפר זו תעודה .שבחומר היסודות והרכב טיב על המעידה מוסמכת
 

 אדמת גן .א
", כמוגדר בסיווג הקרקעות של ישראל מקומיחול אדמת גן הנדרשת למכרז/חוזה זה הינה מסוג " .1

 .USDAפי -", כמוגדר עלחוליתובעלת טקסטורה "
 

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את  .2
  י הרומים הנדרשים.האספקה,ההובלה והפיזור במקומות ולפ

  
גן  -גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב. בשום מקרה לא תפוזר אדמת  -אדמת  .3

 על פסולת מסוג כלשהו.
  

גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ו/או פיסיים( שונים במובהק מקרקע /  -פיזור אדמת  .4
 טבעי באתר( מחייב לבצע עבודות סלע הקיימים באתר )בסיומן של עבודות העפר או באופן

מסוימות )כגון חפירת/ חציבת בורות לעצים, הטמנת צורות השקייה ואחרות( לפני פיזור אדמת 
הגן.הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר  -גן,זאת בכדי למנוע ערבוב קרקע / סלע יסוד באדמת 

פי הסדר שיקבע -עלידי לקבלת אישור מוקדם.פיצול העבודות ועבודה -העבודות המתוכנן על
המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת כלשהי מחירי היחידות וכן לא יהיו עילה לשינוי לוח 

 הזמנים לביצוע והשלמת העבודות.
 

 פי תנאי המקום והוראות המפקח.-כפי שיידרש על -וידניים  מכנייםהגן יבוצע בכלים  -פיזור אדמת .5
  

ימים מעת ירידת גשם או  5גן בתקופה של -ם אדמתחל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישו .6
 .מהשקיהכשהקרקע רטובה 
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 -הגן כמצוין במסמכי המכרז / החוזה.העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ  -עובי שכבת אדמת .7
 הגן. -מהעובי הנדרש לשכבת אדמת 5%

 
 בדיקות קרקע לאדמת גן .ב

 של המפקח. כתבאישור מוקדם ובגן טעונה  -כל אספקה לאתר ופיזור אדמת  .1
  

,וכן על בסיס תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן בסיסגן ופיזורה יינתן על  -פקת אדמת האישור לאס .2
 בדיקה חזותית.

  
הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.על הדגימות המובאות למעבדה יצוין  .3

 מיקום המדגם במדויק.
 

במקור  2) ,או חלק מנה,גן –מ"ק אדמת  400מתוכננת של  לכל מנה 3מספר הדגימות הנדרש הינו  .4
.הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, דגימות 3 -( אך לא פחות ממערמות באתר הקרקע ואחת 

לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות ימה גכל ד
 הנדרש.

 
 של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה  .5

 
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור, קריא לחלוטין  .6

 ומודפס.
 

בכל  לא תזכה את הקבלן  -אם תהיה  -פסילת מקור / מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  .7
 ר שנפסל, על חשבונו.פיצוי שהוא.הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומ

 

  הפרמטרים לבדיקות הקרקע .ג
 

 המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצוינו להלן :  .1
  

 פי המצוין במפרט זה.-תוצאות הבדיקות יצוינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על .2
 

 להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים :  .3
 
 

 הפרמטר  הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט 
 ני  המיוחד. הטכ

  -הגדרה של סוג הקרקע .1
 לפי הגדרת סיווג קרקעות ישראל      

  8%א. שיעור החרסית לא יעלה על 
ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

15% 

% )הרכב   -. חלוקת )שיעור( המקטעים ב2
כולל  A.D.S.Uמכני( )חול,סילט,חרסית(לפי.

ת הקרקע לפי סיווג מעבדות שירו הגדרת  סוג
 שדה של משרד  החקלאות 

 2א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 
 ס"מ

 2%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 
בשטחי המדשאה לא תהיינה אבנים 

 ס"מ( 5בשכבה העליונה )-באופן מוחלט

 . שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח(      3
 4עובר נפה  /מ"מ 4)חלקיקים מגודל     

 ומעלה( 

 )חומציות הקרקע(  Ph = 7.9 4 .Phמקסימום 
    

 25%א. גיר כללי 
 8%ב. גיר פעיל 

 . גיר כללי וגיר פעיל   5
 )בדיקת גיר פעיל תבוצע באם שעור הגיר       
 (10%הכללי בבדיקה עולה על     
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 .A.D.S.U.( הן לפי2הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס' 
  

 מילימוס /ס"מ 1.9  –מקסימום 
 דציסימנס/מטר 1.9                     

 ( .E.C. מוליכות חשמלית )6
 )במילימוס / ס"מ או דציסימנס / מטר(    

  3NO -. תכולת חנקן  7 מ"ג / ק"ג 30 -מקסימום 
 ( )במיצוי קרקע(Kg  /Mg -)ב    

 ) בשיטת אולסן( P. תכולת זרחן 8 מ"ג / ק"ג 20מקסימום 
 = מ"ג/ק"ג( Kg  /Mg -)ב      

 ורי()מיצוי בסידן כל      K. תכולת אשלגן 9 מ"ג/ ליטר 25מקסימום 
     (Liter ./Mg  )מ"ג/ ליטר = 

 . תכולת כלורידים 10 מ"ג/ק"ג 300מקסימום 
 (Kg /Mg)מג'/ק"ג =       

 ( SAR. בדיקת נתרן חליף )SAR 11=  7.0מקסימום 
 )ביחידות(       

 ( Ca  +Mg. תכולת סידן +מגנזיום    )12 מיליאק. / ליטר 5מקסימום 
 (liter ./meq)במיליאק./ ליטר = )      

 . תכולת בורון )בתמיסת קרקע13 חלקי מיליון  0.6מקסימום 
 ברטיבות של קיבול שדה(      
 בחלקי מיליון      
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 דרישות נוספות לגבי אדמת גן  .ד
  תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :  בנוסף לכל האמור לעיל          

 
 שנתיים ממין כלשהו, לרבות פקעות/שורשים -בר רב-האדמה לא תכיל חלקי עשבי .1

  בר. -שורש וכו', ולא תכיל כל שאריות עשבי  קני /                  
 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי.  .2
  האדמה תראה אחידה במראה ובמישוש.  .3
 .האדמה תהיה מפוררת  היטב  .4
 אדמה רטובה לא תובא לאתר.  .5
-ת קשים בקרקע טרהיאדמה המכילה גושים קשים )כדוגמת "נזז" בקרקע חמרה, גושי חרס .6

 רוסה וכדומה( הינה פסולה
 

  מדידה ותשלום של אדמת גן .ה
 

גן בעובי השכבה, -בחישוב לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת -מ"ק נטו -המדידה  .1
 דות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(.פי מדי-כפי שנמצא על

 
דעתו -לפי שיקול -לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה במספר מקומות .2

וייחשב את   -גן-מ"ר שטח שפוזרה בו אדמת 500הבלעדי, אך לא פחות ממדידה אחת לכל 
 / חוזה זה. הממוצע. באם הממוצע גבוה מהגובה שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז

 
פי מסמכי -גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות על-התשלום עבור אדמת  .3

אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור  -מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות 
 הגן. -תקינות אדמת

 
רשות לצורך את כל הבדיקות הנד לבצע על חשבונולמען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה  .4

אישור התאמת אדמת הגן  לדרישות  המצויינות/מפורטות בפרוגרמה )של משהב"ש( או במפרט 
 .הטכני המיוחד לפי הדרישות המחמירות

 
עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנפרד לבדיקות אלה.כל עלויות הבדיקות כלולות  .5

הגן לא תשולם כל -תקינותה של אדמתבמחירי היחידה של  אדמת הגן.ה.עד קבלת אישור בכתב ל
 תמורה בגין סעיף זה בכתב הכמויות.

 

 

 

 עבודות נטיעה 41.02
 
 

 עצים נטיעת
 

 לנטיעה א. בורות
 

 כגון מכני בכלי תיעשה העבודה .באתר הקיימים הקרקע סוגי בכל לנטיעה בורות חפירת
 שיתגלה זר חומר כל ללא ידיים בעבודת או/ו ,המקום של הספציפיים לתנאים יתאים גודלו אשר מחפרון

 מטר . 1  של מינימלי בקוטר במקדחה או/ו ,בכמויות הגבלות –
 לאתר כאמור האתר לגבולות מחוץ אל הקבלן ידי על יסולק ,נקיה אדמה ושאינו הבורות חפירת מהלך תוך

 יספק ,כפסולת או גנני לגידול ראויה כבלתי התגלתה מהן שנחפרה שהאדמה ולבורות ,מאושר פסולת
 .ייה וזאת כחלק ממחיר היחידהופור קלה ,נקיה גן אדמת קבלןה
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 העצים לנטיעת בורות מידות .ב
 

 מטר 1.5 -מטר או בהתאם לגוש ובעומק לא פחות מ 1-מידות הבורות לעצים יהיו בקוטר לא פחות מ .1
פי על הקבלן למלא אדמת גן מהטיב המאושר ולא חרסיתית בתחתית הבור לקבלת גובה לנטיעת העצים ל .2

כל המצויין  צוואר השורש ביחס לגובה סופי מתוכנן של הקרקע , כך שצוואר השורש לא יהיה קבור באדמה
 כאן יהיה כלול במחיר היחידה לפרק זה.

 
 ג. זיבול

 
 סמך על מאושר ערך שווה או 4101 פרק בתת הנדרש מהסוג קומפוסט מסוג יהיה הזיבול

 .ל"כנ מרוכזות בכופתיות או בודההע בתחילת הקבלן ידי על שיוגש מעבדה ח"דו
 ג"ק 5-4 -מ תקטן לא כופתיות כמות ,ליטר 15-10 -מ תפחת לא בור לכל קומפוסט כמות

 .אחידה תערובת לקבלת הבור שפת על באדמה היטב לערבב יש הקומפוסט את .בור לכל
 
 ותמוכות הנטיעה אופן .ד
 

 עטופים כשהם לנטוע יתןנ מהאדמה עצים .מפורר ובלתי שלם בגוש מהכלי העץ הוצאת
 כשהעץ ביוטה חתכים מספר לבצע הקבלן על אך ,מהמשתלות שהתקבלו כפי ביוטה
 .דלעיל קומפוסט בכמות ומזובלת נקיה ,תחוחה באדמה נטיעה .הבור בתוך מונח

 פרישת ולאחר השקיות מספר לאחר תחוסלנה הגומות .גדושה והשקייה גומה פתיחת
 .לעץ תמוכות שלוש למכסימום עד תמוכות מספר או תמוכה העמדת .טפטוף קווי

 מרוח התמוכה של התחתון כשחלקה אורכן לכל ומחוטאות מקולפות תהיינה התמוכות
 .קר באספלט
 .מ"ס 80 של בעומק לגוש בצמוד לקרקע תוחדרנה תמוכות

 בקרקע ותינעץ 'מ 2.2 מינימום אך העץ לגודל בהתאם הקרקע פני מעל התמוכה אורך
 .לפחות מ"ס 50 של לעומק
 הנדרשים קשרים במספר לתמוכות או/ו לתמוכה "8 " הסיפרה בצורת העץ קשירת
 .הגזע וייצוב לעיצוב

 מ"מ 10 עד שקוטרה גמישה צינורית דרך קשירה חוט השחלת ידי על תיעשה הקשירה
 4 של ורוחב מ"מ 1 בעובי לבן בצבע שמשונית רצועות י"ע או ,העץ קליפת פציעת למניעת

 .הקשירה צורת לגבי ל"כנ – ותלפח מ"ס
 
 לקליטה ואחריות תחזוקה .ה
 

 יום 90 של לתקופה הינה ,הגן הקמת במסגרת הוא חשבונו ועל הקבלן על החלה תחזוקה
 .במוקדמות כנאמר העבודה כל גמר מיום החלים לעצים חודשים -12 ו לצמחיה

 .שהיא סיבה מכל נקלט שלא צמח או/ו עץ כל ויחליף לקליטה אחראי יהיה הקבלן
 

 מיוחדות דרישות .ו
 

 "סטנדרטים הגדרת" בחוברת 'ב סיווג בטבלת כמוגדר מאדמה לעצים הגזע עובי  .1
 :שלהלן מהמידות פחות לא אופן בשום אך ,מ"שה של )"תקנים"(

 עד 'מ 2 -מ יותר לא וגובהו השורש צוואר מעל מ"ס 40 בגובה ימדד הגזע עובי
 .מ"שה בחוברת כמוגדר 9 'מס לעץ לדרישות ענהי מקרה ובכל ,הראשונים לענפים

 
 ס"מ מעל צוואר 60מדוד  1 "¾ -ליטר לא יקטן מ 60עובי הגזע לעצים ממיכל  .2

 .'מ 2.0-מ יותר לא ראשוניים לענפים ועד השורש צוואר מעל מדוד הגזע וגובה השורש
 

 שיחים שתילת 
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 הגדרות א. 

 
 שבחוברת להגדרה יענו ליטר 3 ממיכל כשתיל בתוכנית המוגדרים שונים שיחים  .1

 .ליטר 6 נפח ועד ליטר 3 לפחות שנפחו למיכל בהתאם ויהיו מ"שה של "התקנים"
 4 'מס יהיה הגודל לכינוי בחוברת מספר .

 
 . ליטר 25 ועד ליטר 10 בנפח כלי מגודל יהיו ,ליטר 10 בתוכנית המוגדרים לשיחים  2

 6 . 'למס יענה הצמח וגודל
 

 ועד ליטר 25 שנפחו גידול לכלי יענו ליטר 25 כלי לגודל בתוכנית המוגדרים שיחים  .3
 .מ"שה של התקנים בחוברת כמוגדר 7 הוא ומספרו ליטר 60 

 
 לא תמיד ויהיה מ"שה של התקנים שבחוברת להגדרות יענה הצמח ונוף גודל  .4

 .והמיכל המצע גוש מנפח מכפול פחות
 

 לשתילה בורות ב. 
 

 כגון מכני בכלי תיעשה העבודה .באתר הקיימת הקרקע סוגי בכל נטיעהל בורות חפירת
 ללא ידיים בעבודת או/ו ,המקום של הספציפיים לתנאים יתאים גודלו אשר ,מחפרון
 .להלן לנאמר מתאים שקוטרו במקדח בורות קידוח ידי על או ,בכמויות הגבלות

 
 לשתילה בורות מידות ג. 
 

 הבור מידות 
 

 / לבור הזבל כמות
 ליטר
 

 או תמר( בוגר לדקל
 )וושינגטוניה

 

 
 ס"מ  180*180*180

 
 כמפורט במפרט

 מ"ס 20 גזע קוטר( בוגר לעץ
 )ומעלה

 

 
 ס"מ 120*120*120

 
150 

 )"בכיר"( בוגר חצי לעץ
 מהאדמה מעוצב

 

 
 ס"מ  100*100*100

 
80 

 ליטר 60 ממיכל לשיח או לעץ
 ומעלה

 

 
 ס"מ 90*90*90

 
70 

 ליטר 25 מיכלמ לשיח או לעץ
 ליטר 40 עד
 

 
 ס"מ 80*80*80

 
50 

 7.5/10 ממיכל שיח או לעץ
 ליטר

 

 
 ס"מ   60*60*60

 
40 

 ליטר 4-5לצמח ממיכל 
 
 

 
 ס"מ  40*40*40

 
 ראה תערובת מילוי בהמשך 

ליטר )או קטן  3לצמח ממיכל 
 יותר(

 
 ס"מ  30*30*30

 
 ראה תערובת מילוי בהמשך
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 .הצמח מיכל ניםפ נפח את מציינים הנפחים
 אורגני זיבול  .ד
 

 של הכללי מהנפח 1:8 ביחס ובכמות המאושר ומהטיב בלבד בקומפוסט יבוצע הזיבול
 .נקיה באדמה הבור שפת על יעורבב הזיבול .הבור

 
 השתילה אופן . ה
 

 ומזובלת נקיה ,תחוחה באדמה שתילה .מפורר ובלתי שלם בגוש מהמיכל הצמח הוצאת
 .לעיל כרתהנז קומפוסט בכמות

 .השורש צוואר לגובה בהתאם המתוכננים הקרקע לפני ביחס השתילה גובה או עומק
 .הגומות לחיסול עד נוספות השקיות מספר כולל ,גדושה והשקייה גומה פתיחת

 
 דקליים 

 
 ,בשמש גודלו אשר כאלה יהיו ואחרים ציקסים ,זמיות :כגון הננסיים הדקליים סוגי כל

 -3 וב לפחות מ"ס 50 העלה אורך ,מ"ס 10 לפחות יהיה "וחהתפ" הגידול ראש גודל
 .מינימום "דורים"

 
 ודישון זיבול 

 
 הבור מידות לפי הנטיעה בבורות הזבל יסופק ומטפסים שיחים ,עצים ,לדקלים  .א

 ."הנטיעה בורות מידות" בטבלת המצויינות
 
 
 בהם השתילה מרווחי אשר השתילה שטחי ובכל ,השתילה שטח לכל הזבל יסופק  .ב

 הזבל כמות .מ"ס 20 לעומק ויוצנע הזבל יפוזר אלו בשטחים .פחות או 'מ 1.25
 .אלו לשטחים המיועדים הצמחים כלי לגודל קשר בלא ,ר"למ ליטר 20 תהא

 זבל ליטר 10 תכיל אשר השתילה לבורות תערובת תוכן אלה שתילה בשטחי
 1 יד סעיף לפי תערובת תוכן לעצים אך ,בור לכל נוספים .

 
 
 אספקת כוללת ,שבתוכנית הצמחים לכל שתילה/הנטיעה לבורות התערובת הכנת  .ג

 הדרישות כל פי על תהא הגן אדמת .1 בסעיף כמפורט הזבל עם וערבובה גן אדמת
 על ,הבינמשרדי המפרט הוראות כל פי ועל גן אדמת בסעיף להלן המפורטות

 כמפורט קרקע דגימות לבצע עליו וכן ,וטיבה האדמה למקור אישור לקבל הקבלן
 .האישור לקבלת

 
 
 וכן ,ותכולתו לטיבו היצרן אישור להציג יש ,יסופק אשר קומפוסט/הזבל לאישור  .ה

 סעיף דרישות את יכללו הדגימות .קומפוסט/הזבל של מעבדתיות דגימות תוצאות
 יש .קומפוסט/הזבל הרקבת ואופן מקור והגדרת הבינמשרדי במפרט 41.01.07

 .לעבודה דגימות 3 -מ פחות ולא ,קוב 50 של מנה לכל דגימה לבצע
 .הבינמשרדי המפרט לפי יהיו הקומפוסט/הזבל לבדיקת הפרמטרים דרישות

 
 
 פיזורם ,דשנים/הזבלים אספקת כל הרי ,הבינמשרדי במפרט לאמור בניגוד  .ו
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 .בנפרד עבורם תשולם ולא ,השונים הנטיעה/השתילה במחירי כלולה והצנעתם
 
 
 
 
 

 ושתילה נטיעה עבודות 
 

 כללי א. 
 

 מושלמת השקייה 'מע קיימת בהם בגנים ורק אך יבוצעו ושתילה נטיעה עבודות
 או ,זמן קוצבי עם או ממוחשבת הינה ל"הנ 'והמע ממטירים ,טפטפות הכוללת

 .קיימת השקייה למערכת השלמה או ל"כנ השקייה 'מע יבצע הקבלן בהם בגנים
 

  החוזה/המכרז לדרישות אמתםוהת השתילים טיב ב. 
 

 . הצמחים וזני מיני ,סוגי כל את ומכילה כללית הינה "שתילים" ההגדרה  1
 .זה חוזה/במכרז

 
 לגודל בהתאם ומפותחים גדולים יהיו הקבלן י"ע שיסופקו השתילים כל  .2

 .הנדרש
 

 ללא ,שהוא סוג מכל בר וצמחי מזיקים ,מחלות מכל נקיים יהיו השתילים  .3
 .מינרלים של מחסור סימני עתהופ

 
 .נוי לצמחי הישראלי התקן בדרישות יעמדו השתילים  .4

 
 )סטנדרטים( התקנים בחוברת כמפורט "מעולה" מסוג יהיו הצמחים כל  .5

 המראים וכאלה אטיולנטיים צמחים יתקבלו לא .החקלאות משרד של
 .עקה סימני

 
 .במשתלה בדיקתם פקחלמ ולאפשר השתילים מקור את לציין הקבלן על  .6

 
 . ,זה חוזה/מכרז דרישת כל את תואמים ואינם לאתר יובאו אשר שתילים  7

 .חשבונו ועל הקבלן י"ע יוחלפו
 

 והן ,הצמח סוג מבחינת הן מיוחד פרט מציין לצמחים אקזמפלרים סווג  .8
 לדרישות נוסף פירוט ראה - התפתחותו ורמת מראהו ,גודלו מבחינת
 .בהמשך

 
 יהיה .ומשתרעים שיחים ,ערערים למעט ,המחטניים מקבוצת שתיל לכל  .9

 .כלשהו באופן פגוע ובלתי ובולט ברור ,מוביל צמחיה קודקוד
 .יפסל מנוון או כפוף ,יבש ,קטום שלו שהמוביל שתיל

 
 

 מיכלים ללא וצמחים הצמחים מיכלי מידות 
 

 המיכל לנפח הבהתאמ מפותחים יהיו במיכלים כצמחים שצויינו הצמחים כל  .א
 .המיכל נפח בכל מסועפת תהיה שורשיהם ומערכת
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 .המיכל דפנות סביב מפותלת שלהם השורשים שמערכת צמחים לשתול אין ב. 
 
 .הגידול מיכל של מנפחו 90% לפחות ימלא הצמחים של הגידול מצע  ג.
 
 על מבוססים זה חוזה/מכרז במסגרת והמיכלים הצמחים של המידות  .ד

 ועל החקלאות משרד של נוי לצמחי סטנדרטים בחוברת שהוגדרו הסטנדרטים
 .המיכלים נפחי

 
 כפי "תקן"ה דרישות את תואמים יהיו הקבלן י"ע ויינטעו יסופקו אשר שתילים ה

 ויהיו הכמויות בכתב שצויין כפי המיכל נפח את ,הסטנדרטים בחוברת שצויינו
 .המיוחד המפרט דרישות תואמים

 
 כמצויין אינו שנפחם במיכלים צמחים של נטיעה/ושתילה אספקה תאושר לא  .ו

 בנפחם שהסטייה במיכלים צמחים לאשר רשאי המפקח אך ,הכמויות בכתב
 .הכמויות בכתב מהמצוין 15% על עולה אינה

 
 צמחים יאושרו לא החקלאות משרד של הסטנדרטים בחוברת למצויין בניגוד  .ז

 שהצמחים היא מפורשת ודרישה ,םמסויי לגודל המיוחד הנפח בתחום במיכלים
 .הכמויות בכתב כמצויין שנפחם במיכלים יהיו

 
 במיכל לצמחים כתחליף מורשית )"גידול שק"( "גידול בשקית" צמחים אספקת  .ח

 :הבאים בתנאים באדמה מגודל לצמח או/ו
 

 .זה חוזה/מכרז מסמכי הוראות פי על מהנדרש יקטן לא קרקעי העל הנוף  )1
 

 על העולה בשיעור הגידול שקית נפח יקטן לא ממיכל צמחים ספקתא לגבי  )2
20%. 

 
 וגובהה ,לפחות מ"ס 60 השקית קוטר יהא האדמה מן צמחים אספקת לגבי  )3
 .לפחות מ"ס  40  
 

 .הקרקע בתנאי התפרקותה בדבר המשתלה מן תעודות יציג הקבלן  )4
 

 שונה שנפחה לגידו בשקית צמחים אספקת לאשר מתחייב המזמין אין  )5
 .הכמויות בכתב כמוגדר צמחים אספקת לדרוש הזכות לו ושמורה מהנדרש

 
 

 ובאופנים במידות צמחים הכמויות כתב פי על יסופקו - במיכלים לצמחים בנוסף  .ט
 :כדלקמן

 
 .הכמויות בכתב כמפורט - מושרשים בלתי או מושרשים עשבוניים צמחים ייחורי  )2

 
 .זה טכני במפרט זה סעיף הוראות פי על - )"בכירים"( בוגרים חצי עצים  )3

 
 .זה טכני מפרט הוראות פי על - בוגרים עצים  )4

 
 .הכמויות בכתב כמפורט - דשאים  )5

 
 
 יחולו ,בתוכניות או/ו הכמויות בכתב או/ו במפרט צויין שלא עניין ולכל מקום בכל  .י
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 .החקלאות משרד בהוצאת הנוי לגן שתילים של הסטנדרטים חוברת הוראות
 

 מ' כולל החזרת  1/1/1.5סעיפי העצים יכללו את עבודות החפירה )בור נטיעה( במידות 
 החומר החפור לבור או החלפתו באדמת גן נקייה וזאת בהחלטת מזמין.

 
 צמחים רשימת - דוגמאות 

 
 היטב בדק שהקבלן הצהרה מהווה זה חוזה/מכרז מסמכי על הקבלן של חתימתו  א

 לגבי הראשוניים הבירורים את ערך ,אותם מכיר הינו ,הצמחים רשימת את
 .לספקם באפשרותו ויש ,ומחירים אספקתם מקורות

 
 .במשתלות שתילים להזמנת המפקח אישור לקבל הקבלן על ב. 
 
 הכמויות .הקבלן על חלה העבודות לביצוע הנדרשות הכמויות מדידת חובת  .ג

 .בלבד אומדן הן הצמחים ברשימת או/ו העבודה בהזמנת שצויינו
 
 הצמחים לכל הצפויים האספקה מועדי בדבר בכתב המפקח את יידע הקבלן  .ד

 .)עבודה הזמנת כל עבור( .הנדרשים
 
 אישור מתן לאחר גם הצמחים ובסוג הצמחים  בכמויות שינויים על להורות רשאי המפקח . ה

 הצמחים בהשגת מגבלות או/ו ביצועיים ,תכנוניים משיקולים השתילים להזמנת
 .הנדרשים

 כלשהי בתוספת הקבלן את יזכו לא ,עליהם המפקח יורה באם ,אלה שינויים
 .היחידות למחירי

 
 שתילה/הנטיעה ביצוע מועדי 

 
 לפי הכל ,גשם לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי )מקצתן או כולן( עבודות לביצוע איסור חל

 .המפקח של הכרעתו
 אקלימיות הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין דותהיחי למחירי תוספת כל תהיה לא

 .כלשהן
 

 שתילה  /הנטיעה סימון 
 
 ,זה חוזה/שמכרז שתילה/הנטיעה שטחי ולכל ,הבינמשרדי במפרט כמפורט יבוצע  .א

 .הסימון לפצל המפקח י"ע אושר אם אלא
 
 .ורדים/הכיסוי צמחי/השיחים גושי לפי הפרדה תהיה בסימון  .ב

 .שתילה/הנטיעה ביצוע לפני מהמפקח בכתב ראישו לקבל הקבלן על
 

 )מיוחדים מפלריםזאק (מיוחדים לפרטים בורות 
 

 .מיכל גודל באותו רגילים צמחים של לאלה זהה בגודל יהיו הבורות
 של ערמות יוכנו ולידם ,תוכנית לפי הנכונים במקומות יחצבו או/ו יחפרו לעצים הבורות

 ומיקומו הבור גודל את המפקח בדיקת לאחר קר .בנפרד הנדרשת בכמות וזבל גן אדמן
 גן באדמת ימולאו והם בבורות העצים ישתלו אישורו ולאחר והזבל האדמה טיב ואת

 .בקומפוסט או בזבל המעורבת
 לאחר ורק - המיכלים לפי הנדרשים בגדלים הבורות יחפרו לשיחים המיועדת ערוגה בכל

 הבורות כל .השיחים אלו בבורות לוישת - וערוגה ערוגה לכל ואישורו המפקח בדיקת
 .)"מילוי תערובת"( להלן כנדרש )זבל עם מעורבת( מילוי בתערובת השתילה בזמן ימולאו
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 אם הבורות את לחצוב הצורך בגין תוספת כל תחול לא אקספלר הגודל לפי 'יח :המדידה
 .כזה צורך יהיה

 
 והגדרות עצים מידות 

 
 .במשתלה גידול קרקע  /עמצ מפני מ"ס 20 בגובה ימדד - הקוטר

 
 לפחות שקוטרו ענף של ראשונה התפצלות עד קרקע/מצע מפני גובה משמעו - גזע גובה

 .התפצלות בנקודת הגזע מקוטר 40%
 

 מקוטר 40% לפחות וקוטרו העץ שלד ענף להיות המיועד ענף )- שלד ענף =(עיקרי ענף
 .התפצלותו בנקודת הגזע

 
 נמדד הגובה - מעוצבים עצים .העבודות לאתר ספיקשמ כפי הצמח גובה - כללי גובה

 .העיצוב לאחר
 

 .עיצובו ולאחר באתר כשהצמח נמדד )קוטר (רוחב - כללי )קוטר (רוחב
 

 )מאדמה מעוצב = "בכיר ("בוגר - חצי עץ 
 

 10 בין לעץ הכוונה - .מתמחה משתלה בגידול באתר לנטיעתו עד באדמה שגדל שנים 3
 בהוראות הכמויות בכתב אחרת צויין אם אלא ,מ"מ 75 וקוטרו תלפחו 'מ 2.1 הגזע גובה

 .זה טכני מפרט בסוף הכמויות כתב לסעיפי ייחודיות
 עיקריים ענפים 3 בעל ההסתעפות לתחילת עד קיטום או גיזום ללא ושלם צירי - הגזע

 .סימטרית בצורה לפחות
 גוש עם יועתקו םהעצי ,צרה שאינה תקינה חיבור זווית לגזע ביחס יוצרים הענפים

 .כנדרש וקשור עטוף לפחות מ"ס 70 בקוטר אדמה
 .הבינמשרדי במפרט 41036 סעיף לפי - והטיפול ההעתקה

 
 בוגר עץ 

 
 .מאושר וממקור באתר לנטיעתו עד באדמה שגדל שנים 10 -מ למעלה בן לעץ הכוונה

 .קיטום או זוםגי ללא ושלם צירי - הגזע .לפחות מ"ס 20 וקוטרו לפחות 'מ 2.5 גזע גובה
 גידול בעלי ,לפחות 'מ 1 באורך היטב מפותחים ,לפחות עיקריים ענפים 3 בעל יהיה העץ

 .סימטרי
 ק"מ 0.5 -מ פחות לא אך ,הנוף גודל את תואם אדמה גוש עם תיעשה העצים העתקת

 .כנדרש וקשור עטוף
 .שרדיהבינמ במפרט 41026 סעיף לפי - ולאחריה ההעתקה בעת ,ההעתקה לפני הטיפול

 
 עצים גזעי על הגנה 

 
 כפול גלי קרטון עטיפת של הגנה עם לאתר יסופקו ,שהוא ומיכל גודל מכל ,העצים כל

 במצב זו הגנה עטיפת על לשמור הקבלן על .הראשונה ההסתעפות עד ,הגזע אורך לכל
 __.למזמין הסופית המסירה עד ושלם תקין
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 היהשקעבודות  41.03

)"האוגדן הכחול"( ואינן  ימשרד-הביןלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי לה שיצוינוכל ההוראות 
 .כך במפורש ןצוי,אלא אם  מחליפות אותו באופן כלשהו

 הוראות כלליות לעבודות 

 כללי א. 

 ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות  .1 
 פוליאתילן .  
 ת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות המערכ  
 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.  
  

 ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות   . 2
 המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות לביצוע    

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

 
 אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני   .4 
 הביצוע.  
 
 קוטר ומיקום  , נאמידילחץ מים   לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק   -התחברות לקו אספקת מים  .5 
 יתחיל  בכתבמקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן   
 הקבלן בעבודות ההשקיה.    
  
 התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .6 
 את החותמת  "לביצוע".ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא  -ומאושרת על   
  
 על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים   .7 
 . )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת AS-MADEבשטח אחר הביצוע    
 המזמין(.   
  
 ר הדרושים  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי החיבו . 8 
 להתקנתם, וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.  
  
 ידי  המפקח,  -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על  .9 
 כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.         
  
 בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך  . 10 
 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן. -המפקח על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על   
 

 מדידה וסימון ב.
 
 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים . .1
 
 נן  לבין המבוצע בשטח התאמה בין המתוכ-המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי .2
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 במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי  
 בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן. 

 
 
 
 חפירה ג.
 
 לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים , ביוב   .1

 זק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב וכו' בחברת חשמל, ב 
 לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

 
 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל. .2
 
 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן: .3
 

 עומק חפירה    קוטר צינור  
 ס"מ 60   מ"מ  ומעלה  75 
 ס"מ 40   ס"מ  63 - 40 
 ס"מ 30   מ"מ ומטה 32 

 
 במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית  
 ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .-על 
 מכן  .  ולאחר3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב 
 ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית. 15תרופד בחול דיונות בעובי  

 
 רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה  .4

 יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת  
 לפחות. 

 
 מטר  לפחות    2.0נורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצי . 5

 מגזע העץ. 
 
 בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר  . 6

 ידי מילוי מהודק של התשתית,  -להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ) על 
 כלול  -ת המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' ( שכבו 
 במחיר  השרוול. 

 
 השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור  . 7

 מ"מ. 6המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי  
 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40ם באדמה יבלטו שרוולים  הטמוני 

 ידי יתדות סימון   -יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על               
 מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן  
 המדרכה  / שביל  או בגב הקיר. 

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

 בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור  
 לעיל . 
 יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו  -שרוולים קיימים בשטח  
 ואין.ולהכניס צינור השקיה במידה  
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   P.V.C-יהיה מפלדה או מ  -שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  . 9
 ס"מ מתחת לפני הכביש   100. בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד  10דרג  
 הסופיים עפ"י דרישת המפקח. 
 עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  
 מ"מ, בהתאם למצויין בתכנית ובכתב  הכמויות.  110/6מ"מ או  75/6מ"מ  או  50/6 
 ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש   40ראש השרוול  טמון בעומק  
 במהדקים מכניים. 
 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח . 
 חת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט  המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנ 
 משיכה כאמור  לעיל. 

 
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם  .10

 למצויין  בתכנית. 
 

 שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול. . 11
 

 ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך -כל הסתעפות בצנרת  על .12
 ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.  80או  60תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר  
 המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם  
 ריצוף/אספלט. 
 ומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בח 
 ס"מ  מינימום. בתחתית  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  )למצע( יהיה  
 ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  

 
 

 צנרת ומחברים ד.
 
 יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . -צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 של  המערכת.כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש  
 
 מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי  .2

 החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש. 
 לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות   
 נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף. 

 
 חי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה.יש לאטום  את פת .3
 
 כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים  . 4

 לטפטוף או מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ  
 מים כדוגמת "פלסאון"  "פלסים" או ש"ע . 
 בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא. אין להשתמש 

  
 מ"מ  הרוכב יהיה בעל  75הרוכבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .   5

 ברגים. 4 
 

 פריסת הצנרת וחיבורה ה. 
 
 צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה(.  .  1

 ן תעבור בשרוולים.צנרת שלא עוברת  בשטח מגונ 
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 צנרת פוליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה. .2
 
 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים. .3
 
 ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על . 4
 
 תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר  צינורות המונחים באותה .5

 הגדול . 
 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

 
 .בתוכה ולא התעלה שפת על יונחו מוליכים קווים .6

 אביזרי בדיקת ,)משאבות כגון הדרוש הציוד את יספק הקבלן( הלחצים בדיקת לאחר 
 להכניסם הקבלן יוכל ,הגנים מחלקת מאת אישור שניתן ולאחר ,ודרג קוטר ,חיבור 
 .ולכסותם כאמור רופפת בצורה התעלה לתחתית 

 
 .כל אביזרי חיבורצינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא   .7
 

 ידי  -הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על .8
 פתחות מתאימים.מ   

 החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם  
 מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא   2מוביל(  קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב  
 את דיסקית  הצינור שנקדחה. 

 
 הסתעפות.מ'  לפחות לאחר ה 2עד  1.5מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  .9

 
 קצוות הצינורות בקווי המטרה יסתיימו בזויות וממטרים , מצמד , פקק וכד' .10

 
 ישטפו טפטוף קווי .יסודי באופן לשטפם יש ,השונים ההזנה קווי של לחץ בדיקת לאחר .11

 שטיפה ,סופיות פתיחת ידי על או השטיפה קו בקצה ברז פתיחת ידי על הנחתם לאחר  
 .חוזרת וסגירה 

 
 .באתר הוראות ולפי הצורך במידת יורכבו ע"ש או נגר אל "פלסאון" חיבור אביזרי .12

 
 

 יפרסו ,בתוכניות נדרש הדבר באם המדשאות להשקיית בקרקע מוטמנים טפטוף קווי .13
 .מ"ס 15-20 למינוס שיושרה קרקע גבי על מתוכננים במרווחים 
 כל על .המרבדים תיתתח לגובה בקומפוסט מטוייבת אדמה ופיזור הטפטוף קווי פריסת 
 .זה מיוחד במפרט הנדרש באופן דשא מרבדי יפרסו ל"הנ 

 
 חדים מחפצים ונקיה תחוחה באדמה הקבלן ידי על ייעשה סופי באופן תעלות כיסוי .14

 של הגנים מחלקת ידי על ואושרו נבדקו והעבודה שהחומרים לאחר רק ,במפרט כאמור 
 

 קיה.אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  הש .15
 

 ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר  .16
 פי  הנחיות בתכנית.-טרמופלסטי או על 
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 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה ו. 
 
 לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן  .1

 בתכנית העדות. 
 
 ידי פתיחה וסגירה    -וף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף עליש לשט . 2

 של שלוחה אחר שלוחה. 
 
 לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים. .3

 מ'  לכל צד. 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך  
 ס"מ  ולכסות   15ד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי באדמה המכילה אבנים יש  לרפ 
 ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 7בשכבה של   

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

 שנית. 
 ת  אישור המפקח. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבל 

 
 כיסוי סופי ז. 
 

 לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן   
 נקיה ללא אבנים.  
 יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות. 
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות. 

 
 
 טפטוף או/ו בהמטרה השקיה .ח

 
 כללי:

 בצינורות תבוצענה המערכות .בהמטרה או/ו בטפטוף השקיה מערכות והתקנת יצועב
 .הכמויות כתב ובסעיפי בתוכניות הנדרש כפי הצינורות ודרג כשקוטר פוליאתילן

 ידי על מיוצרים חדשים אביזרים יהיו ,להשתמש הקבלן של שבדעתו חיבור אביזרי כל
 לא ,כוחו בא או המזמין ידי על שרויאו שלא אביזרים .המזמין ידי על מאושר יצרן

 יהיו למוליכים טפטוף ובין טפטוף לקווי מחברים .בהם ישתמש ולא לאתר הקבלן יביאם
 .המכון של גנים ומחלקת המתכנן ידי על המאושר מהסוג

 בקרקע תוצנע מובילה צנרת .עדכני י"ת ידי על ומאושרים חדשים יהיו הצינורות כל
 .העליון מהדופן מדוד מ"ס 50 בעומק

 .מתוכננת מדשאה גובה מפני מ"ס 30 בעומק יוצנעו המטרה קווי
 .תחוחה מקום באדמת הצנרת כיסוי ,מתוחה ולא רופפת בצורה תיפרס צנרת

 הצינור בקרבת יוצבו הממטירים .הצינור גבי על ישירות אופן בשום יחוברו לא ממטירים
 הנדרש בקוטר פוליאתילן צינור שלוחית בעזרת לקו הממטיר חיבור .מוסכם ובמרחק

 .הממטיר צד או בתחתית הקיימת הברגה קוטר לפי
 למספר בהתאם להרחיבה הקבלן על ,בודד מצינור יותר מונח שבתעלה במקומות
 .לשני מעל אחד ולא השני לצד אחד יונחו שהצינורות כך הצינורות

 קופתובת המדשאה הידוק ולאחר השקיות מספר לאתר סופית יותאם ממטירים גובה
 .העבודה כל גמר מיום יום 90 למשך הקבלן על החלה התחזוקה

 -תת גם יהיו בודדים מקומות שבמספר יתכן אך כלל בדרך עיליים יהיו טפטוף קווי
 .קרקעיים

 ש"ל 2.3 -ל מתווסתות אינטגרליות טפטפות עם מ"מ 16-17 בצינורות הטפטוף קווי כל
 .הנדרש כפי

 .לתוכניות ובהתאם הכמויות כתב בסעיפי הנדרש כפי והקווים הטפטפות בין מרווח
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 35 של ובאורך מ"מ 6 בקוטר מגולוון ברזל עשויים בווים לקרקע הטפטוף קווי הצמדת
 .המפקח להנחיות ובהתאם ,מטר 3 היותר לכל הקו לאורך הווים בין מרווח .מ"ס

 .הצינור במחיר כלולה הווים עלות
 כשלושה של באורך )טבעות( שלוחות יוצאו םלעצי ."חמרה" חום בגוון יהיו הקווים כל

 .בתכניות למצוין בהתאם טפטפות מספר עם יותר או מטר
 .טפטוף לקווי גם מאושרים לא חיבור באביזרי שימוש יורשה שלא בזה מודגש

 לקוטר מקוטר במעבר ערך שווה או "פלסאון" במסעפי הקבלן ישתמש בטפטוף גם
 .הנדרשים חיבור אביזרי וביתר ל"כנ והמטרה מובילים ובקווים

 ."נגר אל" באביזרי מצויידים יהיו נמוכים במקומות קיצוניים ממטירים
 
 
 ס"מ מקצה הדשא. 10ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד   .1
 
 ס"מ מתחת לגובה של פני  דשא מכוסח. 2גובה  הטמנת הממטירים יהיה   .2
 
מ"מ )או כמופיע בתוכנית(.  25/4בר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן כל ממטיר יחו  .3

מ"מ ומעלה( ומצמד הברגה חיצוני ובאמצעות מסעף  40חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב )מקוטר של 
T  מ"מ. 32/4"פלסאון" או ש.ע. מאושר בקטר 

 
 

 )שטיפה (מאסף קו .ט
 

 זה קו .מ"מ 25 כלל ובדרך הנדרש בקוטר יהיה פטוףהט קווי לניקוז שטיפה מאסף קו
 .אחר או T אביזרי בעזרת זה ניקוז לקו יחוברו )סופיים( הטפטוף קווי וכל בקרקע יוצנע

 בקופסת יוגן הברז .הקו ושטיפת לריקון ברז להרכיב יש הנמוך במקום הקו בקצה
 .הקרקע לגובה יותאם גובהה אשר טרמופלסטי מחומר ביקורת

 
 
 

 מערכת  )ראש בקרה( ראש  .י
 
 עירייה/רשות כלשהי/המועצה של המים שברשת חיבור מנקודת מתחילה ההשקייה שמערכת בזה מודגש .1

 מערכת לקבלת הנדרשים לקוטר מקוטר מעברים ,האביזרים ,הצנרת כל את כוללת והיא
 .השטח להשקיית מושלמת

 
 מיוחד מפרט ,מתא בזמן באתר המתכנן הנחיות ,לתוכניות בהתאם תבוצע המערכת כל .2

המועצה/עירייה או כל רשות  של הגנים מחלקת לדרישות ובהתאם כלליים מפרטים ,זה פרק בתת כנקוב
 .אחרת

 מחודש אישור לקבל חובה הקבלן על ,הביצוע למועד התכנון ממועד שנתיים חלפו באם .3
 .המתכנן מאת 

 
 מנעול,  התחברות המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ו .4

 לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת. 
 
 כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. . 3
 
 פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על .4
 
 אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת    עם 3/4לכל ראש יורכב ברז גן " . 5

 עם פקק. Tתורכב הסתעפות  
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 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש   .6

 המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים. 
  

 יהיו באמצעות זקף רקורד הירידות ממגופי ההפעלה 16ראש המערכת יורכב מאביזרים מודולרית דרג  .7
 לא יהיה שימוש באביזרים מגולוונים. 10מושלם דרג 

 מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 90הזקפים יורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות  
 
 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי  )  . 8
 
 יורכב מאוזן לקרקע   במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן  . 9

 ויכיל מדחנים למדידת לחץ. 
 

 כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש  . 10
 או חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון.  המערכת באמצעות בטון 

 
 י המתכנן /אדריכל בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  יד . 11

 הנוף. 
  

 כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.  . 12
 "  של   ZNיש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול  
  או שווה "טמבור" של  "איתן""טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון שתי שכבות מסוג   
 ערך  בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.  

 
 או ש.ע. מאושר מראש."דקה"  או "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  . 13

 
  בריח"-"רב)"מפתח אב"(, מסוג    MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות   . 14

 מ"מ  לפחות . 10או שווה ערך.  קוטר  לשון הנעילה  
 

 וכו'( תכלול   "אורלייט" "ענבר"במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין )תוצרת  .15
 עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה. 

 
 במיקום שיורה המתכנן )גם   1/2לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי "-ראש המערכת יכלול מד .16

  אם לא צויין בפרט(. 
 

 רכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  )מז"ח(  יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם   ראש מע . 17
 לפרט בתכנית. ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות   
 המפקח.   
 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור העבודה יותנה  
 בקבלת אישור זה. 

 
 ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין. .18

 
עירייה/רשות /המועצה של המים שברשת חיבור מנקודת מתחילה ההשקייה שמערכת בזה מודגש .19

 כלשהי
 מערכת לקבלת הנדרשים לקוטר מקוטר מעברים ,האביזרים ,הצנרת כל את כוללת והיא 
 .השטח להשקיית מושלמת 

 
 מערכת תבוצע בהתאם לתוכניות, הנחיות המתכנן באתר בזמן אמת, מפרט מיוחדכל ה .20
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עירייה/רשות /המועצהכנקוב בתת פרק זה, מפרטים כלליים ובהתאם לדרישות מחלקת הגנים של  
 .כלשהי

 
 באם חלפו שנתיים ממועד התכנון למועד הביצוע, על הקבלן חובה לקבל אישור מחודש .21

 מאת המתכנן. 
 
 

  
 מחשב ט.

  
 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה תקינה  כגון:  .1

 קבוע .  כל  V  - 220מטען סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  
 ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  -העבודות החשמליות  יעשו על 
 יבור ראש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  חשמלי    התקשורת האלחוטית, ח 
 -וכו' עד להפעלת ראש/י  המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על 
 ידי היצרן או סוכן  מורשה  מטעמו הדרכה ואחריות לשנה. 

 
 ז יעוגן על או שווה ערך. הארג  "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם   . 2

 שרוולים  3יציקת בטון מזויין, מחוץ לארגז ראש המערכת.  ביציקת הבטון יוכנו  
 מ"מ. 50מפוליאתילן בקוטר  

 
 למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ   3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  " .3

 .מש' . מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח 155ישיר  )גוף  פליז( ומסנן  
 
 ידי ערכת הדבקה  )קופסת חיבורים(  עם אטימה -חיבור הכבלים החשמליים על . 4

 לכל גיד יהיה צבע שונה. אפוקסית. 
  

 ובצבעים   10מ"מ  דרג  8במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר  . 5
 שונים. 

 
 י דרישת המזמין.ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפ .6
 
 
 
 שרוולים י.
  

 שרוול להנחת מעבר בהם לפתוח יש ,'וכו קיר או כביש ,שביל הצינור חוצה בו מקום בכל .1
 ,מ"ס 20 בעובי מהודקות שתית שכבות :דהיינו .לקדמותו המצב את להחזיר כ"ואח

 ריבמחי כלולה זו עבודה .)כמפורט( הצורך במידת ואספלט מ"ואגו 'א סוג מצע שכבות
 נוחות אי תיגרם שלא כך ,החציות את לתחזק הקבלן על .בנפרד ולא השונות העבודות

 האלמנטים בין שונים מסוגים שפה אבני ,מדרכות תיקון .הקבלן חשבון על הכל .לציבור
 .השונים היחידה במחירי כלול הוא אף יהיה ,חדשים אלמנטים או שפורקו

 
 .דרכם המושחל הצינור מקוטר כפול לפחות קוטרם. קשיח מחומר יהיו השרוולים .2

 .מונחים הם מתחתיו המעבר משולי מ"ס 50 יבלטו באדמה הטמונים שרוולים
 למים עמיד צבע י"ע בשטח לסמן וכן השרוולים של המדוייק המקום את במפה לסמן יש

 .לצינור מותאם בפקק השרוול קצוות את ולסגור ביקורת בתא מסתיים ולא במידה
 

 
 .השרוולים ביצוע השלמת בעת בוצעת הצנרת השחלת .3
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 צינור ולהכניס בשרוול סתימות לפתוח ,הקצוות את לגלות יש - בשטח קיימים שרוולים
 .ואין במידה השקייה

 
 10 דרג מ"מ 110 מינימלי בקוטר מים ללחץ .סי.וי.מפי - חניה ומגרשי כביש החוצה שרוול .4

 לדופן מדוד ,הסופיים הכביש לפני מתחת מ"ס 100 בעומק השרוול הטמנת .בהתאם
 .עליון

 75 או מ"מ 50 בקטרים תקשורת מפוליאתילן עשויים - חניה ומפרצי במדרכות שרוולים
 ובכתב בתוכנית למצוין בהתאם מ"מ 110 או מ"מ 90 בקטרים ביוב .סי.וי.מפי או מ"מ

 .עליון לדופן מדוד מ"ס 40 בעומק הטמנה .הכמויות
 הדרושות העבודות כל ואת מחברים ,יזריםהאב כל ,התקנה ,אספקה :כולל המחיר
 .מלא וכיסוי שרוולים להנחת

 צינורות השחלת .)השרוול במחיר הכלולים( מ"מ 8 בעובי משיכה חוטי בתוכם יונחו השרוולים פריסת בעת
 .המפקח הנחיות לפי תעשה ההשקייה

 
 בתוכנית למצויין התאםב הגנה בריכת )ביקורת תא( עד יגיע או מגונן לשטח מגונן משטח יעבור שרוול .5

 .השרוול במחיר כלול הכל סי.וי.פי צינורות של אינטגרלי בפקק יסגרו רזרביים שרוולים
 

 היות ושרוולים להשחלת צנרת פוליאתילן יונחו בדרך כלל על ידי קבלן הפיתוח, על קבלן .6
 הגינון לקבל מידע מאת המבצע על מיקומם המדוייק ולגלותם לפי הצורך.  
 
 .הגינון קבלן ידי על ייעשה ,לעיל הנקוב מידע סמך על הקיימים ווליםהשר גילוי .7

 
 

 סיום עבודה י"ג.
 

 ולהעביר למפקח רישום  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון .1
ישור מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי ההשקיה וההפעלות. בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לא

 העבודה.
 

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו  .2
 בשטח 

( תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו,  תוכן בקובץ MADE) – ASבזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות 
 ממוחשב  והינה תנאי לאישור העבודה.

 

 

 : עבודות סלילה ורחבות51פרק 

)"האוגדן הכחול"( ואינן  ימשרד-הביןלהלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי  שיצוינות כל ההוראו
 .,אלא אם צוין כך במפורש מחליפות אותו באופן כלשהו

 

 הוראות כלליות לפרק זהפרק -תת 51.0

 
 המונח "חפירה" במכרז/חוזה זה משמעותו חפירה ו/או חציבה כפי שנדרש וכפי שיכתיבו התנאים באתר. .א
 
 העבודות תבוצענה בכלים/ציוד מתאים ובאופן שלא תיגרם כל פגיעה או נזק בשטחים הסמוכים. .ב
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" של המצב בסיומן של AS MADEתוכנית מדידה " ,שביצע העפר הקבלן חייב להגיש בסיומן של כל עבודות .ג
העבודה  העבודות. לא תבוצע קבלת העבודה )"מסירה"( ללא מדידה זו. המדידה תהיה בקנ"מ של תוכניות

ועל בסיס רשת הגבהים שתוכננה ובתוספת גבהים שנדרשים לקבלת תמונה מלאה של המצב 
עותקים ממנו  3 -המבוצע.המדידה תבוצע באופן ממוחשב בידי מודד מוסמך ויוכן תשריט ממוחשב )פלוט( ו

 חתומים בידי המודד ובידי הקבלן בצירוף דיסקט עם כל נתוני המפה יועברו למפקח. 
( שעל הקבלן להכין בסיומן של העבודות "AS MADE"זו אינה באה במקום מדידת תוכנות עדות )מדידה 

 לכך. בנוסףולקראת מסירתן למזמין, אלא באה 
 

פינוי כל עודפי החפירה/חציבה ועודפי מצע, חול וכו', יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר מחוץ  .ד
 אם יחולו.-הנדרשים לכך, ולשלם על חשבונו את האגרות  לאתר. על הקבלן להשיג את כל האישורים

 
ס"מ מקסימום. ההידוק  20מוגדר כהידוק בשכבות שגובהן, לאחר ההידוק,  הידוק רגילבמכרז/חוזה זה  .ה

 מעברי מכבש לכל שכבה. 8יבוצע, תוך הרטבה, באמצעות מכבש כבד ובשימוש בויבראציה ויבוצעו ולפחות 
 

 תפונה למקום שפך מותר. -פקח לבצעואם יורה המ -שכבת החישוף .ו
באם יורה  -לשימוש חוזר כשכבת אדמת גן -ס"מ תפונה לעירום באתר ו/או בקרבתו 40-50השכבה העליונה 

העירום יבוצע לפי הנחיות המפקח באשר למיקומו, גובה עירום מירבי ודרישות הטיפולים  כך המפקח.
 ים על פני הערמות.בלהדברת עש

 

 באדמת הקבלן י"ע יסתמו אחרת עבודה מכל כתוצאה או ל"הנ מהפירוקים כתוצאה שנוצרו ורותב -סתימת בורות  .ז

 .הידוק אחרי שכבה כל מ"ס 89 בנות בשכבות העפר יוחזר 'וכו דרכים לרחבות המיועדים בשטחים ,המקום

 

   עבודות הכנהפרק -תת    51.01

 

 הפרק-וראות כלליות לתתה 51.01.0

 

 פירוקים לגבי הוראות 51.01.01

 וק וההכנה כוללות פינוי כל חומר שאינו לשימוש חוזר למקום שפך מותר.כל עבודות הפיר .א
 
, יפורקו בזהירות המועצהכ ל הרכיבים/ריהוט חוץ/ ציוד שהורה המפקח להעביר למחסני  .ב

 .המועצהויועברו בידי הקבלן ועל חשבונו למקום שתורה 
 
יוצא באלה, הקיימים בהם על הקבלן לפנות משטחי העבודות כל פסולת, עודפי חומרי בנייה וכג. 

במועד חתימת צו התחלת העבודה. עבודה זו לא תימדד ורואים את תמורתה ככלולה במחירי 
 סעיפים כלשהם בכתב הכמויות.

 

 יפול בעצים קיימיםט 51.01.02

 

 לגבי עצים בוגרים. 41.1ראה כל ההוראות בפרק 
 

 הפרק -הוראות כלליות לתת  40.01.00

ם לשימוש מחומרי בניה ורכיבים כלשהם שפורקו, הוא באחריותו סילוק הפסולת וכל העודפים שאינ .א
הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפים וסילוק זה כלול במחיר הסעיפים 

 השונים.
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גיזום ועיצוב עצים קיימים לשימור יבוצע אך ורק בידי בעל תעודת "גוזם מוסמך" מטעם משרד החקלאות  .ב

 נציג מוסמך של מחלקת הגנים של העירייה, בכל זמן ביצוע העבודה. גרונום והאובנוכחות 
 

 89התואמים הגדרת "עץ בוגר" כהגדרתו בתיקון  חל איסור מוחלט לבצע פעולה כלשהי בעצים קיימים .ג
הנ"ל  בעלי התפקיד/המקצועחובת תיאום נוכחות לאחר הוצאת רשיון כריתה., אלא לחוק התכנון והבנייה

  כמו תשלום האגרות וכל זה כלול במחירי היחידה לפרק זה.בלן.חלה על הק
 

תבוצע אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ובנוסף לאחר  ו/או העתקה עקירת ו/או כריתת עצים .ד
העקירה כוללת סילוק כל גוש ו/או מפקיד היערות מוסמך.  מהמועצה הנדרשים קבלת כל האישורים

  מקום שפך מותר.גודל העצים ומין העצים משתנה.השורשים של העץ ופינוי כל החומר ל
 בסעיפי עקירה/כריתה כולל  המחיר גם אגרות ככל שתידרשנה.

 
  -הגדרות .ה

וכן הוראות  לחוק התכנון והבנייה 89לכל עניין הקשור להגנה על עצים בוגרים יחולו הגדרות תיקון 
 .פקיד היערות הארצי ו/או פקיד היערות האיזורי/מקומי

 בלן יעסיק לעניין העצים הבוגרים מודד מוסמך.הק -מודד
פי הנחיות פקיד היערות הארצי לטיפולים משמרים בעצים בוגרים, -אגרונום מורשה על -האגרונום

 שימונה בידי ועל חשבון הקבלן לליווי בפועל ובנוכחות של כל הפעולות בעצים לשימור ובקרבתם.
  

 לשימורעבודות הכנה לקראת עבודות עפר בקרבת עצים  40.01.01

 
 סימון העצים .א

 
סימון העצים לשימור. בקביעת העצים לשימור ישתתפו שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע  .1

נציג פקיד היערות הרלוונטי לאתר העבודות, נציג מוסמך של הרשות המקומית, המפקח, מנהל 
 העבודה מטעם הקבלן והאגרונום שמונה ללוות את כל פעולות השימור.

תעוכבנה כל העבודות בקרבת העצים לשימור עד  –יותר מהמשתתפים שצויינו לעיל  חסר אחד או
 ביצוע ההליך בשלמותו.

באחריות הקבלן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, לאישוש מיקומם המדוייק של  .2
וכנית קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר ותכל העצים לשימור. 

 שלד וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימור.
 -מטר או סביב כל הנוף 2.5הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק, אשר ייקשר סביב הגזע בגובה  .3

 אם הגזע נמוך יותר. 
 

 פעולות הכנה וגיזום .ב
 

ם להקטנת הנוף ולהשלמת עבודות שבוע ימים  לפני תחילת העבודות יבוצע גיזום קל בכל העצי .1
 הסניטציה.

  מהנוף הירוק. 25%-הגיזום לא יורד יותר מבעת  .2
חל איסור לפגוע בתקינות שלד העץ ובמידותיו. לא תבוצע כל פעולה בענפים שקוטרם מעל רבע  .3

ס"מ מהקרקע. לאחר הגיזום תבוצע מריחה יסודית של כל פצעי  130( מקוטר הגזע בגובה 1/4)
 ס"מ ומעלה, במשחת עצים מאושרת בידי האגרונום. 3טר הגיזום מקו

 כל הפעולות בעץ ובפעולות ההגנה עליו )שיפורטו להלן( תבוצענה בנוכחות האגרונום המלווה. .4
באחריות הקבלן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, לאישוש מיקומם המדוייק של  .5

עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר ותוכנית  קובץ המדידה יועבר למתכנןכל העצים לשימור. 
 שלד וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימור.

 -מטר או סביב כל הנוף 2.5הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק, אשר ייקשר סביב הגזע בגובה  .6
 אם הגזע נמוך יותר. 
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 ור כל עץ בנפרד או כל קבוצת עצים לשימור.לאחר שהושלם הגיזום יבוצע סימון וגיד .7
 מטר לפחות. 1.8הגדר תהא גדר פח "אסכורית" או גדר "רשת מעויינים" מגולוונת בגובה 

 יסומן ראש הגדר בסרט צבעוני כמו צבע סימון העץ. -ביצע הקבלן גדר רשת
המיוחד על  מטר מפני הגזע/ים אלא אם הורה המפרט 3 -עמודי הגדר יינעצו במרחק שלא יקטן מ

 מידה גדולה יותר.
 ס"מ. 40-עומק מירבי לנעיצת העמודים  על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת העמודים.

 מטר. 2.50 -המרחק המירבי בין עמודי הגדר לא יהא גדול מ .8
 הגדר תהא תקינה לחלוטין בכל עת, עד השלמת כל העבודות. .9
 

 עבודות חפירה  וריצוף
  

ס"מ. חפירה זו  15ב העץ אסורה כל פעולת חפירה ו/או מילוי עולה על גובה של בתחום הגידור סבי .1
 תבוצע אך ורק בכלים ידניים ובנוכחות האגרונום. -מראש ובכתב -אם הורה המפקח לבצעה

 40מטר מהגזע מוגבלת החפירה לעומק של  4מחוץ לגידור סביב העץ /ים לשימור ועד מרחק של  .2
בכלי מיכני ובלבד שיהא נוכח האגרונום והמפעיל והקבלן יישמעו  ס"מ. חפירה זו מותר שתבוצע

 להוראותיו להגביל ו/או להפסיק את החפירה בשל גילוי/חשיפת שורש עבה.
התגלה שורש עבה יחליט האגרונום האם לנתקו בניסור ומריחה או לדרוש שינוי בעבודות העפר  .3

 הנדרשות במקום.
ס"מ והפעולות כמצויין  60ע תוגבל החפירה לעומק של מטר מהגז 7מטר מהגזע ועד  4ממרחק של  .4

 לעיל.
 מכלול ההוראות לעיל יחולו גם לגבי חפירת תעלות למטרה כלשהי. .5
במידת האפשר ובמקומות בהם הריצוף ו/או קירות אינו נדרש, יש להימנע לחלוטין מחפירה בצד  .6

 העץ הפונה אל שטחי הגינון.
 

 השקייה .ג
 

 תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת העבודות.מערכת זמנית להשקיית העצים  .1
 מ"מ ייפרש כצינור מחלק ויחובר למקור מים קיים בגן. 25צינור  .2
  .קף הגזעיל/ש' בכל ה 2.3-2.0טפטפת של  -ס"מ  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  .3

 .אות המפקחלפי הור -ייקבע כך שכל השטח המגודר סביב העץ/ים לשימור יורטבמספר הטפטפות 
 מתכת. צינור הטפטוף יעוגן לקרקע באמצעות  ווי 

 ובתוך ארגז הגנה. DCראש המערכת יהיה ממוחשב  .4
 הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח. .5
 הקבוע והכמויות ההשקיההעצים יושקו במשך כל תקופת העבודות עד להתקנת מערכת  .6

 אות מח' הגנים ברשות המקומית.והתדירות יהיו לפי הור
 .העבודות במשך כל תקופת ההשקיההקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת  .7

 

 עבודות עפר      51.01.01.1

 
 

 הפרק -הערות כלליות לתת 51.02.00

     
 ס"מ. 20ולעומק  -מראש ובכתב -יבוצע אך ורק בשטחים שיורה המפקח –חישוף  .א

 פך מותר.המחיר כולל פינוי החומר למקום ש
 המדידה ותשלום: מ"ר.
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ולעומק  -מראש ובכתב -יבוצע אך ורק בשטחים שיורה המפקח -גן-פיזור כאדמתזמני וועירום  חפירה .ב
 ס"מ בשטחים שלא בוצע בהם חישוף. 60ס"מ בשטחים בהם בוצע חישוף, או   40

 
אושר לשימוש בידי פיזור החומר הנחפר, שכוללת , גן-של חומר שאינו לשימוש כאדמתומילוי חפירה  .ג

 .הידוק רגילו -ס"מ לאחר ההידוק 20בשכבות שלא יעלו על  -המפקח, בשטחי מילוי
 כן כולל המחיר פינוי כל החומר שאינו למילוי באתר למקום שפך מותר.-מוכ
 

יבוצע בשטחים המיועדים לרחבות, שבילים, מסלעות ושימושים אחרים,  ידוק בבקרה מלאה של מילויה .ד
ס"מ מכסימום לאחר ההידוק.מידות השטחים שיבוצע בהם הידוק בבקרה מלאה  20הן ובשכבות שגוב

 ס"מ לכל צד.  25פי שטחי הרחבות, ושבילים בתוספת -יהיו על
לפי מוד.  95%.הצפיפות הנדרשת הינה 1:1שיפוע שולי שכבות המילוי המהודק יהיו בשיפוע של  

 ו.טאש
 

 מילוי מובא מחוץ לאתר .ה
פי תוצאות בדיקות -ועליו להיות מאושר מראש ובכתב על "חרסיתית"לא  -ולית""חמרה חהמילוי יהא 

   קרקע במקור ובשטח. הבדיקות והערכים המאושרים יהיו לפי הנחיות יועץ הקרקע.
 

 .41ראה הוראות בפרק  – אדמת גן .ו
 

 מידות .מתוכננים אחרים ואלמנטים התומכים הקירות ליסודות תיעשה החפירה -חפירה ליסודות  .ז
 .המתוכננים היסודות כמידות החפירה

 והתקנת ביצוע לצורך זקוק שהוא עבודה מרווחי עבור תוספת כל תשולם שלא בחשבון לקחת הקבלן על
 .תבניות

 לקחת הקבלן על ,עודפת חפירה בוצעה בו מקום בכל .ידיים בעבודת או/ו מכני בכלי תבוצע העבודה
 .הידוק לאחר מ"ס 20 בנות כבותבש 'א סוג במצע החסר את למלא שעליו בחשבון
 .בתוכניות כנתון הכל ,במדורג או שיפועית ,אופקית בצורה תיושר היסודות קרקעית
 .החפירה תחתית של מבוקר הידוק כוללת העבודה

 
 לכל הקבלן ידי על יועברו ,הקודם בסעיף כאמור ביצוע לאחר המתקבלים עפר עודפי -ר סילוק עודפי עפ .ח

 .המפקח להוראות ובהתאם אחרת מוסמכת רשות כל לשטח אוהעירייה  של וטהשיפ בגבול ואתר אתר
 המשא את יכסה והנהג,לחוק בהתאם מותר מעמס בעלות תקניות משאיות גבי על העפר את יעמיס הקבלן

 .התעבורה בתקנות כנדרש "ברזנט" בבד )העפר(
 לשימוש ראוי שאינו עפר .הפיקוח הוראות לפי ,לגבהים מכניים כלים בעזרת ויפזרו העפר את יפרוק הקבלן

 .מורשה פסולת לאתרהעירייה  של שיפוטו לגבולות מחוץ אל הקבלן י"ע יסולק ,שהיא סיבה מכל
 

 
 

 במספר או אחד במקום עומקה לבדיקת קרקעית תת צנרת לגילוי -גישוש תעלות חפירת  .ט
 .המפקח החלטת לפי ,מקומות

 .בלבד מקורב הינו ,קחהמפ י"ע לקבלן שתימסר קרקעית תת צנרת מיקום
 הצנרת לגילוי עד קרקעיים התת לקווים בניצב בלבד ידיים בעבודת תבוצע החפירה
 .כאמור הצנרת לגילוי עד ועומקן מ"ס 50 סימוםקמ יהיה התעלות רוחב .הנדונה

 
 אספלט עבודות ביצוע ולפני פרוקים עבודות גמר לאחר יבוצע קיים מצע )חריש (התיחוח- קיים מצע תיחוח .י

 בעזרת המצע פרוק ידי על או ,אחרת מחרשה כל או במתחחה מ"ס 10 -כ של לעומק וייעשה ,ריצוף או
 .רוטר

 לפי 'א סוג מצע ותוספת אספקה .מצע בתוספת צורך יש באם הקיים הגובה לבדיקת מדידות עריכת
 תדיונו חול שכבת תחתית או האספלט שכבות לתחתית דרוש מצב לקבלת מדידות סמך על הנדרש
 .לריצוף

 .100% של צפיפות לדרגת אופטימלית ברטיבות והידוק מדוייק יישור
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 במקרים לשימוש ראוי והוא ,קיים מצע של ובמקרים המפקח מאת מיוחדות הוראות לפי יבוצע זה סעיף
 היתה כאילו חפירה בו תבוצע מהנדרש גבוה כשהמצע .למתוכנן מתאים או הנדרש מהגובה נמוך שהוא
 .אדמה

 
 

 

 מילוי 51.02.01

     
 חישוף , 4001 משנה בפרק כאמור והכנה פרוק עבודות גמר לאחר יבוצעו ומילוי חפירה ,עפר עבודות
 .מוסמך מודד על ידי השטח איזון עבודות ביצוע ולאחר ,הקיימת ועשביה צמחיה מכל השטח

 ,המצעים לתחתיתומתוכנן  רצוי למצב קיים ממצב ידיים בעבודת או/ו מכניים בכלים תבוצע העבודה
או  .לפחות מ"ס 50 של שכבה נקיה ובעובי גן באדמת שתבוצע בתנאי ,סופי לגובה מתוכננים גן בשטחי

 ,מתוכננים מילוי בשטחי והטלתו חפירתו ממקום חפור עפר בכל עובי אחר שידרש ע"פ התוכניות ,. העברת
 .חוזר למילוי שמירתו המיותר או סילוק או/ו

 לקבלת וברטיבות אופטימלית הידוק לאחר שכבה כל מ"ס 20 של ובעובי אופקיות בשכבות יפוזר המילוי
 הודקה ,יושרה שקודמתה אלא לאחר תפוזר לא תורנית שכבה .מודיפייד לפי 95% של צפיפות דרגת

 ונבדקה
 
 

 חפירה 51.02.02

     
ויים, בתעלות ובשטחי פרק זה מתייחס לכל עבודות העפר בשטחי הסלילה, ברחבות, בשוליים, בשטחים פנתת 

 "עבודות עפר" ב"ספר הכחול". 5102הפירוט בפרק זה בא להשלים/לשנות את הכתוב בפרק  מתקנים.
 רוב העבודות הנדונות בפרק זה תבוצענה לפני התחלת הנחת קווי השירותים השונים.

ות מהרשות הבא )אם קיימות דרישות נוספ במהלך עבודות עפר יש לקיים הוראות בטיחות לפי הפירוט
 המקומית/מוסד בטיחות בעבודה, יש לקיים את ההנחיות המחמירות מביניהן(:

 מניעת התמוטטות .1
 עבודת חפירה או מילוי תבוצע כך שתמנע פגיעה בעובד. .א
מבצע בניה אחראי לכך שלא יתחילו ולא ימשיכו בביצוע חפירה העלולה להפחית מיציבותו של מבנה,  .ב

ובין ארעיים, אלא אם כן ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה מתקן או חלק מהם, בין קבועים 
 באדם, הן לפני התחלת החפירה והן במהלכה.

 
 
 צדי חפירה או מילוי .2

צדי חפירה או מילוי, למעט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה סכנת    .א
ידי דיפון מתאים עשוי -מוטטות עלמ', יובטחו מפני הת 1.20התמוטטות ושעומקם או גובהם עולה על 

 ידי כלונסאות.-ידי מערכת פיגומים או על-עץ, מתכת או חומר אחר בעל חוזק נאות, על
אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא באלה, עד כדי   .ב

 מניעת התמוטטות.ערעור יציבות צידי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקטו אמצעים ל
חומר או אדמה, לפי העניין, שהוצאו תוך כדי חפירה יוחזקו במרחק המבטיח מפני התמוטטות; המרחק  .ג

 ס"מ מדופן החפירה או משפתה. 50 -לא יפחת מ
מ' ייעשה לפי תכנית. תכנית הדיפון כאמור תימצא באתר בצמוד  4דיפון חפירה שעומקה עולה על  .ד

 ודת חפירה.לפנקס הכללי כל עת ביצוע עב
אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת, יורד לתוך הבור, החפירה או התעלה, תא  .ה

 הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת העבודה.
 במקום הדיפון כאמור בתקנת משנה )א(, יכול שישתמשו בתא הגנה מתאים.  .ו

 ידי מכונה-חפירה על .3
דיפון או חובת נקיטת אמצעים אחרים למניעת התמוטטות דפנות אינה חלה על חפירה המתבצעת חובת התקנת 

 .כך שלא נדרשת נוכחות אדם בתוך השטח החפורבאמצעות מכונה 
 אמצעי זהירות מיוחדים .4
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לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק מבצע בנייה את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים,  .א
פון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות ביוב, טל

 מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים.
מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם  .ב

 חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.
עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה לשם ביצוע  .ג

 נאותה.
 ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום. .ד

 
 גידור בור, חפירה או מדרון .5

 2י העולה על בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם ליפול מגובה אנכ .א
, בחוזק נאות 10מ' יגודר קרוב ככל האפשר לשפה, באזן יד ובאזן תיכון מתאימים, כמפורט בתקנה 

 .למניעת נפילה כאמור
אזן יד ואזן תיכון שהותקנו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים החפירה, הבור, המדרון או הקיר  .ב

כדי לאפשר העברת חומר, וזאת לפרק הזמן החצוב, אך מותר להרחיקם זמנית אם קיים הכרח בכך 
 הדרוש לפעולה זו בלבד, תוך נקיטת אמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או חומרים.

בבניה הנדסית, אם אין זה מעשי בנסיבות העניין להתקין אזן יד ואזן תיכון, כנדרש בתקנת משנה )א(,  .ג
 בור, קיר חצוב או מדרון.יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת נפילת אדם לחפירה, 

 
 

 גידור האתר 51.02.03

     
 

 גידור האתר:  .1
מערכת הגידור צריכה להקיף את כל אזור / כבר בתחילת העבודה יגדר הקבלן על חשבונו סביב אתר העבודה , 

אתר העבודה, כמו כן אינה צריכה להפריע לשדה הראייה של משתמשי/נהגי הדרך. להסתיר רמזורים, תימרור 
התקנה של  :כמו כן נדרשים .לוט, מעברי חצייה להולכי רגל, ו/או כניסה ויציאה של כלי רכב מאתר העבודהושי

סימני אזהרה/שילוט כלליים והקשורים לסוגי העבודות , שילוט סכנה להולכי רגל/ עוברי אורח והכוונתם למסלולי 
דור לבין הכביש לצורך מעבר הולכי רגל, מטר לפחות בין הגי 5.1יש להשאיר רוחב של  .הליכה / מעבר בטוחים

 .שערים וכניסות לאתרי העבודה יפתחו כלפי פנים .ללא מכשולים ו/או סכנות
 

 :סוגי גידור זמני 
 

רשת גדר פתוחה/רשת מותקנת כדי למנוע גישה מהציבור לאתרי עבודה במקומות אשר הדרישות  -גדר פתוחה
ת גדר מהסוג הזה או, שהרשויות מאפשרות סוג כזה של גדר אינם מחמירות ושהערכת סיכונים מאפשרת התקנ

שערים  .הגדר צריכה לעמוד כנגד עומסים שעשויים לחול עליה באתר וכנגד עומסי רוח .באתרי העבודה
מסגרת גדר פתוחה עומדת על רגליים המהוות חלק בלתי נפרד  .המותקנים בגדר צריכים להיפתח כלפי פנים

התקן האוסטרלי לסוג כזה של  .)נתמכת עצמאית(, ומונחות על הקרקע באופן חופשיממנה שומרות על יציבותה 
 .'מ 2מ' ולא יעלה על גובה של  8.1 -גידור ממליץ שגובה הגידור לא יפחת מ

 
אטומה גדר זמנית מסוג זה בנויה מלוחות/פנלים קשיחים המחוברים ביניהם ליצירת רצף סביב  -גדר קשיחה
להיות נתמכת עצמאית, או רתומה ליסודות מתאימים המסוגלים לעמוד בעומסים  הגדר יכולה .אתר הבניה

דרישת הרשויות בדרך  .מ', אלא אם מוקם גגון מעבר להולכי רגל 0.2גובה הגדר לא יפחת מגובה של  .הנדרשים

 עמידה בהתאם להערכת הסיכונים המקומית,  :הדרישות מהגדר כוללות בין השאר .מטר 0.2כלל גובה של 

לוחות הגדר צריכים   .עמידה בעומסי הרוח  .עמידה כנגד עומסים העשויים לחול עליה  .ודרישת הרשויות

אסור שתמיכות הגדר יבלטו   .להיות מחוברים אולם ללא אביזרי חיבור בולטים כברגים, מסמרים וכדומה

וקיימת בה פינות בולטות  גדר קשיחה המותקנת בשיפוע )בגלל מבנה האתר(  .למסלולי הליכה או נסיעה

הגדר   .שערים המותקנים בגדר צריכים להיפתח כלפי פנים  .גדר מודרגת ( יש לכסות אותן ) בקצוות הפנלים
צריכה להיות מותקנת כך שלא תסתיר תימרור מסלולי הליכה ונסיעה. לעיתים נדרשת הכנת מסלולי נסיעה 

 .והליכה אלטרנטיביים
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 שילוט: .2
 חשבונו שילוט לפי האמור הקבלן יתקין על

  :שילוט אתרי בניה הצגת שילוט באתר עבודה גודלו והפירוט הנדרש מופיע בתקנות שלהלן
 

  1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  .א
 פרק א': הוראות כלליות 

ה: שלט שבו יצוינו הצגת שלט מבצע בנייה יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניי - 7תקנה 
 ופרטים אל

 
  שם מבצע הבניה ומענו .1
 3 ;שם מנהל העבודה .2
  ";מהות העבודה המתבצעת.  .3

 
 אזהרה  - 131פרק י': הריסות תקנה 

המקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה ויוצגו בו שלטי אזהרה הנראים לעין,  (א)
 למקום ההריסה יסומנו באופן ברור ;דרכי הגישה הבטוחות 7וזאת בנוסף לשלט כאמור בתקנה 

 )ב( אם אין התקנת הגדר כאמור בתקנת משנה )א( אפשרית, בנסיבות הענין, יינקטו אמצעים  . (ב)
 נאותים אחרים למניעת גישת אדם לאזור הסכנה

 הערה: האזכור השני הינו שילוט אזהרה בעבודות הריסה " .
 
  1976-ידי קבלנים רשומים(, התשל"ו-הצבת שלטים עלב. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ) .
 

 הצבת שלט - 2תקנה 

 מטרים שרשומים בו פרטי רישומו  1X1וקריא שמידותיו המזעריות יהיו  קבלן יציב באתר בניה שלט ברור (א
  :בפנקס הקבלנים, כמפורט להלן

מספר רישומו,  -הוא תאגיד  שמו, כתובתו, מספר הטלפון, מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות ואם.1 
  .הענף או הענפים שבהם הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ענף

  .)של כל קבלן המבצע מטעמו 1הפרטים כאמור בפסקה ).2
 

 אופן הצבת השלט השלט יוצב במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו - 3תקנה 
 
 ר באתר הבניה שלט שניזוק; קבלן רשום יחליף שלט כאמור בשלט תקיןהחלפת שלט שניזוק לא יושא - 4תקנה .
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                                                                   אספלט בודותע 51.04 פרק-תת
 

 הוראות כלליות לעבודות אספלט   51.04.01 
 

הבינמשרדי, פי הוראות הרלוונטיות במפרט -על וצענהכל עבודות האספלט במסגרת מכרז/חוזה זה תב 1
 , אלא אם צויין אחרת במפרט טכני מיוחד זה או בתוכניות. 51פרק 
  

של  510061בדיקת מישוריות הביצוע של שכבות האספלט תבוצע בסרגל סטנדרטי, כמוגדר בסעיף  2
ובמספר חזרות כפי  גרשבמפרט הבינמשרדי והסרגל יושם במקביל, בניצב ובאלכסון לציר המ 51פרק 

 שיקבע המפקח. 
 

 בפני השכבות המוגמרות לא יהיו שקעים או בליטות העולים על הערכים הבאים: 3
 מ"מ.   5-אספלט מקשרת  -בשכבת בטון            
 מ"מ.  3   -אספלט נושאת -בשכבת בטון            
 המדידה תעשה ביחס לשפתו התחתונה של הסרגל הישר.           

 ע     לעיל יפרק הקבלן את השטחים ויבצ המצויןאותרו שקעים או בליטות בשיעור העולה על            
  יש להתייחס למופיע בכתב הכמויות( -)כללי מחדש ולפי הוראות המפקח, ועל חשבונו.           

 
פי  -ם עלאמולסיה ביטומנית מסוג שייקבע ע"י המפקח וביישו-שקעים בתחום המותר ימולאו בדייס 4

 הוראות היצרן.
 

 בליטות יוסרו בשיוף, ניסור ו/או באופן שיורה המפקח. 5
 

אמולסיה  -בשכבה הנושאת יסומנו כל השקעים בגיר לאתר הרטבת פני כל המגרש, לצורך מילוים בדייס 6
 כאמור לעיל.

 
ספלט מהתחום המותר, ו/או איכות הא ההסטייהמפקח רשאי לפסול ביצוע של שכבה/שכבות באם חרגה  7

אינה כנדרש ו/או ביצוע השכבה אינו כנדרש.במקרה כזה על הקבלן להסיר את השכבה על חשבונו 
 ולבצע אותה מחדש, כולל ההכנות לביצוע מחודש כפי שייקבע המפקח.

 
 על הקבלן לספק אישורי דגימות החומר בכמות לפי הדרישות  המפרט הבינמשרדי. 8
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                מסמך ה'

 
 מערכת תכניות

 
 תאריך עדכון              מידה -קנה                                                        תאור תכנית         מספר תכנית

 
 07.01.2020 1:250 תוכנית שלד וגבהים     10 ןגיליו

 
 07.01.2020 1:250 תוכנית חפירה 11גיליון 

 
 07.01.2020 משתנה פרטי פיתוח 12גיליון 

 
 07.01.2020 1:250 תוכנית צמחיה 13גיליון 

 
 07.01.2020 1:250 תוכנית השקיה 14גיליון 

  
 
 
 
 

 כן תכניות ותרשימי עזר העשויים להתווסף תוך כדי התקדמות העבודה.-כמו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    חתימת הקבלן:                                                      תאריך: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .סוף המפרט המיוחד 
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7ה//2020  



מכרז-פיתוח מבואות הנגב
שובל - סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

1עמוד   14/05/2020 מועצה אזורית בני שמעון

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון וקירות תומכים

02

עבודות בטון וקירות תומכים 02

02.02

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 02.02

קירות תומכים מבטון מזויין. כולל יסוד, מילוי גרנולרי בגב הקיר,02.02.0010

נקזים, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות החומרים

הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות עד גובה פני

פיתוח עליונים מתוכננים (או מדרכה). העבודה כוללת חפירה,

יציקה, זיון, פתחי ניקוז, צרורות חצץ עטופים בבד גאוטכני בגב

פתחי ניקוז, מילוי קרקע בשני צידי הקיר כמתוכנן וניקוי השטח. גמר

 ס"מ חדשים או נקיים בהנחה אנכית10הקירות - לוחות עץ רוחב  

20.00מ"ק ס"מ.1כולל פינות קטומות בסרגל  

 עבודות עפר, זיון וכל העבודות כולל : יסוד לקיר תומך מבטון מזויין.02.02.0020

:כולל החומרים הדרושים לצורך ביצוע בשלמות כמפורט בתכניות 

 וכל100% ס"מ בהידוק מבוקר 20הידוק שתית ושכבת מצעים של  

17.00מ"קעבודות הלוואי הנדרשות.

סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין

טיח חוץ 02.03

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח02.03.0010

80.00מ"רמיישרת ושכבת שליכטה שחורה משני צידי הקיר.

שליכט צבעוני בגוון לפי בחירת האדריכל. העבודה תכלול ביצוע02.03.0020

80.00מ"רפריימר וכן את כל עבודות הלוואי עד גמר מושלם.

סה"כ לטיח חוץ

קופינג 02.04

 ס"מ5 ס"מ ובעובי 30נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר מאושרת ברוחב  02.04.0040

30.00מ' ס"מ30-60,ובאורך משתנה  

סה"כ לקופינג

סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים 
קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין02

טיח חוץ03

קופינג04

סה"כ

פיתוח 40

ריצוף שבילים , מדרכות 40.01
 ס"מ לרבות חגורה5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

סמויה במקומות המצויינים.

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



מכרז-פיתוח מבואות הנגב
שובל - סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

2עמוד   14/05/2020 מועצה אזורית בני שמעון

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח

40.0140.01

 ,גוון אפור4017 מק"ט 40/30/15מדרגה מחורצת נגישה "משוננת"  40.01.0080

ללא מישקים , תוצ' אקרשטיין או ש"ע , המחיר כולל יסוד בטון

45.00מ'וסימון נגישות (פס צבע תיקני)

 בגמר מחוספס בגוון חציל ,תוצ'10/20/6ריצוף באבנים משתלבות  40.01.0200

380.00מ"ראקרשטיין או ש"ע

 ,8/16ריצוף שבילים ישרים ורחבות כניסה באבן ליניארית במידות ,  40.01.0230

 ס"מ, בגוון קוקטייל אפורים , תוצ' אקרשטיין7 בעובי 24/16, 16/16 

580.00מ"רש"ע,

7 ,בעובי 8/16ריצוף שבילים מעוקלים באבן ליניארית במידות ,  40.01.0231

250.00מ"רס"מ, בגוון קוקטייל אפורים , תוצ' אקרשטיין ש"ע,

ריצוף באבנים משתלבות מסוג "אקרסטון" או ש"ע במידות:40.01.0233

120.00מ"ר , בגוון ירוק , המחיר כולל חגורה סמויה.30/30/7 

 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  40.01.0234

 ס"מ במידות60 (עם בליטות) , ברוחב 16971בגוון צהוב , מק"ט  

6.00מ"ר ס"מ לרבות יסוד. תוצ' אקרשטיין או ש"ע20/20/6 

אבני שפה,גן ותיחום. 

הסעיף יכלול גם ביצוע ברדיוסים ואבנים מונמכות.

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות ואבנים מונמכות.

 ע"ג2040 ס"מ, מק"ט 15/23/50אבן תיחום רחבה ללא פזה במידות  40.01.0456

350.00מ'יסוד בטון גוון אפור , תוצ' אקרשטיין או ש"ע

 עם2010 ס"מ , מק"ט 17/25/100אבן שפה טרומה במידות  40.01.0470

800.00מ'ספייסרים וקיטום קטן בפאות , תוצ' אקרשטיין או ש"ע

 עם ספייסרים2010 ס"מ , מק"ט 17/25/50אבן שפה טרומה במידות  40.01.0471

20.00מ'וקיטום קטן בפאות , תוצ' אקרשטיין או ש"ע

 , בגוון אפור. המחיר כולל יסוד2285 מק"ט  10/20/50אבן גן רחבה  40.01.0700

1,100.00מ'משענת בטון.

סה"כ לריצוף שבילים , מדרכות

סה"כ לפיתוח 
ריצוף שבילים , מדרכות01

סה"כ

עבודות גינון 41

עבודות השקיה 41.02

200.00מ' .6 מ"מ  דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר  41.02.0055

120.00מ' .6 מ"מ  דרג 20צינור פוליאתילן בקוטר  41.02.0060

500.00מ' .6 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  41.02.0065

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



מכרז-פיתוח מבואות הנגב
שובל - סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

3עמוד   14/05/2020 מועצה אזורית בני שמעון

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות גינון

41.0241.02

1,300.00מ' .6 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  41.02.0070

500.00מ' .6 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר  41.02.0075

 ל"ש2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום  41.02.0144

620.00מ' מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 0.5כל  

 ל"ש2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום  41.02.0145

480.00מ' מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 0.75כל  

 ל"ש2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום  41.02.0150

1,500.00מ' מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 1.0כל  

125.00יח' טפטפות.10 מ"מ עם 16טבעת מצינור  41.02.0160

שרוולים 

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי , סימון על

ידי מודד מוסמך ושחזור המבנה הנחפר.

110.00מ'.12.5 מ"מ בדרג P.V.C   .110שרוול 41.02.0235

 תוצ' הנטר אוMPR-40 כולל גוף ממטיר MPממטיר גיחה מסוג 41.02.0260

25.00יח'ש"ע

ראשי מערכת 

 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י1.5ראש מערכת בקוטר " 41.02.0310

בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי

מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מן,מקטין

לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן

 ברזייה,ואביזרי חיבור מודולרים3/4 יציאה למי פיקוד,ברז"3/4" 

1.00קומפמסוג פלסאון או שו"ע

תוספת נווטון תוצ' "ברמד" למגוף הידראולי עפ"י הנחיות מתכנן,41.02.0370

1.00קומפכולל כל החיבורים הדרושים, צינוריות פיקוד מנחושת וכיול הנווטון

 הכוללת מגוף1.5תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 41.02.0375

הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול

6.00קומפואביזרי חיבור.

 ואו ש"וע מותקן על הפעלה3/4תוספת עבור שסתום ואקום עמק " 41.02.0405

6.00קומפבראש מערכת.

ארונות הגנה 

 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת  41.02.0415

 ס"מ בכל צד רווח15מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת +  

לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל

1.00קומפוכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

25 מ"מ, רוחב 3אספקה והתקנה של חבק הגנה מפח מגלוון בעובי  41.02.0430

ס"מ, כולל צירים, פתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר

1.00יח'משוריין מותאם למידות הארון.

 מצינור מים קיים,1.5חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  " 41.02.0435

כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים,

1.00קומפהכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

מערכת מיחשוב 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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מכרז-פיתוח מבואות הנגב
שובל - סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

4עמוד   14/05/2020 מועצה אזורית בני שמעון

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות גינון

41.0241.02

סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים41.02.0480

7.00יח'מחוזק לארון.

 תוצ' גלקוןDC9Sמחשב השקיה מותאם למערכת הידראולית מסוג 41.02.0490

1.00קומפאו ש"ע , כולל חיווט וכל הדרוש להפעלת המערכת

סה"כ לעבודות השקיה

גינון ונטיעה 41.03
הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה

והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת הצו גננות ונוף.

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. וכן

3אחזקת כלל השטח המגונן המבוצע במסגרת הפרויקט לתקופה של  

חודשים (מלבד שנת הבדק). יכלל ביצוע ריסוס והסדרת השטח עד

למסירת הגינון סופית.

500.00מ"ר ס"מ, כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה.30עיבוד הקרקע לעומק  41.03.0030

הכשרת קרקע באזורי שתילה ונטיעה, כולל תיחוח ויישור, המחיר41.03.0040

2,200.00מ"רכולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

דשן אורגני, זבל פרות מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות41.03.0050

 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק20של  

הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר

כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי

2,200.00מ"רדישון.

 ידוע ומאושר מראשN: P:Kתוספת  דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 41.03.0060

לסוג הצמחייה הנדרש מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות

2,200.00מ"ר ק"ג לדונם.50 גרם למ"ר / 50של  

אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן פספלום הנדרש ע"י המתכנן /41.03.0071

המפקח. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את

כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני

ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה - הידוק

410.00מ"רבמעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

 סמ"ק, שקיות250, מיכל בנפח 2אספקה ונטיעה של צמחים גודל  41.03.0090

168.00יח'גידול.

 ליטר, שקיות1 , מיכל בנפח 3אספקה ונטיעה של צמחים, גודל  41.03.0100

744.00יח'גידול.

2,446.00יח' ליטר,  או שקית.3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של צמחים, גודל  41.03.0110

8.00יח' ליטר נפח מיכל.10 - 6אספקה ונטיעה של מטפסים בגודל  41.03.0135

נטיעת עצים 

20 מדוד 3-3.5 - קוטר גזע ''9אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  41.03.0175

 מ', מפותח ויפה. ממיכל2ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי  

125.00יח' ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.100בנפח  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות גינון

41.0341.03

סה"כ לגינון ונטיעה

סה"כ לעבודות גינון 
עבודות השקיה02

גינון ונטיעה03

סה"כ

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.01
.  המחיר4723 ותקן 2142גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן  

כולל ביסוס / עיגון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים

טבולים באבץ חם לאחר היצור.  סגמנטי חידות באורך מכסימלי

כמופיע בפרט הסטנדרטי  גוון לפי בחירת האדריכל.

מעקה בטיחות דגם "רון" ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור44.01.0010

 ס"מ, בגוון ע"פ בחירת האדריכל , תוצ' אור תעש או ש"ע ,110גובה  

30.00מ'כולל עיגון וביטון לקרקע או לקיר .(כדוגמת הקיים)

 , תוצרת "אור תעש"2009גדר מוסדית פרופילים דגם "ערן" , מק"ט  44.01.0030

 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט2.20או ש"ע מעוצבת בגובה  

לא לסיכום100.00מ'מעוגנת על ראש קיר או יסודות באה.(כדוגמת הקיים)

גדר כדוגמת הקיימת בשטח הפרויקט (צבע ירוק) יש לסייר בשטח44.01.0040

הפרויקט טרם מתן ההצעה  - חובה להביא דגם זהה בדיוק כולל

100.00מ'עמודים תמיכות וכו'.

סגירת חלל מתחת למבנים ע"י גדר רשת מרותכת עם קורת הקשחה44.01.0050

 מגולוון וצבוע בגובה40/40/3מעוגנת למסגרת מפרופיל מתכת  

170.00מ' ס"מ80ממוצע  

 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור בגוון40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר  44.01.0060

 מ' לכל היותר,1.5ע"פ בחירת האדריכל ,כולל עמודים אנכיים כל  

15.00מ'עיגון וביטון בקרקע או חיבורו לקירות לפי פרט .

סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 
גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01

סה"כ

כבישים ופיתוח 51

עבודות הכנה ופירוק 51.01
על הקבלן לבצע תאום מלא מול קק"ל לגבי עקירה או העתקת עצים

כולל תשלום אגרות.
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כבישים ופיתוח

51.0151.01

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום

אגרות.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור

בשכבות כולל הידוק ובאישור המפקח.

ריכוז ופינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות51.01.0015

ובאישור מזמין הקבלן בשטח. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד 

15.00מ"קבכתב. 

פינוי והוצאת פסולת מתחת למבנים בעבודת ידיים הכולל הרחקת51.01.0016

הפסולת והעמסתו באמצעות כלי מכני מתאים ופינוי במכולות לאתר

200.00מ"קמורשה.

כריתה או עקירה של עץ גדול כולל גיזום שארית הגזע ושורשי העץ ,51.01.0030

15.00יח'הוצאה וסילוק לאתר פינוי מאושר.

כריתה ועקירת גדם דקל הנמצא מאחורי גדר , העבודה כוללת:51.01.0040

פירוק קטע בגדר קיימת , כריתת הגדם באמצעות כלים מכניים

1.00קומפמתאימים , פינוי לאתר אשפה מאושר , והחזרת גדר לקדמותה.

ניסור ופירוק משטחי בטון מזוין בכל עובי, כולל פירוק מדרגות51.01.0090

500.00מ"רסילוק הפסולת מהשטח.(גם בטון וגם פלדה)

ריצוף באבנים משתלבות המונחות באתר והנחתן מחדש המחיר כולל51.01.0096

שכבת חול כנדרש והובלת החומר לנקודת הביצוע.(בתוך גבולות

150.00מ"רהקיבוץ) (אקרסטון ירוק)

פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק או לשימוש חוזר51.01.0440

50.00מ'לפי הנחיות המזמין.

גיזום מסיבי של שיחים ועצים לאורך הגדר , כולל שימוש בכלים51.01.0450

270.00מ'מוטוריים ו/או באופן ידני.

200.00מ'גיזום שיחיה קיימת ברוחב משתה בצמוד למבנים לשימור וחידוש.51.01.0460

350.00מ"רעקירת שיחים ותיקים כולל פינוי.51.01.0470

850.00מ"רניסור ופירוק משטחי אספלט בכל עובי. כולל פינוי וסילוק.51.01.0495

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר 51.02
שים לב! 

כל עודפי החפירה ישמשו -או לשימוש חוזר (לאחר מיון) או יפונו

לפרויקט סמוך (נחל קמה-בתוך תחומי הקיבוץ) .העמסה הובלה

פריקה ופיזור יכללו בסעיפי עבודות העפר.

בנוסף ישמש החומר החפור למילוי חוזר לשטחי גינון.

לא ישולם כל תשלום נוסף על המצויין מעלה.

200.00מ"קחפירה/חציבה בכל סוגי קרקע .51.02.0020

- ס"מ)- צורת דרך , שמירת עודפי50חפירה לתחתית מצעים ( 51.02.0070

1,850.00מ"קהחפירה ו/או פינוי ע"פ החלטת המפקח בשטח.
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כבישים ופיתוח

51.0251.02

3,700.00מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.51.02.0160

1/1/1.5במחירי העצים כוללים ביצוע חפירה לעץ (במידות שים לב!! 

 יופעל באישור מזמין להעמקת חפירה או הרחבת.220מ') תת סעיף  

 מ' לנטיעת עצים  לפי סימון1 ס"מ ו/או 50חפירה ואו חציבה לעומק  51.02.0220

ע"ג התוכנית והחזרת הקרקע לשימוש חוזר ע"פ החלטת המפקח

2,000.00מ"קהשטח (נמדד בנפרד)

סה"כ לעבודות עפר

מצעים 51.03
מצעים ותשתית 

 ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשתי שכבות בעובי שכבה  51.03.0120

2,200.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של  

100.00מ"ק בעל חוזק גבוה , בכל מקום שיידרש.CLSMיציקת 51.03.0130

סה"כ למצעים

עבודות אספלט 51.04

2,500.00מ"ר ק"ג/מ"ר.1ריסוס ביטומן שכבה יסוד  בשיעור  51.04.0010

pg. 3/4 ס"מ, בגודל אגרגט "3שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  51.04.0020

2,500.00מ"ר68-10

2,500.00מ"ר ק"ג/מ"ר0.25ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור  51.04.0030

2,500.00מ"ר.pg 68-10"  1/2 ס"מ 4שכבת אספלט מקשרת בעובי  51.04.0040

צביעת חניות נכים בגוון ע"פ הנחיות יועץ נגישות כולל צביעת51.04.0390

8.00קומפסימונים.

סה"כ לעבודות אספלט

תשתיות 51.05
שים לב! 

 מ' ,5 , לרבות קטעי צנרת באורך עד 3גמל מים - "גמל" עילי קוטר " 51.05.0020

 מעלות , ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון90 זוויות 4 

מגופים ושסתומים) לרבות חיבורר לקו מים בכל מרחק , מותקן

4.00קומפמושלם.

 ס"מ125התאמת גובה תאי מים, חשמל,תקשורת וביוב עד קוטר 51.05.0030

כולל פרוק והרכבה מחדש שללכל גובה  (קוטר שוחה -לא פתח),

מכסה או רשת קיימים או הוספת/הורדה של חוליות- יש לעבור בעיון

על תוכנית פיתוח/גבהים להבין מה היקף ההתאמה הנדרשת. (יש

5.00קומפ ס"מ)30מקומות של מעל  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כבישים ופיתוח

51.0551.05

 מ' כולל היסוד לאתר5פירוק ופינוי של עמוד תאורה עד גובה  51.05.0040

מורשה. ככל וידרש במסגרת סעיף זה יבוצע ניתוק לעמודים אלו ע"י

חשמלאי מוסמך ומילוי הבור מחומר מקומי וזאת כחלק ממחיר

4.00קומפהיחידה.

 מ"מ לחציית כביש/מדרכה/שביל , כולל סימון ברPVC  110שרוול  51.05.0050

1  את ביצוע החפירה בעומק עד  סעיף זה יכלול קיימה בשני צדדיו. 

מ' ורוחב של עד שלושה קנים של צינור (בשכיבה) ריפוד חול ומילוי

100.00מ'(לפי דרישת מזמין בכתב).חוזר מהודק בשכבות.

סה"כ לתשתיות

סה"כ לכבישים ופיתוח 
עבודות הכנה ופירוק01

עבודות עפר02

מצעים03

עבודות אספלט04

תשתיות05

סה"כ

ביוב 57

קוי ביוב ושוחות 57.02
 מסגרת עבודות הביוב הינה -תכנון ביצוע-שים לב!!- 

אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים

מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים

עם מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית

תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של

אותם גופים או רשויות

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים

לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי,

57הידוק שכבות, כל הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

במפרט הכללי

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה

כולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד

למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת

כביש/מדרכה, שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים

ומשטחי מנוחה לרבות מחברי שוחה

בתוספת לסעיף ( אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב בכביש

קיים ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או

ביטול חיבורי ביויב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד

בלבד לתא ללא קשר למספר הכניסות או יציאות שמתווספות או

מתבטלות לכן במקרה של הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו

תא ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר.
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ביוב

57.0257.02

בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על

קו ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום

התחברות לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום

מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים

הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות

בשלמותם לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל שמשתמע מכך כפי

שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד

לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה

על כללי בטיחות ויציבותם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח

תוך רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום

בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום

במידה ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה

בוצעה.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

 מחירי פרק זה בכלולתם יכללו ביצוע שטיפה מלאהשים לב!!- 

וצילום לכל הקווים והשוחות וכן ביצוע בדיקה הידראולית לשוחות

הביוב והקווים החדשים. ביצוע שטיפת הקווים (הקיימים לכל

אורך תוואי הביצוע) יימשך עד לשתי שוחות מעבר לגבולות הביצוע

לא ישולם תשלום נוסף על כך יכלל במחירי היחידה  כנ"ל צילום.

לפרק זה. 

 מסגרת עבודות הביוב הינה -תכנון ביצוע-שים לב!!- 

P.V.Cצינורות  

מחיר הצנרת והשוחות יכלול את פירוק הצנרת והשוחות הקיימות 

בשטח. כמו-כן יכללו כל ההתחברויות (תחילת קו,סוף וקו קווים 

משניים שמגיעים מהמבנים)וכל כל אלמנט נוסף שידרש (זוויות 

מיוחדות,סוגי מחברים וכדו') כל המחברי שוחה והאיטום יהיו מסוג 

במחירי היחידה לסעיפים בתכתב כמויות לפרק זה."איטוטיב"  

,884  מ"מ, לפי ת"י 110" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.02.0073

60.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד  

,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.02.0074

60.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד  

,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.02.0075

350.00מ' מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ- 

,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.02.0076

200.00מ' מ'2.25 ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ- 

,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.02.0077

200.00מ' מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ- 

שוחות בקרה לביוב 
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ביוב

57.0257.02

שים לב!! במסגרת העבודה הקבלן יידרש לבדיקה של הקו 

והתאמתו המלאה לקו הביוב הקיים (נקודת התחברות סופית) תוך 

עמידה בדרישות התיכנון המקובלות וקבלת אישור חיבור מקיבוץ 

שובל. 

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה

מונוליטית

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או

בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה

כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם

מפיברגלס ומשטחי ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה,כולל

דגש יופנה לכך שכל השוחות ,שטיפת התאים וכל המופיע במפרט

 טון. 40הן שוחות לעומס   

 ועד1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  57.02.0540

40  טון ומכסה לעומס 40 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 1.75 

 עם פתח בקוטרD400 "55"  או "כרמל33טון דוגמת דגם "כרמל  

 ס"מ (לפי דרישת תקן) תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר80/60בקוטר  

יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול

11.00קומפסמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

 ועד1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  57.02.0542

 טון40 טון ומכסה לעומס 40 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 2.25 

80/60 עם פתח בקוטר  D400 "55"  או כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

ס"מ (לפי דרישת תקן) תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם

כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם

3.00קומפהרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

מפלים לשוחות 

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות

לביצוע מושלם

1.00יח' מ"מ ובכל עומק.110 מ"מ או 160ביצוע מפל חיצוני לביוב בקוטר  57.02.0614

סה"כ לקוי ביוב ושוחות

סה"כ לביוב 
קוי ביוב ושוחות02

סה"כ
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סה"כ למכרז-פיתוח מבואות הנגב

סה"כ סכום פרקים לפי מבנים (לא כולל הנחות/תוספות ברמת המבנים)
סה"כ לקוי ביוב ושוחות02

סה"כ למצעים03

סה"כ לעבודות אספלט04

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק01

סה"כ לתשתיות05

סה"כ למכרז-פיתוח מבואות הנגב

עבודות בטון וקירות תומכים02

פיתוח40

עבודות גינון41

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44

כבישים ופיתוח51

ביוב57

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 7/ה/2020מס'  פומבימכרז 
  .סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( הערבות" "סכום)במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -שהתפרסם ב, הידועחודש הלעניין ערבות זו, יהא מדד  "המדד היסודי"

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי  "המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  הכום הערבות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל ס

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

ומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכ
ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות, 
בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 

 בתוספת הפרשי הצמדה.
 
)שלושה( ימים  3תב ולא יאוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכ .4

ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת 
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 

יו את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב
כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר 

 כלשהו את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו. 
 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

לא תתקבל. לאחר תאריך זה  בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           
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 ' זנספח 
 

סלילת דרך גישה חניות 
ושבילים בקמפוס 

   מבואות הנגב
 

 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 7/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 7/ה/2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת
  מסמךב אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ

 אמורה יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כל.  בעבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב' 
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב
 
 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1
  שבונותח גשתה .2

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 
  הגישל קבלןה  ל.  עיומני עבודה ובצרוף   כמויותו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 

 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה פיד ת, אמפקחה בדיקתל
 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 
 . חוזהה ספרמ -  
 . עבודהה םש -  
 חוזהה רךע -  
 . עבודהה תחלתה אריךת -  
 . עבודהה יוםס ךיארת -  
  
 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 

 . מקוריה כמויותה בכתבש
 

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 
 

 בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח ות ו/אוספונ

 
 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 

 . ראשוןה חשבוןה
 

ע"י  וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ פרוייקטה נהלמ

  על הקבלן להביא לאישור המתכנן/המזמין  את דוגמאות התגמירים  בטרם  רכבתם            
 בשטח.                       

 
פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן      2.9

 חתום על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  
    

 שיקול דעתה הבלעדי.תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה בלבד וזאת ע"פ המועצה  2.10
 לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. 

 
  הגשת חישובים לחשבון סופי   .112            

  אבני דרך  וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר         
 עם הקבלן בטרם  בהתאם לסעיפי החוזה שייקבע          

 
תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי . 3

אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ( מערך כל חשבון חלקי או אחוז .50פרומיל ) 5 -ל  

 
 

 חתימת הקבלן : _____________
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  1'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 בודהע תחלתה וצ
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               

 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 7ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות : פרויקטלהתחיל בביצוע 
  .הנגב

 
 ימים קלנדריים. (תשעים) 90ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2

 
 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .א.אפשטייןח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .זמנים אופן ודרכי ביצוע העבודה ולוחות .7.1

  .וקבלני המשנהמנהל העבודה ,שמות מהנדס האתר  .7.2

המפקח  סטים של תוכניות מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י 3 .8

 באתר .

 
 בכבוד רב,

 
 

      ____________  _____________             _____________ 
 לדימיר פיצ'קרו           נטע לי אביטל                           ניר זמיר           

 מהנדס המועצה                      המועצה יתגזבר         ראש מועצה   
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 2'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 שלמהה עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
  קמפוס מבואות הנגבתר: א

 
 7/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
  .סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב :הפרויקט םש
 
 :אשונהר סירהמ
 גרועל בלי, ממבנהה מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב

 הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו תמההתחייבויו
 .ממשלתיה
 
 :סיורב משתתפיםה שימתר
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר
 

____________ ________ ________  ________ 
 

____________ ________ ________  ________ 
 
 הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ מפורטיםה
 

 _________________________א.____________________________________
 

 ב._____________________________________________________________
 

 ג.______________________________________________________________
 

 _____________________________________________________________ד. 
 
 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל קבלןה לע
 
 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס
 ___________. שעהב
 
 תימותח
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר
 

_________  _______ _________  _______ 
 

_________  _______ _________  _______ 
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 3'ז  סמךמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירה שניה
 וסופית

 
 
 
 
 
 
 
 

      פומביז מכרמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 3מסמך ז'
 

 סופיתו ניהש סירהמ
 
( יקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
 : _____________תאריךמ
 
 יהויז רטיפ
 

 
 קמפוס מבואות הנגב תר:א

 
 7/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב.
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל
 

 :וכחיםנ
 

 :קבלןה טעםמ מבנהה וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש 

 
 : ____________רשותה טעםמ מבנהה קבלמ
 

___________  ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת            םש       

 
 : חברהה מטעםו מבנהה טעםמ
 
 _____________  _____________     :פקחמ

 תימהח                                             םש                
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                             םש                                                                             
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 4'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקב ספחנ
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 4'ז מסמך
 

 דקב ספחנ
 
 

ל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא קופהת

 
חוזה ה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2

 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש משךל הז נספחו 
 
ביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3

 שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז בנספחו עבודהה
 קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש זמניםה ללוחו

, תכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה א. לביצועה טיבל אחריותומ
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטהה

 
בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4

 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה עבודהה שעותב 
 
 חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5

 וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה שלמתה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה וצעוב רכםד

 
 יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6

 יפויהמועצה ש תא  שפהי הקבלןו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיהמועצה ר
 יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל ישלםו לאמ
 .אלהכ

 
 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7

 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל
 
 
 
 
 
 

 : _____________בלןק       
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 5'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
  סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב. :בודותע יצענוב שרא
 
 7/ה/2020 'סמ וזה"י חפע מועצה אזורית בני שמעון בורע
 
 מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהסכום )כולל מע"מ( ה יכ זאתב אשריםמ_ ______ יוםמ
 ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לעמאושר ה
 

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב
 
 _______ש"ח_________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
 גדנ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א ביעותת לכ נול היינהת אל

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלב נהליומ וו/א מועצה אזורית בני שמעון –המזמין 
 .7/ה/2020

 
 "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
מועצה אזורית בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ תא מכסהו הווהמ

 .7/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 7/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 7/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב. : עבודהה הותמ            
 

 
 םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה י, כזהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל התאםב
 
 
 
 
 
 
 ______________ ופיתס סירהמ אריךת
 
 
 
 
 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ
 
 
 
 
 _______________ אריךת
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 תאריך: __/__/__

 
 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'

 
 

הקבלן"( מאשרים בחתימתנו בשולי )"אנו הח"מ ___________________________
 הבאות:מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות 

 
  7ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים,   סלילת דרך גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב,
תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל 
הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר 

ופקודת  1954 -ודה, תשי"ג הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם  1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

, ניטול על והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצלהוראות הבטיחות של ה
בקשר ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצעצמו את כל האחריות כלפי ה

לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו 
 ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2
מועצה ו/או רכז הפרויקט יאשרו תבנה מלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס ה

את תקינות הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום 
 העבודות. 

טחונו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3
רך בכך על פי דין ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )"האתר"( ובכל מקום שיהיה צו

ה. מבלי מועצמנהל הבטיחות של המפקח הפרוייקט ו/או מנהל העבודה ו/או וכפי שידרוש 
לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

בודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לאחר שעות הע
לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש וונדאג כי כל עובדינו, ש
 ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.בהתאם להוראות כל דין 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל  .4
המועצה, ובכל או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /התקנים ובכל דרישות הדין ו

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 
מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, 
ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו 

ישורים על , אםמועצה, על פי דרישתמפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או המתחייבים להציג ל
המועצה ו/או תעודות מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או התאמת החומרים והציוד לדרישות 

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 
נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע  העבודה.

 העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן  .5
בלבד ובכל מקרה המועצה ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, 

 י עקב השימוש בציוד.עקיף או תוצאת

רווח, תשלום או הוצאה  -הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, הפסד, אובדן .6
שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה 

 נגדם על ידי הקבלן ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.

  



 

2 

 

מפקח הפרויקט ו/או חראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה א .7
מנהל הבטיחות של המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת מנהל העבודה ו/או 

העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה 
מנהל הבטיחות מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

. ידוע לנו כי המועצה לא תקבל את האתר מאיתנו ללא קבלת רצונםשל המועצה ולשביעות 
 קיון האתר.יעל נמפקח הפרויקט אישור בכתב של 

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

המועצה התראה ראשונה על מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או לאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

יגה מהמועצה התראה שניה על חר מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -כל שהיא מהוראת הבטיחות 

 מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ₪, 1,000של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט מתחייבים לנהוג על פי החלטות מ אנו -להתראות המפורטות לעיל  מעבר 

, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או המועצה העבודה ו/אוו/או מנהל 
 סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם ב נישא נו א .9
ו למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/א

המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, 
 כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

משנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם עובדינו, שלוחינו, אלה הנתונים למרותנו, קבלני ה והן מצד
 ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה  מועצהאנו משחררים בזאת את ה .10
שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני 
המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 

רמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נג
 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהאנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את ה .11
דין שייפסק כנגדה, לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
צאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל הו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
ות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה הוצא

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ הקבלן: שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 כתובת__________________.ז._________________ ת 

 
 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 
 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 
 ___________________פקס' מס ' טלפון__________________  מס

 
 חתימה וחותמת ממונה הבטיחות:     : הקבלןוחותמת  חתימה

 

______________________    ______________________ 
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

סלילת דרך " 7/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 "גישה חניות ושבילים בקמפוס מבואות הנגב

 בתצהיר זה:

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים 

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
 .1981-וי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )ריש     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור העס2002

 .1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 :)יש לסמן( אחד מאלה בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ב(
  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  הקבלן )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 

 - יין סעיף זהלענ 
 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)
 ;בעל השליטה בו )א(  

 ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם הקבלןבמהותו להרכב כאמור של 

 הקבלן;דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;הותית בידי מי ששולט שנשלט שליטה מ

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

י או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

_______, ____________הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד ____
_____, ולאחר ______, ת.ז.______________________________ה"ה ____

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

____________
חתימה וחותמת 

 עו"ד



                                        
 

 
 נספח יא'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 
 

 לכבוד 
 ( "המועצה: ")להלן המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 א.ג.נ.,

( במסגרת "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  7ה//2020הצעתי במכרז מספר 

 במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89סעיף .  2.1

 כדלקמן :

לאחד האמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ."בת, אח או אחות

 כדלקמן:הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 

מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 

 ."א)ב( לגבי חברי המועצה89זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״ח

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -״חבר מועצה״ 

 "בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ואף לא מי בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  .3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות  .3.3
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ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ובאיש

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 חתימה של המציע:_____________________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד : _________________, אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 
 


