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המועצה האזורית חוף אשקלון

מכרז פומבי 10/20
הקמת גני ילדים ברחבי המועצה
המועצה האזורית חוף אשקלון (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות לבניית  7גני ילדים
בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך( .להלן ":העבודה") ,הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז כולל סט תוכניות ,יוצעו לרכישה החל מיום  19.7.20בין השעות 08:30 - 15:00
במשרדי המועצה גזברות (אצל הגב' שמחה) (טלפון ) 08-67755517:תמורת  ₪ 3000שלא יוחזרו.

סיור קבלנים וכנס מציעים ,שההשתתפות בו הינה חובה ,יערך ביום  22.7.20בשעה 13:00
יובהר ויודגש כי  ,ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה האזורית חוף אשקלון עד ליום
 10.8.20עד השעה  ,14:00בלבד.
פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  10.8.20בשעה  16:00במשרדי המועצה האזורית חוף אשקלון.
המועצה אינה מתחייבת לבחור את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
איתמר רביבו ,עו"ד
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
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מסמך א'

תנאים להשתתפות במכרז
מכרז פומבי 10/20

בניית גני ילדים ברחבי המועצה
 .1המועצה האזורית חוף אשקלון בע"מ (להלן" :המזמין") ,מזמינה בזאת הצעות מקבלנים
בעלי רקע ,ותק ,ניסיון ,יכולת וסיווג מתאימים ,לביצוע העבודה בהתאם לתוכניות,
המפרטים ויתר מסמכי המכרז המצ"ב.
 .2מדובר במכרז הערוך בשיטה פאושלית כאשר הקבלן הזוכה מתחייב לבצע העבודות לפי
תוכניות ומפרט טכני מיוחד .יודגש כי האומדן עבור ביצוע העבודות מסתכם בסך של 6.1
מיליון  ,₪כולל מע"מ והמציעים מתבקשים ליתן הנחה ביחס לאומדן זה.
 .3מסמכי המכרז:


רשימת המסמכים למכרז /חוזה זה:



מסמך א' -מסמך השתתפות במכרז ותנאי המכרז.



מסמך ב'  -הצעת משתתף במכרז



מסמך ג' -אומדן.



מסמך ד' -הסכם התקשרות



מסמך ה' -נוסח מחייב לערבות בנקאית( מכרז +ביצוע)



מסמך ו' -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות



מסמך ז' -תצהיר בדבר עובדים זרים



מסמך ח' – אישור קיום ביטוחים



מסמך ט' –הנחיות בטיחות וגיהות.



מסמך י -מפרט טכני מיוחד



מסמך יא' -המפרט הכללי המעודכן לעבודת בנין (אינו מצורף)



כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה,
הסברים נוספים להבנת ההצעות אפשר לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה .08-6776488
השאלות יופנו בכתב לדוא"ל  doron@hof-ashkelon.org.ilעותק מכתב השאלות
ומכתב התשובות יצורפו לכל מסמכי ההצעה ,עם הגשתה .כמו כן ,בשאלות מקצועיות
ניתן לפנות למר רן אריה .0523414304 -

.4

הגשת הצעה

א .המציע יגיש הצעה במתכונת של מתן הנחה בשיעור אחיד ,עבור בנייה של  7גנים .יצוין
כי מדובר בהקמת  4כיתות גן בישוב באר גנים 2 ,כתות גן בישוב ניצן וכתת גן במושב
הודיה.
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ב .ידוע למציע כי עבודות הבינוי הינן לפי פרוגרמה של משרד החינוך והן כוללות גם עבודות
עפר הנדרשות לכניסה לאתר ,גידור האתר ,העסקת מנהל עבודה ושמירה באתר.
ג .על המציע לחתום (בצירוף חותמת) על כל עמוד של מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 2
לעיל ,וכן על כל שאר המסמכים שיש לצרפם ע"פ תנאים אלו ,ולהחזירם למזמין יחד עם
הצעת המשתתף במכרז .אי חתימה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה ,ע"פ שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
ד .אין לרשום הערות או הסתייגויות כלשהן .כל מחיקה ו/או הערה ו/או השמטת מסמך
ו/או פרט כלשהו עלולה להביא לפסילת ההצעה – ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
המזמין.
ה .היו למציע הערות או הסתייגויות כלשהן ,אלה יפורטו בדף נפרד אשר ייחתם ויצורף אף
הוא ליתר מסמכי המכרז .כן ייפרט המציע האם הצעתו תקפה גם אם לא יתקבלו
הערותיו ו/או הסתייגויותיו .אין באמור לעיל ,כדי לפגוע בזכות המזמין שלא להתחשב
בהערות ו/או ההסתייגויות כאמור ו/או בזכות המזמין לפסול את ההצעה בשל כך.
ו .ההצעה תוגש עם כל מסמכי המכרז והמסמכים והאישורים האחרים הנדרשים לצירוף
ע"פ תנאים אלו ,במעטפה כשהיא סגורה היטב וללא סימני זיהוי ,עד ולא יאוחר מיום
 10.8.20עד השעה .15:00
ז .למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי על המציע להגיש הצעתו לביצוע כל העבודות כולן .כן
מובהר בזאת כי אי התייחסות המציע לאחת ו/או יותר מן העבודות עלולה להביא
לפסילת ההצעה על הסף ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
ח .ההצעה תהא בתוקף למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תכולת העבודה:

.5

בנייה והקמה של  7גנים לפי ההתפלגות לעיל .יודגש כי מדובר בעבודות בינוי ,ללא
א.
פיתוח חוץ.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן הזוכה מחויב להשלים ולסיים את כל
ב.
עבודות הבינוי הנדרשות לצורך קבלת טופס  4ותעודת אכלוס ובכלל זה ,חיבורי תשתיות
חוץ(חשמל ,מים ,ביוב ותקשורת) ודרכי גישה.
למען הסר ספק ,מובהר כי עבודות גינון ,פיתוח כללי וריהוט גן( להלן" :עבודות
ג.
נוספות") אינם חלק מהעבודות במכרז זה .עם זאת ,לקבלן הזוכה תינתן זכות סירוב ראשונה
ביחס לביצוע עבודות נוספות אלו ובלבד שהתמורה בגין העבודות הנוספות תחושב לפי
מחירון דקל בהפחתה של  25אחוז.

מי רשאי להגיש הצעה:

.6
א.

.1

הצעה תוגש ע"י יחיד או חברה רשומה כדין או שותפות רשומה כדין ,העומדים
ביתר התנאים להשתתפות במכרז.

.2

היו מבקשים מספר יחידים ו/או חברות רשומות ו/או שותפויות רשומות כדין
מבקשים להגיש הצעה למכרז כאמור בס"ק א( )1לעיל ,יהא חייב כל אחד מהם
לעמוד בכל התנאים להשתתפות במכרז.

.3

במידה ותוגש הצעה כאמור בסעיף (4א)( )1לעיל ,יצורפו המסמכים והאישורים
הנזכרים בסעיפים(6א)(6 ,ב)(6 ,ג) ו(-6ו) או (6ז) ,לפי העניין ,גם לגבי כל מי
שאינו המייצג במכרז ,כאמור לעיל.
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.4

במידה ותוגש הצעה ע"י חברה רשומה ו/או שותפות רשומה כדין תהיה
מחויבת החברה או השותפות להיות בעלת הסיווג המתאים ולעמוד בכל
התנאים הנדרשים כמפורט בסעיף .4ב .להלן .למען הסר ספק ,שותפות
המורכבת משני תאגידים או משני יחידים ,כל אחד מהם צריך לעמוד בכל
תנאי הסף במכרז זה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

ב .רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:
 .1במידה ותוגש הצעה ע"י חברה רשומה ו/או שותפות רשומה כדין תהיה מחויבת
החברה או השותפות להיות בעלת הסיווג המתאים ולעמוד בכל התנאים
הנדרשים כמפורט בסעיף .4ב .להלן .למען הסר ספק ,שותפות המורכבת משני
תאגידים או משני יחידים ,כל אחד מהם צריך לעמוד בכל תנאי הסף במכרז זה
ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 .2קבלן רשום סיווג ג'  3ענף .100
 .3ניסיון מוכח וממוסמך בהקמת גני ילדים /מוסדות חינוך בהיקף כספי של 32 -
מיליון  ₪בשנים .2019 – 2016
 .4מחזור שנתי בכל אחת מהשנים הנזכרות ( 2016עד  )2019שאינו נופל מ 12-מיליון
 ₪לשנה.
 .5השתתפות בכנס מציעים וקבלנים .למען הסר ספק ,על הקבלן לשלוח נציג
מוסמך שהינו עובד שכיר שלו או הקבלן בעצמו ואם זו חברה ,מנהל או בעל
מניות בה .נציג אחר לא ייחשב כנציג מטעם הקבלן בסיור הקבלנים
 .6רכישה של חוברת המכרז תוך צירוף הקבלה .למען הסר ספק ,לא ניתן להעביר
חוברת ממציע אחד למשנהו.

ערבויות בנקאיות

.7
א.

המציע יצרף להצעתו למכרז ,ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים
לצרכן בסך של  45,000ש"ח ,בנוסח זהה לנוסח הערבות המצורפת כמסמך ח'
למסמכי המכרז ,וזאת כערובה לקיום התחייבויותיו של המציע בהתאם להצעתו.
תוקף הערבות יהא עד ליום 1.11.2020

ב.

הנערב ע"פ הערבות הנ"ל יהא המציע עצמו ,בלבד.

ג.

חזר בו המציע מהצעתו ו/או לא המציא את המסמכים הדרושים לחתימה על ההסכם
ו/או לא חתם על ההסכם עד למועד לחתימה ו/או לא המציא ערבות ביצוע כנדרש
ו/או לא מילא אחר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם
להוראות החוזה וע"פ הוראות המזמין ,תחולט הערבות הנ"ל ,ולמציע לא תהא כל
טענה בגין כך.

ד.

מציע שלא זכה במכרז ,תוחזר לו ערבותו תוך  120יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.

ה.

ערבות שחולטה ויהיה צורך להחזירה למציע ,מכל סיבה שהיא – לרבות ע"פ פס"ד,
תוחזר למציע בהמחאה של המזמין ,בערכה הנומינלי בלבד.
כל סטייה ו/או שינוי בכתב הערבות מן האמור לעיל – עלול להביא לפסילת ההצעה
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.8

מסמכים שיש לצרף

בנוסף למסמכים אותם יש לצרף להצעה כאמור בתנאים להשתתפות במכרז ,יצרף המציע
להצעתו גם את המסמכים הבאים:
א .אישור פקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כחוק ,תקף למועד הגשת ההצעה.
ב .אישור שלטונות מע"מ כי המציע הינו עוסק מורשה ע"פ חוק מס ערך מוסף.
ג .חשבונות חלקיים מאושרים או סופיים מאושרים ו/או חשבוניות מס כחוק המעידים על
ניסיון מקצועי והיקף כספי של העבודות בשנים  2016עד  ,2019כמפורט לעיל.
ד.

נסח חברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה מפרת חוק.

ה .המציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק
עובדים זרים ,תשנ"א –  1991ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז – .1987
ו .המציע יגיש תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים
סוציאליים כנדרש והתחייבות לקיים את חוקי העבודה
ז .להצעה המוגשת ע"י חברה רשומה ,יצורפו גם המסמכים והאישורים הבאים:
 .1העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של החברה אצל רשם החברות.
 .2אישור עו"ד או רו"ח בדבר מנהלי החברה.
 .3אישור עו"ד או רו"ח המפרט את המורשים לחתום בשם החבר המאשר ,כי ע"פ מסמכי
היסוד שלה רשאי/ם הוא/הם להגיש הצעה זו בשם החברה ולהתחייב בשמה.
 .4תצהיר מאומת כדין ע"י עו"ד ,לפיו מועסקים בחברה בעלי תעודת מנהל עבודה ואחראי
בטיחות מטעם משרד העבודה.
 .5המציע שהוא תאגיד יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות ואת פרטי העובדים
מטעמו אשר יתנו את השירותים בפועל .על המציע להיות תאגיד רשום כדין בישראל
לפחות שלוש שנים.
ח .להצעה המוגשת ע"י שותפות רשומה יצורפו גם המסמכים הבאים:
 .1העתק מאומת של תעודת התאגדות השותפות אצל רשם השותפויות.
 .2אישור רו"ח או עו"ד בדבר אחריות של כל שותף .מוסכם בזאת כי להגבלת
האחריות של שותף לא יהא כל תוקף כלפי המזמין והשותפים כולם יישאו
ביחד ולחוד במלוא החבויות הנובעות מהמכרז ומסמכיו.
 .3אישור עו"ד או רו"ח המפרט את המורשים לחתום בשם השותפות והמאשר כי
רשאי/ם הוא/הם להגיש הצעה זו בשם השותפות ולהתחייב בשמה.
ט .קבלה על רכישת חוברת המכרז
אי עמידה בהוראות בסעיפים (6א)(6 -ח) תביא לפסילת ההצעה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי
של המזמין .לוועדת המכרזים שיקול דעת בלעדי לבקש ממציע ,שלא צרף מסמך
כלשהוא ,להשלים את המצאת המסמכים הנדרשים.
 . 9שינויים בתנאי המכרז:
א .המזמין זכאי ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות המועד להגשת ההצעות למכרז ו/או
לדחות המועד לפתיחת תיבת המכרז.
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ב .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ו/או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו
את שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לבחור איזה מבין ההצעות ,תוך התחשבות ,בין
השאר ,בניסיון קודם ,המלצות ,ותק וכו' .כן שומר לעצמו המזמין את שיקול הדעת
הבלעדי והמוחלט לנהל מו"מ בין המציעים ו/או חלק מהם לאחר פתיחת המכרז ולקבל
את ההצעה אשר לדעתו היא הטובה ביותר וההולמת את דרישותיו ו/או לפצל את
העבודה בין מספר המציעים ו/או לצמצם את היקף העבודות ולפצל ו/או לקבוע לוח
זמנים שונה לתחילת ביצוע העבודות כולן או חלקן.
ג .מוסכם ומובהר בזאת ,תנאי יסודי בתנאי המכרז ,כי למזמין תהא הזכות והרשות ,ע"פ
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודות ,כולן או מקצתן,
עד לשינוי של  ,50%מהיקף העבודות .כן זכאי המזמין לפצל את ביצוע העבודות ו/או
עבודות נוספות שיהיו ,ככל שיהיו ,וזאת במועדים וע"פ לוח זמנים ,שיקבע על ידו וע"פ
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
ד .היה ויתברר כי למזמין דרושות עבודות נוספות ,שאינן כלולות בעבודות ,רשאי הוא
להוציאן למכרז נפרד ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
ה .בנוסף לכל האמור לעיל ,שומר המזמין לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לשנותו
ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
ו .היה ובחר המזמין לממש זכותו כאמור בסעיף זה לעיל ,לא יהא אף אחד מן המציעים
זכאי לפיצוי ו/או השבה מכל מין וסוג שהוא ,בכפוף לזכותו של המציע שהצעתו זכתה
במכרז לדרוש ולקבל מהמזמין את הוצאותיו בגין הוצאת הערבות הנזכרת בסעיף  5לעיל.

 .10איסור הסבת החוזה והעסקת קבלני משנה:
א .הזוכה במכרז מתחייב בזאת שלא להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בכל דרך אחרת
את זכויותיו ע"פ חוזה ו/או המכרז ו/או כל חלק מהן.
ב .הזוכה במכרז לא יהא רשאי לצרף שותף ו/או ליצור תאגיד חדש ו/או לשנות את
הבעלות בו.
ג .ככל שיבקש הזוכה להעסיק קבלן ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות ו/או חלק
מהן ,הוא יהיה חייב לקבל את אישור המזמין לכך ,מראש ובכתב .למזמין תהא
הזכות הבלעדית והמוחלטת להתנגד לכל קבלן משנה שיבקש הזוכה להעסיק ו/או
להתנות העסקת קבלן משנה ,כאמור ,בכל תנאי כפי שיראה לו לנכון ,לרבות קבלת
העתק הסכם ההתקשרות עם קבלן/ני המשנה.
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ביטוח
א .המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה
במכרז) ימציא למזמין את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא
כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת
המכרז .מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא
בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת
המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות
המזמין.
ב .לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח
באמצעות "אישור קיום ביטוחים" ,יהיה על המציע הזוכה למסור למזמין העתקי
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פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי
הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
ג .למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
הביטוח שלו לדרישות המזמין לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המזמין
במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה למזמין הזכות ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על
ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי
על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
ד .המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח
הנדרשים במכרז.
ה .מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו
בנוסח אישור קיום ביטוחים (מסמך ח') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ
הביטוח של המועצה .מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים
כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף
למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי לביטול זכיה ,חילוט ערבות ההצעה או
ערבות הביצוע.
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כללי
א .סיור קבלנים יתקיים ביום  22.7.20בשעה  13:00במשרדי המועצה .ההשתתפות
בכנס הנה חובה ומהווה תנאי סף .קבלן שלא ישתתף בכנס קבלנים ,הצעתו תיפסל
על הסף.
ב .מציע שלא יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כנדרש בהתאם לאמור
בתנאים אלו ו/או שלא מילא אחר כל הוראות תנאים אלו בדייקנות ,עלולה הצעתו
להיפסל – ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
ג .הגשת ההצעה מהווה הצהרת המציע כי קרא את כל המסמכים ,הבין היטב את
תוכנם וכי הוא מסכים לתוכנם .כן מהווה הגשת ההצעה ,הצהרה כי המציע ראה
ובדק את האתר לביצוע העבודות ,כי הוא בדק את כל הנתונים ,הגורמים והמידע
העשויים להשפיע על הצעתו וכי הוא ערך את כל החישובים והבדיקות הנדרשים לו
לשם הגשת הצעתו .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום תביעה ו/או טענה מצד
המציע – המבוססת על חוסר ידיעה ,אי הבנה ,ספק במשמעות ,כוונה שונה ,טעות,
ברירה ו/א כל טענה אחרת ביחס למסמכי המכרז ו/או ביחס לתקפות תנאי המכרז.
ד .פתיחת תיבת המכרז תיערך במשרדי המועצה האזורית חוף אשקלון ביום 10.8.20
בשעה  16:00והמציעים מוזמנים בזאת להיות נוכחים במעמד פתיחת תיבת המכרז.
ה .המציע שהצעתו זכתה במכרז יישא בעלות ההוצאות לחברה הכלכלית לפיתוח חוף
אשקלון בע"מ עבור תיאום ,ניהול ופיקוח ,בדיקות ובקרה בשיעור קבוע של 5%
מסך הצעתו ,כולל מע"מ ,הכוללים הפעלת מעבדה חיצונית .
ו .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי הוא קרא
ובדק את תנאי התשלום המפורטים בחוזה ,כי הוא מסכים לתוכנם לרבות ובין
היתר ,לתנאים המפורטים להלן:
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ז .תשלום לחכ''ל של דמי תאום ניהול ופיקוח ,בקרה ובדיקות בשיעור השווה ל5%-
כולל מע"מ מכל הסכומים בגין ביצוע העבודות שאושרו לתשלום בפועל ע''י המנהל,
לפני קיזוז דמי עיכבון ו/או קיזוזים מכל סוג ומין שהם ,וזה מכל חשבון חלקי כולל
"דמי בדיקות מעבדה".
ח .לאחר שיוכרז זוכה במכרז והוא יוזמן לחתום על חוזה קבלני ,הוא מתחייב להפקיד
ערבות ביצוע כמפורט בסעיף  6לחוזה הקבלני.
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כללי בחינת ההצעות
א .אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי
ההזמנה ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי ,יפסלו את ההצעה.
ב .המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לתנאי ההזמנה באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה
כדבעי.
ג .וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע הבהרות לשביעות רצונה המלא ,על
מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.
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הודעה לזוכה והתקשרות:
א .המזמין יודיע למציע הזוכה במכתב רשום ,על הזכייה במכרז.
ב .תוך  7יום ממועד הודעה כאמור ,יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו
בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות ביצוע בסכום של  500אלף  ₪וימציא את
יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה ,לרבות העתקי
פוליסות ואישור קיום ביטוחים ,ויחתום על החוזה.
ג .המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם הזוכה
במכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.
ד .לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר
שנדרש להמציאו ,רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט ערבותו.
ה .רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,וחתימת החוזה,
יודיע המזמין ,במכתב רשום ,ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז,
ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במרכז.
ו .כל ההוצאות הכרוכות במכרז יחולו על המציע והמזמין לא יפצה ו/או ישיב
הוצאה ו/או עלות כלשהן בהן נשאו המציעים ו/או מי מהם ,אלא אם נאמר
מפורשות אחרת.
ז .את מסמכי המכרז כולל סט תוכניות ,ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מיום
 19.7.20בין השעות  ,15:00 –8:30תמורת סך של  3000ש"ח ,אשר לא יוחזרו.
ח .המציע מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל זכות תביעה כנגד המועצה בגין כל
נזק שייגרם לו כתוצאה מביטול המכרז ו/או כתוצאה מפסילת ההצעה הזוכה ע"י
המזמין ו/או ע"י ערכאה שיפוטית ,תהא סיבת הפסילה אשר תהא.
ט" .המזמין" בתנאים אלו – לרבות ועדת המכרזים של המזמין.
י .שאלות הבהרה יש לשלוח לדוא"ל  doron@hof-ashkelonעד לתאריך 28.7.20
עד השעה  .12:00תשובות לשאלות הבהרה ימסרו עד ליום .4.8.20
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הערות כלליות ודגשים
א .הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ,תוך  10ימים מיום מתן צו התחלת
העבודות ,ע"י המנהל וכי הוא יעבוד ברציפות ,ויסיים העבודות בתוך  180ימי עבודה
מיום מתן צו התחלת עבודה.
ב .לא מאושרת עבודה בשבתות וחגים.
ג .קנס פיגורים  ₪ 3000 -לכל יום פיגור!!!.לרבות פיגור בכל שלב עבודה שהוגדר.
הקנסות ישולמו באמצעות קיזוז מכל חשבון מאושר.



גידור -גדר אסכורית בגובה  2מטר.



שילוט -לא יוגש ולא יאושר חשבון ראשון ללא ביצוע מלא של שילוט הפרויקט ע"פ נוסח
שיימסר ע"י החברה הכלכלית בגודל  2.5*.1.5מטר .בנוסף ,מתחייב המציע הזוכה להציב
שלטי אזהרה ע"פ התקן.



יינתן דגש על הקפדה מלאה של הקבלן על כל כללי הבטיחות .קבלן שיימצא כי עבר על
כללי הבטיחות ייקנס בסכום שנקבע בהסכם לצורך האמור.



תוכנית עדות ((AS MADEתכניות עדות וחישובי כמויות יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך
בלבד ובהגשת כל חשבון (במידה ויש חשבונות חלקיים) .כמו כן ,המועצה רשאית לפסול
מודד כזה או אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.



עלות הבדיקות החוזרות תשולם ישירות לחברה הכלכלית בתוספת  20%מעלות דמי
הבדיקה החוזרת.



חשבון חלקי וסופי -הקבלן מתחייב להגיש חשבון חלקי ו/או סופי אך ורק בפורמט
ובאופן הקבוע בהסכם ויצורפו אליהם כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות.



ח שבון חלקי ו/או סופי שיוגש שלא בהתאם לאמור לעיל ובהסכם ו/או באופן חסר – לא
יתקבל.
לא יאושר חשבון חלקי ללא שילוט והצגת לו"ז.



תיק מיתקן :כמוגדר במפרט הכללי (האוגדן הכחול) ויש לכלול בו את כל המפורט שם
ללא יוצא מן הכלל .חובה לצרף תיק מתקן לחשבון הסופי.



ביצוע שינויים ו/או עבודות נוספות  -למען הסר ספק מודגש ומובהר בזאת כי הקבלן לא
יבצע כל שינוי או הגדלה של העבודות אלא לאחר קבלת אישור המועצה.



לוח זמנים -לו"ז יוגש אך ורק בצורת לוח גאנט בפורמט  – MS PROJECTויוגש לפני
תחילת העבודות.



קנסות פיגורים קבלן שיפגר בלוח הזמנים יישא במלוא קנסות הפיגורים הקבועים
בהסכם ,אשר ישולמו באמצעות קיזוז מכל חשבון שיאושר.



ליקויים בלתי ניתנים לתיקון -ליקויים שיתגלו בעת ביצוע העבודות ו/או במסגרת
מסירת העבודות כבלתי ניתנים לתיקון ,יהיו נישומים על ידי החברה הכלכלית ועלותם
תקוזז מבטוחות אחרות שיינתנו על ידי הקבלן במסגרת ההסכם לרבות ערבות הביצוע.



צריכת מים וחשמל -חובה על הקבלן להתחבר לשעון מים וחשמל לפני תחילת כל
פרויקט .קבלן שלא יבצע זאת לא יורשה להתחיל את העבודות (על אף שיהיה בידו צו
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•

התחלת עבודה) וייחשב כמי שמפגר בלוח הזמנים על כל ההשלכות המשפטיות
והכספיות הנובעות מכך.


תשלום התמורה -בהתאם לאבני דרך שיפורטו בהסכם שייחתם בין הקבלן הזוכה לבין
המועצה שעותק הימנו מצורף למסמכי המכרז( להלן" :חשבון חלקי") .יודגש ,החשבון
החלקי לא ייבדק וממילא לא יאושר ללא הצגת תכנית עדות וחישובי כמויות על ידי
מודד מוסמך.

בנוסף על האמור במכרז ומבלי לגרוע הימנו ,דגשים מנהלתיים עיקריים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

לרשות הקבלן  10ימים להתארגנות ולהתחלת עבודה.
לרשות הקבלן  180ימי עבודה לביצוע העבודה ,שיימנו ממועד מתן צו התחלת עבודה.
כל חריגה מהלו"ז ,לרבות משלב שהוגדר בלוח הזמנים ,ולא רק מלוח הזמנים הסופי
לביצוע העבודות  ,יגרור קנסות עפ"י הכתוב בחוזה.
הקבלן יקבל הנחיות אך ורק ממנהל הפרויקט ולא משום גורם אחר.
כל חריגה מסעיפי פרויקט ,לא תשולם ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט
כל אגרות ו/או היטלי פינוי של פסולת לאתר מורשה חלים על הקבלן באופן מלא.
עלות השימוש במים ו/או בחשמל עד למסירת העבודות לידי המועצה ,יחול על הקבלן.
עבירות על כללי בטיחות באתר יגררו קנס לכל עבירה עפ"י חוזה.
על הקבלן החובה לפעול בתאום עם המשטרה או מחלקת התנועה במועצה לגבי הסדרי
התנועה באתר ,אליו וממנו.
הטמנת פסולת תיעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו.
על הקבלן להשיג היתרים ואישורים להתחלת העבודה מטעם חברת חשמל ,בזק ,משטרת
ישראל – על פי הצורך.
בגמר הפרויקט יגיש הקבלן תיק מתקן לכל גן הכולל :תוכנית עדות חתומה על ידי מודד
מוסמך ,אישורי התקנה לאלמנט קונסטרוקציה ,תעודת אחריות לכל מוצר שיותקן.
באחריות הקבלן להוציא טופס  4ותעודת אכלוס( טופס  )5לכל גן לרבות ,חיבורי תשתיות
חוץ(חשמל ,מים ,ביוב ותקשורת) ובכלל זה ,דרכי גישה.
על הקבלן לדאוג כי הבנייה תואמת את הדרישות ואת תקני הבטיחות  ,עפ"י כל דין
ועפ"י חוזר מנכ"ל סב( 6/ב).
על הקבלן לוודא כי  ,כי הבנייה תואמת את דרישות חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה –
 :1965לרבות פרק ה'  1סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים  ,תקנות התכנון
והבנייה התש"ל  :1970 -חלק ח' :התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין.

תאריך:
_________________
חתימה וחותמת המציע
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הצעת משתתף במכרז
אני הח"מ _____________מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל
מסמכי מכרז פומבי  10/20לבניית  7גני ילדים בהתאם לפרוגרמה של משרד
החינוך( .להלן" :העבודה") כנזכר בסעיפים  2ו 5-לתנאי ההשתתפות במכרז
ותנאי המכרז והנני מגיש את ההצעה בהתאם למסמכי המכרז והוראותיו.
עבור ביצוע העבודות במלואן על פי הכתב הכמויות והמפרט הטכני לרבות חוזה
הקבלנות על נספחיו :שיעור ההנחה בשיעור אחיד ביחס לאומדן בסך של 6.1
מיליון  ₪הכולל מע"מ ,הינו (____________________%לרשום את שיעור
ההנחה).
סך המחיר לכלל העבודות ,לאחר הפחתת
________________________ ( ₪כולל מע"מ)

שיעור

ההנחה

הינו

מובהר ומודגש ,כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז הקבוע
לעיל ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל
סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען ,על-פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות
ונספחיהם ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל ,לרבות תשלומי עובדים,
דלק ,סולר ,בלו ,ביטוחים ,ערבויות ,מיסים ,ביטוח לאומי ,ורווח קבלני בערכם
לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

תאריך _________.

שם המציע ___________________________
ת.ז/ .ח.פ /.שותפות רשומה מס' _____________.

ע"י מורשה חתימה מטעמו ,מר _________________ ת.ז.__________ .

כתובת המציע_________________ טלפון המציע __________________.
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מסמך ג' – אומדן(פאושלי) –  ₪ 6,100,000הכולל מע"מ ,עבור הקמת  7גנים.
ביצוע בהתאם לתוכניות ומפרט טכני מיוחד
על הקבלן המציע ליתן הנחה בשיעור קבוע ביחס לאומדן זה.
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מסמך ד' -הסכם התקשרות

הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב_________ ביום ____________
ב י ן  :המועצה האזורית חוף אשקלון
ד.נ .חוף אשקלון (להלן" :המזמין" ו/או "המועצה")
מצד אחד
ל ב י ן______________________ :ח.פ_________________ .
שכתובתו לצורך הסכם זה הינה ___________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני

הואיל:

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  10/20לבניית  7גני ילדים בהתאם לפרוגרמה של
משרד החינוך ( להלן" :העבודה")

והואיל:

והמזמין במסגרת המכרז הנ"ל ביקש לקבל הצעות לביצוע העבודות הנ"ל והפניה
למציעים כללה את תכולת העבודות הנדרשות ,המצורפות בזאת למפרט הטכני
ובכתב הכמויות וכל יתר מסמכי המכרז שהינם חלק בלתי נפרד מהחוזה;

והואיל:

והקבלן הגיש הצעה

והואיל:

והמזמין ,לאחר בחינת ההצעות שהוגשו במכרז ,הסכים למסור את ביצוע העבודות
לקבלן;

על כן הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
א .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .הנספחים לחוזה זה ,בין שהם מצורפים לו ובין שאינם מצורפים לו ,מהווים כחלק
בלתי נפרד הימנו.
ג .כותרות הסעיפים הנן לצורך הנוחיות בלבד ולא יסתמכו עליהן בביאור או בפירוש
חוזה זה.
 .2הגדרות
"המנהל"

-

מנכ"ל המועצה או מי שנתמנה על ידו להיות מנהל הפרויקט לרבות כל
אדם המורשה בכתב לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו ,למעט המפקח
באתר.

"הקבלן"

-

מי שזכה במכרז לרבות נציגיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ,לרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודות או כל חלק
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ממנה .למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף בהגדרה זו כדי להתיר
לקבלן להעסיק קבלן ו/או קבלני משנה ,אלא כאמור במפורש בחוזה זה
להלן.
"המפקח" -

האדם שמתמנה בכתב מעת לעת ע"י המנהל להיות נציג המזמין באתר
לפקח על ביצוע העבודות ,או כל חלק ממנה.

"העבודות" -

כל העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה.

"חוזה זה"

"האתר"

-

-

הצעתו של הקבלן ,תנאי חוזה זה (להלן" :תנאים אלה") ,המפרט
הטכני ,מפרטים אחרים (ככל שישנם) ,כתבי הכמויות ,כל מסמכי
המכרז וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה.
מתחם המקרקעין אשר בו ,דרכו ,מתחתיו ,או מעליו תבוצענה
העבודות ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשות הקבלן לצורך
ביצוע העבודות.

"סכומי הערבויות" -

כל סכום שנקבע בחוזה זה ,או הנקוב בהצעתו של הקבלן ,אם
במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים ,לצורך עירבון לקיום
הוראות חוזה זה ,הכול בהתאם להוראות חוזה זה.

"שכר חוזה זה" -

התמורה שתשולם לקבלן בגין ביצוע העבודות ,לרבות כל תוספת
שתתווסף להן ,ולמעט כל סכום שיופחת מהן ,הכול בהתאם
להוראות חוזה זה.

" שטחי העבודה" – המתחם שבו תבוצענה העבודות כמפורט במסמכי המכרז
 .3הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
א .כי הוא קבלן רשום שתחום מומחיותו הינה בנייה של מבנים בבנייה קונבנציונלית כנדרש
במסמכי המכרז וכי הנו בעל סיווג מתאים לבצע את העבודות נשוא חוזה זה וכי הוא
מסוגל ,יכול ומתאים באופן מלא לבצע עבודות מהסוג ובהיקף המתוארים בהסכם זה.
ב .כי הוא קרא חוזה זה ,על כל נספחיו ,והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה
ולבצע את העבודות על פי תנאיו.
ג .כי הוא ראה ובדק את האתר ,התוכניות ,המפרט הטכני ,שהוא עצמו ערך והגיש תנאי
הקרקע ,דרכי הגישה ,תנאי העבודות ,המפרטים והכמויות וערך כל הבדיקות הנחוצות לו
לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה נספחיו ,וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענת מום ו/או
טעות וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל.
ד .כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר חוזה זה על פי התוכנית שהוצעה על
ידו ,לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות שנערך על ידו ואושר על ידי המזמין,
מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו ,לפי חוזה זה.
ה .כי הוא בעל הידע ,היכולת ,הכישורים ,הניסיון ,האמצעים וכוח האדם הדרושים
והמתאימים לביצוע התחייבויותיו ,על פי חוזה זה ובידו כל הרישיונות וההיתרים
הנדרשים ע"פ חוק לצורך ביצוע העבודות ,והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון
שידרשו לשם ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ,על חשבונו הוא ,וזאת בטרם ביצוע אותו
מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור.
ו .כי הוא מנהל את כל ספריו בהתאם לכל דין ובמיוחד בהתאם לדיני מס הכנסה ומע"מ.
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ז .כי הינו מודע היטב ללוח הזמנים לביצוע עבודה וכי הוא מתחייב לעמוד בו.
 .4התחייבויות הקבל.
א .הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות המפורטות בתוספת לחוזה זה לפי רשימת
הכמויות והמחירים המצוינת בתוספות הנ"ל.
ב .ידוע לקבלן כי בניית הגנים תיעשה על פי פרוגרמה של משרד החינוך והקבלן מתחייב
שלא לסטות מפרוגרמה זו .אי עמידה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
ג .הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ,למפרטים ,לתיאורי העבודות שימסרו לו מעת לעת
ובהתאם להוראות ,שתינתנה לו ע"י המפקח מעת לעת.
ד .על הקבלן לתאם תאום מלא את ביצוע העבודות עם כל בעלי המתקנים וכל הגורמים
העלולים להיות קשורים לעבודות ו/או לאתר בו יבוצעו העבודות ו/או למקרקעין עליהם
או מתחתם יבוצעו העבודות בין במישרין בין בעקיפין לרבות ,המפקח הצמוד מטעם
המזמין ,חברת החשמל לישראל בע"מ ,חברת בזק ,רשות העתיקות , ,זכייניות הכבלים,
רשות מקרקעי ישראל ,חברת מקורות ,מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון ,קרן קיימת לישראל .על הקבלן לתאם ולקבל
היתר חפירה מגורמים אלו.
 .5עבודות בשעות היום ובימי חול
א .פרט אם נאמר בחוזה זה אחרת במפורש ,לא תבוצענה עבודות בשעות הלילה ו/או
בימי שבת ובמועדי ישראל ,ללא הסכמת המפקח בכתב.
ב .סעיף (5א) לעיל לא יחול על אותו חלק העבודות אשר מטבע הדברים צריך להתבצע
ללא הפסקה ו/או במשמרות רצופות ו/או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת
להצלת נפש ו/או רכוש ו/או לביטחון העבודות ו/או האתר .ואולם ,במקרה של
ביצוע עבודות כאמור ,חובה על הקבלן להודיע על כך למפקח מיד לכשהדבר
יתאפשר ,ולדאוג לכל ההיתרים הדרושים לביצוע כאמור.
 .6שלבי ביצוע ולוח זמנים
א .הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ,תוך  10ימים מיום מתן צו התחלת
העבודות ,ע"י המנהל וכי הוא יעבוד בשטח ברציפות ,ויסיים ביצוע העבודות בתוך
 180ימי עבודה מיום מתן צו תחילת עבודה.
ב .כל חריגה מלוח זמנים זה ,בכל שלב שהוגדר בלוח הזמנים ,תחייב את הקבלן
בקנס פיגורים בסך של  ₪ 3000לכל יום פיגור!!!.
ג .לוח זמנים -לו"ז יוגש בצורת לוח גאנט בפורמט  MS PROJECTו/או בכל צורה
שתהיה ברורה ומפורטת– ויוגש לפני תחילת העבודות .לא יאושר חשבון חלקי ללא
שילוט והצגת לו"ז.
ד .העבודה וכל יתר התחייבויות הקבלן ,ייחשבו כגמורים רק לאחר מתן תעודת
השלמה לקבלן מאת המזמין ולאחר שהתבצע סיור מסירה על ידי נציגי המועצה
שבסיומו העובר למועצה טופס מסירה.
ה .לאחר קבלת תעודת ההשלמה יגיש הקבלן חשבון סופי לאישורו של המזמין .תוך 7
ימים מיום אישורו של החשבון הסופי על ידי המזמין ,יגיש הקבלן למזמין כתב
היעדר תביעות חתום על ידי הקבלן וכן ,ימציא למזמין ערבות בדק כאמור להלן.
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ו .העבודות יבוצעו ברציפות ו/או בהדרגה על פי שיקול דעת המנהל ו/או המפקח
בלבד .המועצה רשאית שלא לבצען ברציפות ולחלקן למספר שלבים משניים ו/או
לבצען בדירוג המתבקש לביצוע ו/או לבצע .פרק הזמן שבין ביצוע השלבים הנ"ל
יקבע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או המפקח .
ז .לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך  7יום מהמועד כאמור בסעיף (6א) לעיל,
והמנהל העריך כי האיחור יגרום נזק למזמין ,רשאי המזמין לבטל את החוזה ו/או
לחלט את הערבויות שהפקיד הקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין עפ"י
חוזה זה ו/או עפ"י כל דין .היה ויפעל המזמין כאמור בס"ק זה ,יפנה הקבלן את
האתר בתוך  24שעות מקבלת הודעה בכתב מהמזמין וזאת על מנת לאפשר למזמין
להכניס אחר במקומו.
אין באמור בס"ק זה כדי להתיר לקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר המועד
האמור בסעיף .6א .ו.6 -ב .לעיל ,ואין בכך כדי לפגוע באיזו מבין התרופות הנתונות
למזמין בגין איחור בהתחלת ביצוע העבודות ,לעומת המועד האמור בסעיף .6א .ו-
.6ב .לעיל ,אשר אינו עולה על  15יום.
ח .לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות עד התאריך שבסעיף .6א .ו.6 -ב .לעיל ,ישלם
הקבלן למזמין פיצוי קבוע ומוסכם ,כאמור בסעיף  37לחוזה זה להלן .המזמין יהא
רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום המגיע לקבלן ממנו.
ט .במידה שהעבודות תפוצלנה ,יחול האמור בסעיף .6א .ו.6 -ב .לעיל ,לגבי כל אחד
מחלקי העבודות שפוצלה.
י .החליט המזמין להגדיל את היקף העבודות ולמסור לקבלן ביצוע שלב נוסף יחולו
הוראות חוזה זה והמחיר בהתאמה גם על העבודות הנוספות ,זאת בשים לב להיקף
העבודות הנוספות ולפרק הזמן הנדרש להשלמתן .אולם ,מוסכם בזאת כי המזמין
יהא רשאי להפסיק את עבודת הקבלן לאחר גמר כל שלב שהוא או חלק מאותו שלב
ואין הוא מחויב למסור לקבלן את ביצוע העבודות הנוספות.
יא .במשך כל זמן ביצוע העבודות יסלק הקבלן ,מעת לעת ,מהאתר את עודפי החומרים
והאשפה ,ומיד עם גמר העבודות ינקה הוא את האתר ויסלק ממנו את כל
החומרים ,המתקנים ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,אלא אם קיבל
הוראה אחרת מן המפקח .בעת פינוי הפסולת והאשפה כאמור לעיל ,ינהג הקבלן
לפי הוראות כל דין ,ובכלל זה ,קבלת אישורים למקום שפיכה מאושר ע"י נציג
רשות המקומית בתחומה מסולקים הפסולת והאשפה כאמור.
יב .הקבלן לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדחות את ביצוע התחייבויותיו ,אלא מפאת כח
עליון.
יג .מובהר בזה כי טענות בדבר מצב חירום ו/או בדבר הכרזת מצב בטחוני מיוחד
בישובים בעוטף עזה או בדבר מחסור בכח אדם ,לא תישמענה ,ולא תהיינה צידוק
לאיחור .לקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או תביעות להארכת זמן ביצוע
עקב שינוי במצב הביטחוני.
יד .ראה המפקח כי קצב התקדמות הפרויקט איטית מדי ואינה עומדת בהתאם
ללוחות הזמנים לסיום יהא המפקח רשאי להודיע על כך לקבלן ,וכן יהא רשאי
להודיע לקבלן מה הם האמצעים הדרושים ,כולל תוספת של עובדים וציוד ,והכל
כדי להבטיח את השלמת הפרויקט ,תוך הזמן שנקבע להשלמתו בלוח הזמנים.
אם לא יתוקן המעוות במועד אותו יקבע המפקח ,או במקרה והמפקח יקבע כי אין
בידי הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ,יהווה הדבר הפרה של הוראות הסכם זה ע"י
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הקבלן ,והמזמין יהיה רשאי לנקוט צעדים הקבועים בהסכם זה למקרה של הפרה
של ההסכם ע"י הקבלן.
 .7התמורה
א .תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ישלם המזמין לקבלן סך של______ ( ₪כולל
מע"מ) ובמילים _____________אלף ( )₪כולל מע"מ) ,בהתאם לחשבונות
מאושרים ובהתאם לתנאי התשלום כדלקמן:
 -10% לאחר הכשרת הקרקע וביסוס מבנה.
 - 30% עם גמר השלד והגג
 - 50% עם גמר הטיח והריצוף.
 - 10% לאחר מסירת תעודת אכלוס( טופס )5
ב .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי התמורה כוללת את העבודה ואת כל השירותים
וכל ההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי חוזה זה וכן את כל הוצאות הספק מכל
מין וסוג שהוא ,לרבות אספקת החומרים וחומרי העזר הנדרשים ,ביצוע ביסוס
ויציקות בטון ,השימוש בציוד כנדרש ,שכר קונסטרוקטור ויועצים ,שרותי שמירה
מתחילת העבודה ועד לסיום העבודות ,מכון התקנים והשגת כל האישורים
הנדרשים לביצוע העבודה ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או החזר כלשהם
מעבר לתמורה הנקובה לעיל.
ג .כמו כן ,מוסכם כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת כלשהי על התמורה (כהגדרתה
לעיל ( כתוצאה משינוי מיסים ,שינוי בשער המטבע ,מדד ,היטלים ו/או התייקרויות
אחרות ,למעט שינוי הנובע משינוי בהיקף העבודה כאמור להלן.
 .8הסבת חוזה זה
א .אין הקבלן רשאי לשעבד ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בדרך אחרת כלשהי
את חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו ע"י חוזה זה ו/או כל
חלק מהן (להלן" :הסבת חוזה זה") ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
ב .אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת
המזמין מראש ובכתב ,ואולם ,העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן
העבודות ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודות ,אין בה כשלעצמה ,משום
מסירת ביצוע של העבודות ו/או חלק מהן לאחר .התעוררה מחלוקת בשאלה האם
מבצע עבודות הנו קבלן משנה או שהוא עובד הקבלן ,יהא המפקח פוסק בלעדי ועל
החלטתו לא יהיה ערעור וזאת למעט מסירת העבודות לקבלן משנה ,שפורטו
במסמכי המכרז.
ג .הסכים המזמין להסבת העבודות ו/או כל חלק מהן לאחר ,אף שאין הוא חייב
לעשות כן ,אין בהסכמה האמורה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו
לפי חוזה זה ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי
העבודות ו/או כל חלק מהן ,באי כוחם ועובדיהם ,גם לאחר הסכמת המזמין
להסבות העבודות ו/או כל חלק מהן לאחר.
ד .המזמין רשאי להתנות הסכמתו להסבת חוזה זה ו/או להעסקת קבלני משנה בכל
תנאי שיראה לו ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – בדרישה לחשיפת הסכם
ההתקשרות להסבת חוזה זה ו/או הסכם ההתקשרות עם קבלן/ני המשנה.
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ה .הקבלן אינו רשאי לעשות שינוי כלשהו במבנה התאגדות ,כפי שיהיה ביום הגשת
הצעתו ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – צירוף ו/או גריעת חבר ,שותף בעל
מניות או הקצאת מניות חדשות.
ו .פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיפים 8א' עד 8ד' לעיל ,תהא הסבת חוזה זה בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף והקבלן יהא אחראי באופן בלעדי לכל מילוי
התחייבויותיו ,על פי חוזה זה במלואן.
.9

ספקות במסמכים
א.

הקבלן יודיע למנהל על כל סתירה ו/או טעות ,במפרטים ו/או כל דבר אחר הקשור
בביצוע העבודות ,וזאת מיד עם היוודע לו דבר הסתירה או הטעות כאמור.

ב.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין כל הוראה המצויה בכל
מסמך אחר במסמכים המהווים את חוזה זה ,החלטת המנהל לגבי ההוראה הקובעת,
היא שתקבע.

ג.

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות חוזה זה להוראה אחרת ,או שהיה
לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך זה או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח
הודעה לקבלן ,אשר לדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה חוזה זה ,יפנה הקבלן בכתב
למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תוכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש
לנהוג לפיו .הוראת המנהל ,כאמור ,תהא סופית ומחייבת.

ד.

המפקח רשאי להמציא לקבלן ,מעת לעת ,תוך כדי ביצוע העבודות ,הוראות – לרבות
תוכניות שינויים– לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן.

ה.

הקבלן אחראי ועל חשבונו לסימון נכון ומדויק של העבודות לרבות כל המפלסים,
קווי הגובה ,הממדים ,הכיוונים והמידות .נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד
הסימונים אף אם נבדק ע"י המפקח ,יהא הקבלן חייב לתקן זאת על חשבונו לשביעות
רצונו של המפקח.

 .10ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה ,לשביעות רצונו המוחלט של המנהל והמפקח
וימלא לצורך זה אחרי הוראות המנהל והמפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן
מפורטות בו.
 .11יומני עבודה
א .הקבלן ינהל באתר יומני עבודה (להלן" :יומני העבודה") ,בשלושה העתקים ,אשר יכללו
את האמור ,כדלקמן:


מספרם של העובדים לסוגיהם ,המועסקים בביצוע העבודות( .ימולא ע"י הקבלן
מדי יום).



העבודות שבוצעו במשך היום( .ימולא ע"י הקבלן מדי יום).



תנאי מזג האוויר השוררים באתר( .ימולא ע"י הקבלן מדי יום).



הערות הקבלן בקשר לביצוע העבודות( .ימולא ע"י הקבלן בהתאם לצורך).



הוראות שניתנו לקבלן( .ימולא ע"י המפקח בהתאם לצורך בהיותו באתר ,בציון
תאריך הרישום).
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עובדות ,הסתייגויות והערות שיש להן ,לדעת המפקח ,קשר למהלך ביצוע
העבודות( .ימולא ע"י המפקח בהתאם לצורך בהיותו באתר ,בציון תאריך
הרישום).

ב .יומני העבודה ייחתמו ע"י הקבלן באתר ,מדי יום לאחר רישום הערותיו .המפקח יחתום
על היומנים בהיותו באתר ויציין את הערותיו ו/או הסתייגויותיו ,ככל שישנן.
ג .העתק חתום מרישומי המפקח ביומני העבודה ,בהיותו באתר ,יימסר לקבלן או לבא כוחו
המוסמך אשר רשאי להסתייג מהפרטים שנרשמו ביומן תוך  7ימים ממסירת ההעתק
כאמור ,וזאת ע"י מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומני
העבודה.
ד .לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור לעיל ,רואים זאת כאילו
הצדדים אישרו את נכונות הפרטים שנרשמו ביומן בהיות המפקח באתר.
ה .רק הרישומים שנרשמו ביומני העבודה ע"י הקבלן וע"י המפקח בהיותו באתר ,או אלו
שאושרו ע"י המפקח – פרט לאלו שהקבלן או המפקח הסתייגו מהם כמפורט לעיל –
ישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם ,אולם אף הם לא ישמשו
כשלעצמם עילה לדרישת תשלום עפ"י חוזה זה.
ו.

הקבלן יתייצב לישיבות תאום ופיקוח עם המזמין ו/או מי מטעמו.

 .12ערבות לקיום חוזה זה
א .להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,ימציא הקבלן למזמין ויפקיד בידיו,
עם חתימת חוזה זה ,כתב ערבות בנקאית להנחת דעת המזמין בנוסח שנקבע על ידו
המצ"ב כנספח ח' למכרז ,זאת להבטחת ביצוע ו/או בנוסח אחר שיאושר ע"י
המזמין בסכום של  500,000ש"ח (להלן" :ערבות הביצוע").
ב .ערבות הביצוע תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן .
המדד הבסיסי יהא מדד חודש יוני  2020אשר פורסם ב – 15לחודש יולי שנת 2020
ג .בכל מקרה בו לא עמד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו ע"פ חוזה זה ,יהא
רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספיה,
לאלתר ,מבלי להיזקק לפניה לערכאות ו/או לבוררות ו/או למו"מ כלשהו ומבלי
צורך בהוכחת נזק וזאת ,בנוסף לכל סעד אחר הנתון לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל
דין.
ד .גבה המזמין את ערבות הביצוע ו/או חלק ממנה ,יהא חייב הקבלן לחדש את ערבות
הביצוע ו/או להשלים כל סכום שהיה חלק ממנה לפני הגביה ,כאמור ,וזאת תוך 7
ימים מהיום בו קיבל הקבלן הודעה שהמזמין גבה את ערבות הביצוע ו/או כל חלק
ממנה.
ה .ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של  12חודשים ,לא יאוחר מיום חתימת חוזה
זה ותתחדש אוטומטית לתקופה של  12חודשים ,ע"פ דרישת המזמין.
ו .ערבות הביצוע תוחזר לקבלן רק לאחר שיושלם כל האמור בהסכם זה ובכפוף
לאמור בו.
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 .13יחסי עובד מעביד
א .בין הקבלן לבין המזמין אין מתקיימים יחסי עובד – מעביד לרבות ,בין עובדי
הקבלן ו/או כל אחד אחר שיועסק על ידו ו/או שהקבלן השתמש בשירותיו .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי הקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
ב .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בחוזה זה ,מתחייב הקבלן
להעסיק עובדים כדין ,לשלם להם את כל התשלומים החלים עליו כקבלן עצמאי,
לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – ביטוח לאומי ומס הכנסה ,בעבורו
ובעבור עובדיו וכן כל שאר התשלומים הסוציאליים ואחרים החלים עליו על כלפי
עובדיו ,על פי הסכם ו/או על פי כל דין.
ג .היה ויקבע ע"י גוף משפטי מוסמך כי חרף האמור בסעיף .13א .לעיל ,מקיימים
יחסי עובד – מעביד כי אז ,מתחייב הקבלן לשפות את המזמין ,מיד עם דרישתו
הראשונה ,בכל סכום שיחויב בגין כך ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
אין באמור בסעיף זה כדי להתיר לקבלן להעסיק קבלני משנה ו/או כל גורם אחר
שאינו מבין עובדיו ,אלא ע"פ האמור במפורש בחוזה זה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לפסול כל עובד ו/או מועסק ו/או
נותן שירות אחר שקבלן המשנה יבקש להעסיק לצורך ביצוע העבודות ,ע"פ שיקול
דעתו הבלעדי של המנהל וללא כל זכות ערעור על כך.

 .14מינוי מנהל עבודה
הקבלן או בא כוחו המוסמך ימצא באתר וישגיח אחר ביצוע העבודות .אין באמור כדי
לגרוע מחובת הקבלן למנות מנהל עבודה באתר כמתחייב על פי הדין .מינוי מנהל עבודה
מטעם הקבלן ,יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל ,והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את
אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא .לצורך קבלת הוראות מהמנהל ,דין נציגו המוסמך של
הקבלן  -כדין הקבלן.
 .15נזיקין בזמן ו/או לאחר ביצוע העבודות:
א .מיום העמדת האתר ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד השלמת העבודות
יהא הקבלן אחראי לשמירה על האתר ולהשגחה עליו .בכל מקרה של נזק לאחר
ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן והנובע מכל סיבה שהיא ,יהא על הקבלן לתקן
את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא האתר
במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה .מאחר והעבודות תבוצענה,
כולן או חלקן ,בשטח בנוי ,יש להקפיד במיוחד על מתן אפשרות לדיירי האזור
להשתמש ,במהלך ביצוע העבודות בשירותים ובמתקנים הקיימים ,בנוחות
מקסימלית.
ב .הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם ,באתר או בדרך אחרת ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,למזמין ו/או לרכושו ו/או לצד ג' כלשהו ו/או לרכושו ,לרבות נזקי גוף,
בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,של עובדיו ו/או של מי מטעמו ,לרבות קבלן/ני
משנה (במידה ותותר העסקת קבלן/ני משנה ע"י המזמין).
ג .הקבלן ישפה את המזמין כנגד כל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש
נגדו ,ואשר הקבלן אחראי לה כאמור בחוזה זה ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות
האמור – הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת מיד עם דרישת המזמין – בכתב ומבלי
לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד
אחרים.
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 .16עובדים ונזיקין לעובדים
א .הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים עפ"י כל דין לעובד או כל
אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו
תוך כדי ביצוע העבודות ו/או עקב ביצוע.
ב .הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות
המוזמנות בתוך המועד .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב בזה הקבלן להעסיק
בביצוע העבודה באופן רצוף את מספר הפועלים הדרוש בכל עת ,לפי שלבי
העבודה ולא תשמע כל טענה בדבר מחסור כלשהו בעובדים ,בכל זמן שהוא.
ג .הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כדרוש .באין דרישה כאמור ,כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה שהתמנו
עפ"י הוראת חוק ארגון ופיקוח על העבודה ,תשי"ד – .1954
ד .כמו כן ,מתחייב הקבלן לעמוד בכל הדרישות וההוראות בהתאם לכל דיני העבודה
וכללי הבטיחות באתר העבודה.
()1

הקבלן ידאג לרווחת העובדים ,השגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל
דבר אחר הכרוך בכך.

()2

הקבלן ישלם שכר עבודה ,כמקובל בענף לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים תנאי
עבודה ,בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי.

()3

הקבלן מתחייב לשלם עבור העובדים את כל המיסים ,הקרנות (קרן פועלי
בניין ואחרים) ,הביטוחים הסוציאליים עם כל הוצאות אחרות ,בגין העסקת
עובדים עפ"י הקבוע בחוק.

()4

הקבלן מתחייב להודיע ,מיד עם חתימת ההסכם ,למוסד לביטוח לאומי ,כי
הינו מועסק כקבלן עצמאי לביצוע עבודות הבנייה בהתאם להוראות תקנות
הביטוח הלאומי.

()5

אם יעסיק הקבלן עובדים זרים ,הוא מתחייב לפעול עפ"י הנחיות הרשויות
המוסמכות לכך ויפעל לרווחת העובדים ,תנאי מגוריהם ותנאי העסקתם
ומשכורותיהם והתנאים הסוציאליים.
הקבלן מתחייב לשלם משכורות לעובדים זרים ושאר ההטבות ,לרבות ביטוחי
חבות מעבידים ו/או כל ביטוח אחר וכן כל הוצאה הכרוכה בתנאי שהייתם.
הקבלן יהיה אחראי להבאתם ,החזרתם ,הפקדת דרכונים בידו וכל התחייבות
אחרת עפ"י דרישות משרד התעסוקה ו/או משרד הפנים.
מובהר ומודגש ,כי אין למזמין כל קשר ,זיקה ויריבות לעובדים הזרים.

()6

עובדי שטחים אשר יועבדו ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו בעלי רישיונות
מלשכת התעסוקה כמתחייב ונדרש עפ"י כל חוק ו/או כל אישור אחר בתוקף.
הקבלן מתחייב לשאת בכל העלויות של העסקת עובדים מהשטחים.

()7

בהתאם לדרישת המפקח ,כהגדרתו בסעיף להלן ,מתחייב הקבלן להחליף את
מפקחי העבודה ו/או עובדים ו/או בעלי מקצוע בתוך  7ימים מיום קבלת
דרישה מהמפקח.

ה .הקבלן מתחייב להעסיק את בעלי התפקידים ,כדלקמן:
()1

מנהל עבודה – כמפורט בסעיף  14לעיל ו-סעיף 19ג )6( .להלן.
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()2

מהנדס ביצוע – כמפורט בסעיף 19ג )6( .להלן ,ככל שעל פי דין יש צורך לביצוע
העבודות נשוא הסכם זה.

()3

מודד מוסמך  -כמפורט בסעיף 45א .להלן.

()4

ממונה בטיחות  -בעל תעודת אישור כשירות לממונה על הבטיחות בעבודה
מטעם משרד התמ"ת.

 .17אחריות ושיפוי:
א .הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין ,לשפותו בקשר לכל תביעה שתוגש נגד
המזמין באם תוגש ,בגין נזק שמקורו בביצוע הפרויקט ואשר נגרם אם במישרין
ואם בעקיפין ,עקב מעשה או מחדל רשלני (או גם אם לא היו מחדל ורשלנות אך
הדין מחייב זאת) של הקבלן או מי מטעמו ,או מי משליחיו או סוכניו ,בין אם
הנזק נגרם למבנה ,או לחומרים או לציוד ,בין אם נגרם לציוד הקבלן ,ובין אם
נגרם לכל עובד ,או לכל צד שלישי ,לרבות המזמין ,שליחיו ,מוזמניו ,או מי
מטעמו.
ב .בפעולותיו בהתאם לסעיף זה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין וישפה את
המזמין בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה מהפרה של התחייבויות הקבלן.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לשפותו בגין
כל נזק לרבות נזק או גוף או הוצאה כספית שיגרמו למזמין בפועל כתוצאה
מהגשת תביעה או כתב אי שום נגד המזמין בשל כך שהקבלן בנה את הפרויקט או
חלק ממנו שלא בהתאם להיתרי הבנייה והוראות הסכם זה .אין באמור לעיל
משום הסכמה מצד המזמין לבנייה ,שלא בהתאם להיתר הבנייה.
()1

השיפוי הנזכר בסעיף א' לעיל  ,משמעו שהקבלן ישלם תחת המזמין או למזמין
כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לנ"ל כהוצאות או כשכ"ט עו"ד ,וכל סכום
שהמזמין יחויב כדין לשלמו עפ"י פס"ד או עפ"י פסק הבורר ,בין כפיצויים ובין
כהוצאות ובין כקנס (אם יוטל קנס ע"י בימ"ש) ,ובצרוף ריבית והפרשי התמדה
כדין מיום ההוצאה של הסכום ע"י המזמין עד ליום התשלום למזמין ע"י
הקבלן.

()2

תנאי לזכותו של המזמין לשיפוי מאת הקבלן ,הוא כי בכל מקרה שתוגש נגד
המזמין תביעה שהקבלן חייב בשיפוי המזמין בגינה בהתאם לאמור לעיל,
יודיע המזמין לקבלן בתוך  7ימים על התביעה ואם הקבלן יבקש זאת ,יעביר
המזמין לקבלן כל מסמך שיומצא לו בהקשר לתביעה ,ויושיט את כל העזרה
הדרושה באופן סביר לניהול המשפט ובלבד שבהוצאות ובשכ"ט עו"ד יישא
הקבלן.

ג .קבלן מתחייב לקיים את כל תנאי הפוליסות האמורות .אי מילוי התנאים הנ"ל
לא יפטרו את הקבלן מאחריותו ,בהתאם להוראות סעיף זה.
ד .הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ,לרבות האמצעים
המחויבים עפ"י דין ,על מנת למנוע מקרי אסון ,או נזק לכל אדם שהוא לרבות
פועליו ,עובדיו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם ,הן באתר העבודה והן בכל מקום
עבודה אחר ,שבו מתבצעת ע"י הקבלן ,או מטעמו ,פעולה כלשהי הכרוכה בעבודה.
ה .הקבלן מתחייב לנקוט אמצעי זהירות נחוצים ,למניעת כל הפסד ,חבלה או נזק
כלשהו לרכוש בין של המזמין ובין של מישהו אחר ,הנובע מפעולה ,או ממחדל
כלשהו של הקבלן ,ו/או של כל הפועל מכוחו ,בשמו ,או מטעמו של הקבלן ,או
העלולים להיגרם ע"י רכוש כלשהו שבשליטת הקבלן ,או בשליטת כל הפועל
מכוחו ,בשמו ,או מטעמו.
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ו .הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ,בגין כל תביעה שתוגש נגד המזמין בשל הפרת
התחייבויותיו וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לגבות כל סכום מאת הקבלן
בדרך חוקית ,לרבות קיזוז מהכספים שיגיעו מהמזמין לקבלן ו/או ע"י מימוש
ערבות הביצוע הבנקאית ,כולה או מקצתה ,שהקבלן ימסור למזמין עפ"י הוראות
חוזה זה להלן ,לפי ראות עיני המזמין ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,ובתנאי כי ניתן
פסק דין חלוט בתביעה האמורה ,אשר במסגרתה צורף הקבלן כצד ג' לתביעה.
ז .הקבלן מתחייב להציב בשטח המקרקעין-המגרש שלט גדול המפרט כי הוא מבצע
את הפרויקט .מודגש לגבי השילוט -כי לא יוגש ולא יאושר חשבון ראשון ,ללא
ביצוע מלא של שילוט הפרויקט ע"פ נוסח שיימסר ע"י החברה הכלכלית לפיתוח
חוף אשקלון בע"מ.
שילוטי אזהרה יוצבו על ידי הקבלן באופן מלא ויאושרו על ידי החברה הכלכלית.
יינתן דגש על הקפדה מלאה של הקבלן על כל כללי הבטיחות .קבלן שיימצא כי
עבר על כללי הבטיחות ייקנס בסכום שייקבע על פי שיקול דעת המזמין.
ח .הגדר שהקבלן מתחייב להקים תהייה מאיסכורית בגובה של  2מטר.
ט .צריכת מים וחשמל -חובה על הקבלן להתחבר לשעון מים וחשמל לפני תחילת כל
פרויקט .קבלן שלא יבצע זאת לא יורשה להתחיל את העבודות (על אף שיהיה בידו
צו התחלת עבודה ) וייחשב כמי שמפגר בלוח הזמנים ,על כל ההשלכות
המשפטיות והכספיות הנובעות מכך .הקבלן ישא בכל עלויות צריכת המים ו/או
החשמל עד למסירה סופית של העבודות לידי המועצה.
י .פינוי פסולת ממקום ביצוע העבודות יהיה לאתר מורשה על פי דין ועל חשבון
הקבלן והקבלן יישא בכל אגרות ו/או היטלי הטמנה בגין כך.
למען הסר ספק ,עבודות הבטון כוללות זיון על חשבון הקבלן.
 .18ביטוח:
א.

המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא :מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים בתחום
השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים
מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה ו/או משרדי
ממשלה גופים המממנים את העבודות ו/או חלקן.

ב.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין ,הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.

ג.

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד .כל דרישות הביטוח
הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין
הצדדים .הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה.

ד.

הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין
בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל
סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

ה.

הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום
ביטוחים המצ"ב מסמך ח' הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי
מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים
לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,למזמין ולצד שלישי.

ו.

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות
המזמין ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה
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לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי
המזמין כל טענה כאמור.
ז.

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ח.

 14ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין על החוזה ,ימציא
הקבלן למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי
הנדרש על פי הסכם זה ,כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת
ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ט.

 14ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או
בפוליסות ,ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

י.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין
משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המזמין
כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של
הביטוח.

יא .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים
ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם
על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על
פי הסכם זה.
יב .הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות
המזמין ,לרבות מחירים ,שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי
וכיוצ"ב.
יג.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את
הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי
ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים
ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.

יד .מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי
ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הקבלן על פי דין בכל
הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
טו .הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים
בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות
העצמית.
טז .במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הקבלן
למזמין את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי
המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא
ההסכם.
יז.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או
הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה )
עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון
לקבלן.

יח .שם המבוטח בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר ובאישור קיום הביטוחים
( בכפוף להרחבת השיפוי) יכלול את המזמין.
יט .שם המבוטח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את המזמין ,הקבלן וקבלני
המשנה וגם גורמים נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח.
כ.

הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו  :ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח אחריות
מקצועית ,ביטוח חבות מוצר.
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כא .כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על
הקבלן .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו.
וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן .סעיף לפיו המבטח לא
יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם
לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין .כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי .כיסוי
זיהום פתאומי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין לכל הפחות
 60יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות
המזמין לקבלת שיפוי.
כב .בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :זיהום פתאומי .אי
יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה.
אחריות בגין קבלני משנה .אובדן מידע ומסמכים.
כג.

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
)1
)2

)3

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי
הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת"  .תקופת גילוי של  6חודשים
לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי
תשלום ע"י הקבלן ,ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן
באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

כד .בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:
.1
.2

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי
יחול מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" .תקופת גילוי של  12חודשים לאחר
ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י
הקבלן ,ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח
כפי הפוליסה שפקעה.

כה .הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול ביטוח סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע .כיסוי פריצה
וגניבה .ביטוח רכוש סמוך ועליו ועבדים .כיסוי לנזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה ,חומרים
לקויים .כיסוי לנזק ישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה ,חומרים לקויים .פינוי הריסות .שכר
מודדים ,אדריכלים ומהנדסים .תקופת תחזוקה מורחבת  24חודש .תקופת הרצה בת ארבע
שבועות.

כו.

פוליסת עבודות קבלנית תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח

לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו .נזק
תוצאתי מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים .רעד והחלשת משען .שימוש ברכב שאינו

חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש
בבעלות המזמין ,שימוש במכשירי הרמה.

כז.

סכום הביטוח לשווי הפרויקט יכלול מע"מ.

כח .הכיסוי על פי פרק א' יהיה בסכום ביטוח 'על בסיס ערך כינון" וסכומי הביטוח
לביטוח רכוש המזמין יכללו מע"מ.
כט .הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  '19או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי
הביטוחי.
ל.

הרחבות שיפוי:
.1

הפוליסות תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו
למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות
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.2

צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד.
ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמין באם יחשב
כמעביד של עובדי הקבלן.

לא .גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח
וכדלקמן :פרק ב' פוליסה לביטוח עבודות קבלניות אחריות כלפי צד שלישי –
 .₪ 15,000,000פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים –  .₪ 20,000,000ביטוח חבות מוצר
 .₪ 4,000,000ביטוח אחריות מקצועית – .2,000,000
לב .באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם
בפוליסה שגבולות האחריות לפרקים ב ו-ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד.
לג .ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים
נוספים ו/או משלימים ,יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על
חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
לד .ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר יהיו בתוקף ,כל עוד יש לקבלן אחריות על פי כל
דין.
לה .המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח
הנדרשים בהסכם זה מעת לעת ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  30יום מראש לקבלן.
לו.

באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו
באישור קיום הביטוחים.

לז .הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר
לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו ,על שם המזמין .כל זכויות
וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמין מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו
על שם המזמין .מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות
ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא
החוזה לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן
לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח
החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה.
לח .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת ההסכם,
מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על
הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו
יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
לט .מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן
מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המזמין ו/או
ע"י המבטח .כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או
מחדל או לגרום נזק לרכוש ,אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך
כדי לסכן חיי אדם.
מ.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות
הביטוח .ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת
הצורך.

מא .הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן
לפי הסכם זה ,או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת
במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין
שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק
(למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
מב .הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
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.19

פיקוח ע"י המנהל:
א .אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם
המזמין ,אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את חוזה זה בכל שלביו במלואו,
ואין היא יוצרת בין הקבלן והמזמין התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות
המפורטת בחוזה זה.
ב .הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי
חוזה זה ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות
חוזה זה.
ג .המפקח ,מנהל עבודה ומהנדס ביצוע וסמכויותיהם:
המזמין יהא רשאי למנות מפקח מטעמו (להלן" :המפקח") וכן להחליפו בכל עת
במפקח אחר ,באם ימצא לנכון לעשות כן ,לפי שיקול דעתו .הוצאות המפקח ושכר
טרחתו יחולו על המזמין וישולמו על ידו.
כמו כן ,מוסכם כי המזמין יודיע לקבלן  7ימים מראש על החלפת המפקח ,כאמור
בסעיף זה.
תפקידו של המפקח יהיה לפקח ולבדוק כי הקבלן מבצע את התחייבויותיו
בהסכם זה .המפקח יהיה מוסמך לבדוק את בניית הפרויקט ולהשגיח על ביצועו.
כמו כן יהיה מוסמך לבדוק את טיב החומרים שהקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו
של הקבלן משתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע הפרויקט.
בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל ,יהיו סמכויותיו של המפקח כל אותן הסמכויות
הנתונות לו באופן מפורש ,מפעם לפעם ,בהסכם זה.
הקבלן יאפשר ויסייע בכל הדרוש למפקח ,או לבא כוחו ,או למורשה על ידו
להיכנס בכל עת לשטח הבניה ,ולכל מבנה שיבנה עליו ע"י הקבלן ,ולכל מקום
אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה ולכל מקום שממנו
מובאים חומרים ,ציוד וחפצים כל שהם לביצוע הסכם זה.
סמכות המזמין למנות את המפקח והסמכויות הניתנות בהסכם זה למפקח,
מהווים אמצעי בלבד שהמזמין נוקט בו ,כדי להבטיח כי הקבלן יקיים הוראות
הסכם זה במלואן .אין במינוי המפקח ,כאמור לעיל ,וכן אין בשום מחדל מצד
המפקח ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו למילוי הוראות הסכם זה במלואן
ובמועדן ,ובלבד שאם הסכים הקבלן למלא אחר דרישות המפקח ,אזי תחייבנה
דרישות אלה את המזמין והקבלן לא יישא באחריותו בגין ביצוע העבודה ,על פי
אותן דרישות.
הקבלן ימנה מיד לאחר חתימת הסכם זה מהנדס מורשה הרשום בפנקס
המהנדסים ואשר תחום התמחותו הינו מהנדס ביצוע לעבודות הנדסה אזרחית
28

כחוק .כמו כן ימנה מנהל עבודה מוסמך מורשה (בעל תעודה) מטעם משרד
העבודה ,ידאג לרישום שמם כמנהל/י עבודה בפרויקט ,אשר תפקידם יהיה לנהל
ולהיות אחראי/ם מטעם הקבלן על ביצוע הפרויקט ,למשך כל תקופת הבניה.
מנהל העבודה ומהנדס הביצוע ימסרו למפקח כל שיידרש על ידו לצורך מלוי
תפקידו ,וכן יתאמו עם המפקח את כל הדרוש והקשור במילוי התפקידים
והסמכויות הנתונים למפקח בהסכם זה.
כמו כן ימנה הקבלן ממונה בטיחות בעל תעודת אישור כשירות לממונה על
הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת.
במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין מתחייב הקבלן כי מנהל
העבודה המוסמך ימצא באתר ברציפות וישגיח על ביצוע העבודות .כמו כן
מתחייב הקבלן כי מהנדס הביצוע ילווה את ביצוע העבודות באתר באופן צמוד.
מנהל העבודה ומהנדס הביצוע יעמדו לרשות המפקח בכל שיידרש על ידו.
הקבלן ידאג להמציא למזמין אישור משרד העבודה ,מיד לאחר מינויו של מנהל
עבודה כאמור בסעיף זה.
המפקח יהיה מוסמך לבקר ,בכל עת ,באתר העבודה ,כדי לבקר את העבודה ,טיב
וסוג החומרים ,האלמנטים המוכנים וכל חלק ואביזר העתידים לשמש את הקבלן
לצורך העבודה ,את קצב ביצוע העבודה וכל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון.
הקבלן יהיה חייב למסור לבדיקה כל חומר ואלמנט לפני השימוש בו.
המפקח יהיה רשאי לבדוק ולבחון כל חומרים ,אלמנטים ,חלקים ,אביזרים
ודברים שבה משתמש הקבלן או עתיד להשתמש ,לביצוע העבודה.
הבדיקה תעשה ע"י המפקח עצמו ,או באמצעות ,או/גם בעזרת מישהו אחר ,עפ"י
שיקול דעתו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף (33ו) עלות הבדיקות יחולו על חשבון הקבלן.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה וכן חומרים ,אלמנטים ,אביזרים ,חלקים
ודברים אשר הקבלן משתמש ,או עתיד להשתמש בהם בקשר לעבודה ואשר לדעת
המפקח אינם מתאימים לעבודה ,או לנספחים להסכם הזה.
הודעת הפסילה תעשה בדרך של רישום בכתב ביומן העבודה ,ע"י המהנדס.
עם מתן ההודעה ,כאמור בפסקה הקודמת ,יהיה הקבלן חייב  -על חשבונו
להחליף ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש ו/או להפסיק את
העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים ,באלמנטים ,באביזרים ,בחלקים
אשר נפסלו ,או לא אושרו ,לפי העניין ולסלקם ,את כולם ,או חלק מהם ,עפ"י
דרישת המפקח ,ממקום העבודה.
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הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים הנ"ל תוך  7ימים ממועד הפסילה ע"י
המפקח .אולם מוסכם ,כי במקרים בהם יהיה צורך בהזמנות חומרים ,כי אז
מוסכם כי הקבלן יסיים את תיקון הליקויים בתוך  21ימים ממועד הפסילה ע"י
המפקח.
לא תיקן הקבלן את הליקויים הנ"ל במועד ,יהא רשאי המזמין לבצע את תיקון
הליקויים הנ"ל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו ועל חשבונו של הקבלן.
ככל שהבדיקות שתבצע החברה הכלכלית לא יהיו תקינות ישלם הקבלן את
עלות הבדיקה החוזרת לחברה הכלכלית באופן ישיר בתוספת של  20%מעלות
הבדיקה החוזרת כטיפול בכל הקשור לעריכת הבדיקה החוזרת
הקבלן יאפשר למפקח לעיין בכל התכניות לרבות תכניות העבודה ,וכל חומר טכני
אחר הקשור לפרויקט ואשר דרוש לדעת המפקח .עיון בחומר אינו פוטר את
הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו על פי הסכם זה.
 .20גישת המפקח לאתר:
א .הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל אדם מטעם המזמין ,להיכנס בכל עת לאתר,
וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כל שהם ,לצורך ביצוע
חוזה זה.
ב .הקבלן יתקין באתר ,על חשבונו ,מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח כולל
חיבורי חשמל ותקשורת למבנים ומחסן מתאים לאחסנת חומרים ,כלים
ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות.
ג .הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח מטעם המזמין.

 .21הקבלן בר רשות בלבד
למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו בכל צורה
שהיא ,הינם ברי רשות באתר ואין להם כל זכות חזקה ו/או כל זכות אחרת בו .אין באמור
בסעיף זה ,כדי להתיר לקבלן להעסיק אחרים ,שאינם עובדיו ,אלא בהתאם לאמור במפורש
בחוזה זה.
 .22מציאת עתיקות
א .עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מעת לעת ,וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי ,אשר
יתגלו באתר – הם נכסי המדינה ,והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת
הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.
ב .מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית.
 .23הפרת זכויות פטנטים וכו'
הקבלן ימנע מלגרום למזמין כל נזק עקב הפרת זכויות כאמור להלן .כן מתחייב הקבלן
לפצות ולשפות את המזמין על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו
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כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות ,בדבר
השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודות ,ו/או במכונות או בחומרים ו/או בכל דבר אחר שסופק
ע"י הקבלן.
 .24תשלום תמורת זכויות הנאה
היה ולשם ביצוע העבודות ו/או חלק מהן יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו
– לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור  -לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או זכות
מעבר או שימוש ,או כל זכות דומה – יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה
ותשלום תמורתה ,כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
.25פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
קבלן מתחייב ,כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל חלק מהן לא תהא פגיעה ,שלא לצורך,
בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש והמעבר של כל אדם
בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.
.26תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים
א .הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,טלפון ,טל"כ ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים (להלן
בסעיף זה" :מובילים") ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן,
יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם
או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים ,לרבות במובילים שאינם נראים
לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח ,אף אם לא סומן המוביל
האמור בתוכניות ,במפרטים ,בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ,המהווה חלק
מחוזה זה.
ב .הקבלן מתחייב לשנע את כל כלי העבודה לרבות דחפורים ,רגלי כבש ,מכבשים
וכלים מסוג זה על גבי מוביל בלבד ישירות למתחמים בהם מבוצעות העבודות ואינו
רשאי בשום אופן לשנע כלים מסוג הנ"ל ו/או דומים להם על הכבישים ו/או דרכי
הגישה המובילים לישוב ניצן ו /או בישוב ניצן עצמו.
ג .במידה והקבלן יפר חובתו בסעיף זה ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם ,יהווה הדבר
הפרה יסודית של ההסכם והמזמין יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע ו/או לעכב
כספית המגיעים לקבלן.
 .27מניעת הפרעות לתנועה
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ,לא תהיינה הדרכים
המובילות למקום העבודות חסומות ו/או מוגבלות לתנועה .כן אחראי הוא ,כי לצורך
הובלתם של משאות מיוחדים יקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת
וינקוט כל האמצעים ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – בחירתם של דרכים ,של
כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתופחת ,ככל האפשר ,ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים
האמורות ויימנע ,ככל האפשר ,נזק לדרכים.
 .28מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים
הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר ,המועסק ע"י המזמין ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה
ע"י המפקח לפעול ולעבוד באתר ו/או בסמוך אליו .הקבלן ישתף ויתאם פעולה עמהם
ויאפשר להם ,את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ,אם נתבקש לעשות
זאת ע"י המפקח.
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 .29אספקת כוח אדם ע"י הקבלן
א .הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את
ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
ב .הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מהאתר
והפסקת עבודתו של כל מי שמועסק על ידו לצורך ביצוע העבודות ,אם לדעתם
התנהג הוא שלא כשורה ו/או אינו מוכשר למלא את תפקידיו ו/או שהוא מתרשל
בביצוע תפקידיו.
 .30אספקת כוח אדם ותנאי העבודה
א .הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בכל סוג עבודה שלביצועה יש צורך
ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא
כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודות הרגילות על מנת
שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת
לפי חוזה זה .הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן ,יראו אותה
כאילו נמסרה לקבלן.
ב .הקבלן מתחייב לנהל ולקיים ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כוח אדם ,בהם
יירשמו שמם ,מקצועם וסוגם במקצוע של כל העובדים המועסקים לצורך ביצוע
העבודות ,ימי עבודתם ,שעות עבודתם ושכר עבודתם.
ג .הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישתו ,את פנקסי כוח האדם הנ"ל ,לשם
ביקורת .כן מתחייב הוא להמציא לפי דרישתו ולשביעות רצונו – מצבת כוח אדם
חודשית ,שבועית ו/או יומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,
סוגיהם והעסקתם.
ד .לפי דרישה בכתב מאת המפקח ,יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי
העבודה ,אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
ה .לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים ,רק באמצעות לשכת העבודות ובהתאם
להוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט –  ,1959והקבלן ישלם שכר עבודות
לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות ,ויקיים תנאי העבודה ,בהתאם לקבוע
ע"י איגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו
ענף ,עבור עבודות דומות באותו אזור.
ו .הקבלן מתחייב לשלם בגין כל אחד מעובדיו שהעסיק בביצוע העבודות ו/או כל חלק
מהן ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי ,בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון
העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודות דומות
באותו אזור.
ז .הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם
כדרוש על פי דין ,ובאין דרישה על פי דין ,כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודות במובן
חוק ארגון ופיקוח על העבודות ,תשי"ד – .1954
ח .הקבלן ישפה את המזמין במלוא כל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש
נגדו ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין אי
עמידה בכל אחד מהחובות המנויות בסעיף זה לעיל וזאת מיד עם דרישת המזמין –
בכתב ,ומבלי לגרוע מזכויות המזמין ע"פ חוזה זה ו/או עפ"י כל דין ,לכל תרופה
ו/או סעד אחרים.
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 .31אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
הקבלן מתחייב לספ ק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים והדברים
האחרים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות בקצב הנדרש.
 .32חומרים וציוד במקום העבודה
א .כל החומרים ,הציוד ,הכלים ,האביזרים ,המוצרים ,בין מוגמרים ובלתי מוגמרים,
במתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י
הקבלן באתר למטרת ביצוע העבודות (להלן" :החומרים") ,יועברו בשעת הבאתם
או הקמתם כאמור ,לבעלות המזמין.
ב .הקבלן לא יהא רשאי להוציא את החומרים ללא הסכמת המפקח בכתב .עם קבלת
האישור בדבר השלמת העבודה ,רשאי הקבלן להוציא חומרי בניה.
ג .הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש
בהם לצורך ביצוע חוזה זה ,ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 50
להלן ,רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף ,וזכות
השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה לזכויות המזמין עפ"י סעיף  50כאמור.
 .33טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודות
א .הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,
בתוכניות ובכתב הכמויות ,בכמויות מספיקות.
ב .חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האמורים וישאו תו תקן כפי שנדרש על פי דין לגבי מתקני
גני שעשועים.
ג .הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות ,אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו
מתאימים ליעודם ,ע"י המפקח.
הקבלן מתחייב להוסיף ,או להחליף או לשנות חומרים המשמשים לצורך בניית
הפרויקט ואשר המפקח הודיע לקבלן כי אינם כשרים או מספיקים ,לצורך מילוי
התחייבויות הקבלן בהסכם זה וכל זאת מיד לאחר קבלת הודעה כאמור.
ד .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים
וכן את הכלים ,כח-האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם
במקום העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה ,הכל כפי שיורה
המפקח.
ה .המזמין יתקשר לצורך ביצוע הבדיקות עם כל מעבדה מוסמכת עפ"י שיקול דעתו
בלבד.
ו .דמי הבדיקות והדגימות ישולמו על ידי החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון ,
למעט הוצאות ודמי בדיקות ודגימות חוזרות ,שיתחייבו כתוצאה מכישלון
הבדיקות הראשונות שיחלו על הקבלן.
דמי הבדיקות נכללים בתשלום עבור דמי תאום ניהול בקרה ופיקוח אשר
מקוזזים מכל חשבון שיוגש לתשלום וזאת במעמד הגשת החשבון וכתנאי
לבדיקתו על ידי המזמין .במקרה של בדיקות חוזרות כאמור לעיל תשולם עלות
הבדיקות החוזרות בתוספת  20%מעלות דמי הבדיקה החוזרת ישירות בהמחאה
לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ.
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ז .בכל מקרה בו יתגלה ,כתוצאה מבדיקות ודגימות כאמור לעיל ,כי החומרים ו/או
כל חלק מהם היה פגום ,העלות של אותה/אותן בדיקה/בדיקות ו/או
דגימה/דגימות יחולק על הקבלן.
ח .ההוצאות המפורטות להלן תחולנה על הקבלן בכל מקרה ,ולא תחשבנה ככלולות
במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל.
ט .דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה .המזמין
שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את
ביצוען ,מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים
והמלאכה כנדרש בסעיפי ההסכם .דמי בדיקות המעבדה נכללים במחיר היחידה
ולא ישולם בגינם בנפרד.
י .טיב ביצוע העבודות יהא באיכות מעולה.
 .34בדיקות חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים
א .הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות,
שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,ללא אישור המפקח.
ב .הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע ,הקבלן למפקח
בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,בכל
דרך שבה יבחר ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או
הסתרתו.
ג .הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ,ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות
המפקח לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת
רצונו של המפקח ,לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק זה ,רשאי
המפקח להורות לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות
ולאחר מכן להחזירו לתיקונו ,והכל על חשבונו של הקבלן.
 .35סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
א .המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מעת לעת ,תוך כדי מהלך העבודות:
 .1לסלק החומרים כלשהם מהאתר ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה,
בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
 .2על הבאת חומרים המתאימים ליעודם במקום החומרים הבלתי מתאימים.
 .3לסלק ו/או להרוס ו/או להקים מחדש של חלק שהוא מהעבודות ,שנעשה
ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים או מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד
לתנאי חוזה זה.
ב .כוחו של המפקח לפי סעיף (35א) יפה לכל דבר ,על אף כל בדיקה שנערכה על ידי
המפקח ועל אף כל תשלום ביניים ,שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
ג .לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף (35א) ,יהיה המזמין רשאי לבצע
את האמור בהוראה הנ"ל על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות
בביצוע ההוראה והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן ,מכל סכום שיגיע לקבלן
בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי לגבותם מהקבלן ,בכל דרך אחרת.
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 .36מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודות
א .נגרם עיכוב בביצוע העבודות או ע"י כוח עליון או ע"י תנאים אחרים ,שלדעת
המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב
– רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות והמנהל יקבע את משך
הארכה בתנאי כי:
ב .הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור ,לאחר  30יום
מתום התנאים שגרמו לעיכוב העבודה.
ג .הקבלן יהא חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה
שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.
ד .לקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או תביעות לארכת זמן ביצוע עקב שינוי
במצב הביטחוני
 .37פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
א .לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד ובהתחשב בהארכה או בקיצורה
כאמור בהסכם זה ,ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש בסך
השווה ל –  ₪ 3000לכל יום של איחור ,החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות
ועד להשלמתה בפועל.
ב .כל חריגה מלוח זמנים זה ,בכל שלב שהוגדר בלוח הזמנים ,תחייב את הקבלן
קנס פיגור  ₪ 3000ליום פיגור!!!.
סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד כמוגדר בסעיף  48לחוזה זה ויוגדל בשיעור
עליית המדד ,בחודש שבו נסתיימו העבודות.
המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצויים האמורים בסעיף (37א) מכל סכום
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את
העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי חוזה זה.
ג .הפיצויים האמורים בסעיף (37א) לעיל ,הינם בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין,
על פי כל דין ,לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – פיצויים בגין נזקים ו/או
ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.
 .38הפסקת העבודה
א .הקבלן יפסיק את ביצוע הע בודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים לפי הוראה בכתב
של המפקח ,או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים
ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה ,אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הודעה
בכתב על כך ,הפסקת עבודה לזמן מסוים לא תעלה על  6חודשים.
ב .הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,כאמור בסעיף (38א) לעיל ,ינקוט הקבלן
אמצעים לאבטחת האתר ולהגנתו לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.
ג .הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לצמיתות ,אחרי שקיבל הקבלן צו
התחלת עבודה ע"פ סעיף  4לעיל והקבלן כבר החל בביצוע העבודות בפועל,
תיעשנה מדידות סופיות לגבי חלק העבודות שביצוען הופסק ,זאת תוך  30יום
מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעת ההפסקה כאמור.
ד .במקרה האמור בסעיף (38ג) לעיל ,ישולם לקבלן הסכום המגיע ,ע"פ המדידות
בפועל.
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 .39תעודת השלמה לעבודות
הושלמו העבודות – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות,
תוך  15יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  30יום מיום שהתחיל בה .מצא
המפקח כי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי חוזה זה ומתאימים לדרישותיו – יתן לקבלן
תעודת השלמה עם תום הבדיקה .לא נמצאו העבודות ראויות למתן תעודת השלמה,
ימסור המפקח לקבלן רשימת תיקונים ,הדרושים לדעת המפקח והקבלן חייב לבצעם תוך
התקופה שתיקבע לכך ,על ידי המפקח .המפקח רשאי להזמין נציגי כל רשות שהיא ו/או
כל אדם לבדיקת העבודות.
 .40בדק ותיקונים
א .לצורך חוזה זה ,תקופת הבדק פירושו :תקופה של  12חודשים או עפ"י תקן לפי
התקופה הארוכה יותר או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים
המיוחדים .מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת
העבודות בהתאם לסעיף  39לחוזה.
ב .נתגלו בעבודות תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול ,ו/או ליקוי ,אשר לדעת המפקח
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים .יהא הקבלן חייב לתקן
או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות
רצונו ,ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 3 -חודשים מתום
תקופת הבדק.
הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע ,לפי
סעיף  26לחוזה ,לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיוצ"ב ,ואשר נגרם ,לדעת המפקח,
כתוצאה מעבודות לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
ג .לפני תום תקופת הבדק תערך בדיקת העבודות בהשתתפות הקבלן והמפקח ,אשר
רשאי להזמין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם.
הקבלן יהיה חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק ( )2דלעיל.
ד .אין באמור בסעיפים (40ב) ו( -ג) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  41להלן.
ה .ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף (40ב) ו( -ג) לעיל תחולנה
על הקבלן.
ו .היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי ,כדי למנוע נזק גדול יותר
וניתנה הודעה לקבלן על כך והקבלן לא השיב להודעה ביום בו נתנה לו ההודעה
ו/או לא תיקן את הפגם או הנזק תוך זמן סביר ,יהיה המזמין רשאי אך לא חייב,
לתקן את הנזק בעצמו ,או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמין
את ההוצאות ,שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה.
ז .במידה והקבלן יתקשר עם ספקים לרכישת ציוד ו/או כל חומר אחר ,שבגינו
תימסר תעודת אחריות (להלן" :הספקים")  -אלה יישאו תעודות אחריות .אין
בתעודות אלה ,כדי להסיר אחריות מהקבלן והקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או
נזק ו/או קלקול ו/או אי התאמה.
למען הסר ספק ,מובהר כי בין הספק לבין הקבלן לא תהא זיקה משפטית ויריבות
ישירה בכל הנוגע להתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.
ליקויים בלתי ניתנים לתיקון -ליקויים שיתגלו בעת ביצוע העבודות ו/או במסגרת
מסירת העבודות כבלתי ניתנים לתיקון ,יהיו נישומים על ידי החברה הכלכלית
ועלותם תקוזז מבטוחות אחרות שיינתנו על ידי הקבלן במסגרת ההסכם לרבות
ערבות הביצוע.
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 .41אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק (להלן" :תקופת האחריות")
א .בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרים ,תוך שנתיים
לאחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע העבודות ,שלא בהתאם לתנאי חוזה זה,
יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא ,ואם הפגם אינו
ניתן לתיקון ,יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין והמזמין יהא רשאי
לממש את הערבות לתקופת האחריות שנתנה בגין כך.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי תקופת האחריות בעבור איטום גגות
ומעטפת  -תעמוד על  7שנים שיימנו מתום תקופת הבדק ,תקופת האחריות בגין
חיפוי קירות רטובים ורצפה –  5שנים ותקופת האחריות על הצנרת –  5שנים
 .42אי מילוי התחייבויות הקבלן
לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיפים  40ו/או  41לעיל ,רשאי המזמין לבצע את
העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בלא מתן כל התראה ו/או
ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של ,15%
שייחשבו כהוצאות משרדיות וניהוליות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא
המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לפי בחירתו.

 .43שינויים
א .המנהל רשאי להורות בכל עת על שינוי בעבודות לרבות :בצורתה ,אופייה,
איכותה ,סוגיה ,גודלה ,כמותה ,מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה,
הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיו ובלבד שערך כל
השינויים להגדלה או להקטנה לא יעלה על  50%מכלל היקף חוזה זה ,לרבות
הורדת מבנה/פרק/תת פרק/סעיף שלם מהעבודות.
ב .הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף (43א) תיקרא פקודת שינויים ותימסר
לידי הקבלן בכתב.
ג .למען הסר ספק מודגש ומובהר בזאת כי הקבלן לא יבצע כל שינוי או הגדלה של
העבודות אלא לאחר קבלת אישור המנהל לכך.
 .44הערכת שינויים
א .הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע המבנה ,אבל
לא הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות.
ב .לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים ,יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה
הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי
היחידות החסרים .בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם
לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים – ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי
יחידה של סעיפים מתאימים ,הנקובים במחירון דקל לבניה ללא תוספות (ללא
תוספת אחוזי קבלן ראשי ,ללא תוספות והפחתות בגין היקף העבודה ,ללא
תוספות לפי אזורים ,ללא תוספות לביצוע עבודה במבנה מאוכלס ופעיל וכד')
שבתוקף ,בניכוי ההנחה של  ,25%ובתוספת ההנחה שנתן הקבלן במסגרת
הצעתו למכרז וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות .למען הסר ספק,
המחירים ב"מחירון דקל" כוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן.
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ג .עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על
סעיף דומה ברשימת הכמויות או/ו לפי מחירון דקל לבנייה ,תשולם לפי שעות
עבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה הנדונה (להלן" ,עבודה ביומית")
ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללו בה.
ד .ביצוע עבודה ביומית מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן
רשאי לבצעה על דעת עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות
לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה ,יחולו
גם לגבי עבודות אלו.
ה .הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן ,ואין הקבלן רשאי
לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח
ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.
ו .שעת העבודה תהיה תמיד שעת נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.
הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות
הסוציאליות – רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג כפי שיפורט\.
ז .בכתב הכמויות ,המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון דלק ,שמנים ,כלי
עבודה וכל הדרוש לביצוע תקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי .באם נראה
למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם
לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו.
כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן.
ח .כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות הפחת שלהם ,טעונות אישורו של
המפקח.
ט .הוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדקנה ותאושרנה על ידי
המפקח והן לא יעלו בשום מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים
בתוספת של  10%ממחירם
י .אם יידרש ,יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות על
ידי ספקים
יא .הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים וכיו"ב הקשורים
לעבודות נוספות ,סעיפים חריגים או עבודה ביומית.
יב .מוסכם כי בכל מקרה בו ניתנה לקבלן (במפרט הטכני) רשות להציע מוצר שווה
ערך או חלופה לתכנון המקורי עפ"י ההסכם ,יהיה על הקבלן להגיש את כל
המסמכים המתאימים ואשר ידרשו ע"י המנהל ו/או המפקח ו/או המתכנן.
המזמין יהיה רשאי לדחות את הצעת הקבלן מבלי ליתן כל נימוק לכך.
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יג .למען הסר ספק ,גם עבודות שלא נדרשו בהסכם בכתב ו/או בכתב הכמויות
לרבות עבודות חריגות /שינויים ,שוויין יהיה על פי תמחור דקל מינוס 25%
בתוספת אחוז ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו למכרז.
יד .למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל עבודה חריגה ו/או
שינוי שלא כלולים בכתב הכמויות  -לא יבוצעו ולא ישולם בגינם כל תשלום
אלא אם כן אישר זאת בכתב מנכ"ל המועצה .הקבלן יפנה בבקשה לאישור
בכתב כאמור וינמק באופן מילולי את הסיבה לעבודה החריגה ו/או לשינוי
הנדרש בכתב הכמויות.

 .45מדידת כמויות
תוכנית עדות-תכניות עדות וחישובי כמויות יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך בלבד
ובהגשת כל חשבון (במידה ויש חשבונות חלקיים) .כמו כן ,המזמין רשאי לפסול מודד
כזה או אחר לשיקול דעתה הבלעדי.
החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון רשאית לבצע מדידה חוזרת מטעמה ואם
תתגלה סתירה בין תכניות העדות שהגיש הקבלן לבין זו של החברה הכלכלית ,ישלם
הקבלן המבצע את עלויות המודד של החברה הכלכלית בתוספת  20%בגין הטיפול
בבדיקה החוזרת .
 .46נוהל הגשת החשבון החלקי ותשלומו
א .מוסכם כי חשבונות חלקיים יוגשו בהתאם לאבני הדרך שפורטו בסעיף  .7עוד
מוסכם כי החשבון החלקי יכלול דף ריכוז ובו פירוט נפרד בגין כל סעיף בגינו הוגש
החשבון (להלן" :דף ריכוז") בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת ביצועו
לרבות חישובי כמויות ,יומני עבודה ,סקיצות ,סימון על תוכנית מאושרת וכל
מסמך אחר הנדרש.
מובהר בזאת כי חשבון חלקי שלא יוגש בפורמט ובאופן שפורט בסעיף קטן זה
וללא כל האסמכתאות ,הנדרשות להוכחת ביצוע סעיפי החשבון בגינם הוגש
החשבון החלקי ,לא ייבדק כלל ויוחזר לקבלן  .העיכוב שינבע מהאמור יחול על
אחריות הקבלן בלבד.
ב .לאחר שהחשבון החלקי הוגש בהתאם לאמור בסעיף קטן א' לעיל ,המפקח יבדוק
את החשבון החלקי  ,לרבות כמויות ומחירים  ,וייקבע את תשלומי הביניים
המגיעים לקבלן בהתאם לשלבי הביצוע ולמחירים.
ג .היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו בחשבון החלקי שהוגש  ,בגינן
מגיעים לקבלן תשלומים  ,ראשי הוא להוסיפן לחשבון וכן רשאי הוא להפחית
מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר בגינן הגיש הקבלן חשבון.
ד .המפקח י שלים את בדיקת החשבון החלקי וייתן את אישורו ו/או הערותיו תוך 14
יום ממועד קבלת החשבון  .החשבון יועבר לבדיקת ואישור המזמין אשר יבדוק
ויאשר או יעיר הערותיו תוך  7ימים ממועד אישור המפקח  .הקבלן ימציא
למועצה חשבונית מס וזאת בתוך  7ימים מיום אישור החשבון ע"י המועצה.
ה .תשלום התמורה בעבור חשבון חלקי שאושר כאמור לעיל ,יעשה כך שמחצית
התמורה שאושרה על פי אותו חשבון -תשולם בתנאים של שוטף  60 +ואילו
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המחצית האחרת תשולם בכפוף לקבלת התשלום מהגורם השלטוני /המוסדי
המממן.
ו .כתנאי לאישור החשבון ,על הקבלן לשלם מסכום החשבון שאושר לחברה
הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון לעיל ( 5%מחשבון סופי כולל מע"מ)בגין הוצאות
בגין תאום ניהול ופיקוח לרבות בעבור בדיקות האמורות בסעיף .33
ז .התשלום יעשה כנגד חשבונית ובהתאם להוראות החוק.
ח .חשבונות בגין עבודות נוספות ,שינויים וכיוצ''ב שאושרו ע"י המנהל ,יוגשו
לתשלום לא יאוחר מ 45-יום מיום דרישת המנהל את תוספת או השינוי או מיום
ביצועם ,לפי המוקדם .לא הוגש החשבון תוך המועד הקבוע לעיל ,המזמין יהיה
פטור מכל תשלום עבור עבודות אלה.
ט .למען הסר ספק ,אין באישור חשבון חלקי על ידי מנהל הפרויקט ו/או על ידי
המנהל כדי לקבוע כי העבודות שצוינו בו בוצעו בפועל .המזמין יהא רשאי לבצע
בכל עת בדיקה של כל חשבון חלקי ו/או סופי (המפורט להלן) וככל שיסתבר כי
עבודות שצוינו בו לא בוצעו בפועל ,יתוקן החשבון החלקי ו/או הסופי בהתאם.
 .47נוהל הגשת חשבון סופי ומסירה סופית :
א .תוך  30יום ממועד מסירת תעודת השלמה של המזמין לקבלן ולפיה סיים הקבלן
את ביצוע כל העבודות במלואן ,יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים
הקשורים בו.
ב .החשבון הסופי באותו פורמט גם של החשבון החלקי .לחשבון הסופי יצורף "תיק
מתקן" ובו יכללו כל המסמכים המפורטים במפרט הטכני הכללי (האוגדן הכחול).
ג .החשבון הסופי כולל תיק המתקן יוגש ב 3-עותקים מסודרים.
ד .מובהר בזאת כי חשבון סופי שלא יוגש בפורמט ובאופן שפורט לעיל ו/או
האסמכתאות ו ו/או ללא תיק מתקן ו/או עם תיק מתקן חסר ,לא ייבדק כלל
ויוחזר לקבלן  .העיכוב שינבע מהאמור יחול על הקבלן בלבד.
ה .שכר החוזה ישולם במועדי ותנאי התשלום הקבועים לעיל.
ו .מבלי לגרוע מהאור לעיל  ,תיק המתקן יכלול אישור של כל היועצים ו/או
המתכנן לביצוע העבודות .כמו כן ימציא הקבלן בתיק זה תעודות על סוג המוצר
שנדרש במסמכי המכרז וכן תעודת אחריות לכל האביזרים שהותקנו במשך
ביצוע העבודות ,ככל שיש לאביזרים מסוג זה תעודת אחריות .למען הסר ספק,
לא תתבצע מסירה סופית של העבודות ולא ישולם חשבון סופי אלא לאחר שתיק
המתקן האמור בסעיף זה הושלם באופן מלא לשביעות רצונו המלאה של המזמין
ובהתאם להנחיותיו.

 .1כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב קבלה וסילוק בנוסח
שימציא המזמין בדבר סילוק כל תביעותיו.
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 .2אם שולמו לקבלן תשלומי יתר ,יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה
ובתוספת ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד
ליום התשלום בפועל.

ז .קיבל הקבלן תשלומים כאמור ,מעל למגיע לו – יחזירם למזמין ,מיד עם דרישתה
הראשונה בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.
ח .מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה שישלם המזמין לקבלן כאמור
בהסכם זה ישולם על ידי הקבלן ,והמזמין ינכה מהתמורה מס הכנסה במקור,
בהתאם לחוק אלא אם ימציא הקבלן פטור ממס הכנסה.
ט .מודגש בזאת ,כי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה שהם במהלך תקופת
ההתקשרות.
י .מודגש בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי לא יתווספו הפרשי הצמדה לסעיפים
הכלולים במחירון דקל ,והמחירים הנקובים במחירון דקל שיהא בתוקף במועד
האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה הם אלה שיחולו במהלך כל תקופת
ההתקשרות עם הקבלן ,והוא לא יהיה זכאי לקבלת כל תוספת שהיא בגין עדכון
מחירון דקל ,וזאת גם אם מחירון דקל יתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות.
יא .הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו ובמועד את כל התשלומים לקרן ביטוח פועלי
בנין וכן כל התשלומים הסוציאלים האחרים הקשורים להעסקת עובדים בפרויקט
ולרבות כל הוצאה מכל סוג שהוא ,הקשורה לעובדים אלה.
יב .הקבלן מצהיר בזאת שהוא בעל תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף
תשל"ו –  1976וכי כל מבצעי העבודות מטעמו יהיו בעלי תעודות "עוסק מורשה".
 .48סילוק שכר החוזה
א .לא יאוחר מ 30 -יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן ,כולל עבודות
נוספות ושינויים (אם יהיו) יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים
הקשורים בו .שכר חוזה זה ייקבע סופית ע"י המנהל וישולם לא יאוחר מתום 90
יום ,מיום הגשת החשבון הסופי ע"י הקבלן.
ב .תשלום שכר החוזה לידי הקבלן ,כפי שנקבע לעיל ,יהיה לאחר הפחתת תשלומי
הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  46לעיל ,וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה
עת על חשבון שכר החוזה ,ובניכוי כל סכום המגיע למזמין על פי חוזה זה ובין
שמגיע לו מכל סיבה אחרת.
ג .תשלום החשבון הסופי מותנה בכך שהקבלן ימציא למזמין הצהרה על חיסול כל
תביעותיו וכן ימציא ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעת המזמין ובנוסח
שנקבע על ידו .גובה ערבות הבדק יהא בסך  5%מערך שכר החשבון הסופי
המצטבר כפי שבוצע בפועל .במעמד המצאת המסמכים האמורים בסעיף זה
ובכפוף לאמור בהסכם ,תושב לקבלן ערבות הביצוע האמורה בסעיף  12להסכם
זה.
ד .שולמו לקבלן תשלומי יתר ,יחזירם למזמין מיד עם דרישתו הראשונה ובתוספת
ריבית החשב הכללי ,מיום היווצרות החוב להחזר ,כאמור ,ועד ליום התשלום
בפועל.
ה .למען הסר ספק התמורה לא תישא כל הפרשי הצמדה כלשהם.
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 .49תעודת סיום החוזה
א .בתום תקופת הבדק ,ימסור המנהל "לקבלן" תעודה – (להלן" :תעודת סיום
החוזה") ,המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו
המלאה של המנהל.
ב .מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מכל התחייבויות
הנובעות מחוזה זה ואשר מטבע הדברים נמשכות ,גם לאחר מסירת התעודה
הנ"ל.
.50סילוק יד הקבלן
א .המזמין יהיה רשאי לתפוס את העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו
ולהשלים את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים ו/או בכל דרך אחרת
ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,ו/או בכל חלק מהם,
המצויים באתר ,או למכור אותם ו/או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי
כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה – בכל אחד מהמקרים המנויים
להלן:
 .1הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או ,שהפסיק את ביצוען ,ולא ציית
תוך  14יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך מביצוע
העבודות בכל דרך אחרת.
 .2היה המנהל סבור ,כי קצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את
השלמתן במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן והקבלן לא
ציית תוך  14יום להוראה בכתב מהמנהל לנקוט אמצעים הנזכרים
בהוראה ,שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד שהוארך
להשלמתן.
 .3כשיש בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן מתרשל בביצוע חוזה
זה ולאחר שהקבלן לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו.
 .4הסב הקבלן את חוזה זה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה
בלא אישור המזמין ,מראש ובכתב.
 .5פשט הקבלן את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ו/או צו פירוק ו/או
שעשה ו/או ביקש הסדר נושים ו/או שניתן צו לכינוס נכסיו ו/או שהוטל
עליו ו/או על נכסיו ,כולם או מקצתם ,צו עיקול שלא הוסר תוך  14יום
ו/או שהוגשה בקשה לצו פירוק כנגדו.
 .6היו בידי המנהל הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הקבלן או אדם אחר בשמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה בקשר לביצוע חוזה או לכל
דבר הכרוך בביצועו.
ב .הוצאות השלמת העבודות כאמור בסעיף .50א .לעיל ,יהיו על חשבון הקבלן והוא
יישא ,בנוסף לכך בתוספת של  15%מהן ,כתוספת המהווה הוצאות משרדיות
וניהוליות מוערכות מראש.
ג .תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף .50א .לעיל אין
בהם משום ביטול חוזה זה וזכות זו עומדת למזמין ,בנוסף לכל סעד אחר על פי
כל דין.
ד .תפסה המזמין את האתר כאמור בסעיף .50א .לעיל – יודיע על כך המפקח בכתב
תוך  10ימים ויציין את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת
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מקום העבודות ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקנים ,שהיו במקום העבודות
באותו מועד.
ה .תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף .50א .לעיל והיו בו חומרים ו/או ציוד
ו/או מתקנים – רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלקם
מהאתר .לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  14יום מיום שהוצאה ,יהא רשאי
המזמין לסלקם בעצמו ו/או באמצעות אחרים לכל מקום שיראה בעניו ,הכל על
חשבון הקבלן .סילק המזמין בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הציוד ו/או
החומרים ו/או המתקנים ,כאמור לעיל ,לא תהא מוטלת עליו אחריות כלשהי
בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ואו הפסד מכל מין וסוג שהם שיארע להם,
כולם או מקצתם.
ו .הוראו ת ס"ק זה אינן גורעות או פוגמות מזכות המזמין להשתמש בחומרים ו/או
בציוד ו/או במתקנים ,כולם או מקצתם ,או למסרם כאמור בסעיף .50ז .להלן.
ז .תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף .50א .לעיל ,לא יהיה המזמין חייב לשלם
לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא בכפוף לאמור בסעיף .50ז .להלן.
ח .עלה אומדן שכר חוזה זה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את חוזה זה
בשלמותו (להלן" :אומדן שכר החוזה") על הסכום הכולל של התשלומים
החלקיים ששולמו לקבלן ,לפני תפיסת האתר ,כאמור ,על הוצאות השלמת
העבודה והבדק שיקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח,
לרבות התוספת האמורה בסעיף .50ב .לעיל ושל פיצויים על נזקים שנגרמו
למזמין מחמת כל דחייה בהשלמת העבודות ומחמת נזקים אחרים ,יהא המזמין
חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור ,ובלבד
שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק העבודות שהקבלן ביצע
עד למועד תפיסת מקום העבודות ע"י המזמין ושל ערך החומרים ,הציוד
והמתקנים ,שנתפסו באתר ושהמזמין השתמש בהם או שנמסרו על ידו ,הכל כפי
שייקבע על ידי המפקח.
ט .עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ,ששולמו לקבלן לפני
תפיסת האתר ,על הוצאות השלמת העבודות והבדק שייקבעו על יסוד חשבונות
סופיים שיאושרו ע"י המפקח ,לרבות התוספת האמורה בסעיף (50ב) לעיל ,ושל
פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מחמת כל דחייה בהשלמת העבודות ומחמת
נזקים אחרים על אומדן שכר חוזה זה ,יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין
הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.
י .הוראות סעיף  50באות להוסיף על זכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
יא .תפס המזמין את האתר כאמור לעיל והשלים את העבודות ו/או כל חלק מהן ,בין
בעצמו ובין באמצעות אחרים ,לא תהא בכך משום לקיחת אחריות על אותו חלק
העבודות שבוצעו ע"י הקבלן והוא יישאר אחראי להן ולטיבן כאמור בחוזה זה.
 .51קיזוז
המזמין רשאי לקזז מכל סכום המגיע ממנו ,על פי חוזה זה ,לקבלן כל חוב המגיע לו מאת
הקבלן על פי חוזה זה או על פי מכל סיבה אחרת ,בין סכום קצוב ובין סכום שאינו קצוב.
מכתב המזמין בדבר חובו של הקבלן יהווה ראיה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז כאמור
ומבלי כל יכולת ערעור על כך מצד הקבלן.
 .52שלילת זכות העיכבון
הקבלן מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל זכות עיכבון בנכס – מוסכם בזה במפורש כי לקבלן
לא תהא ,בשום מקרה ,זכות עכבון על העבודות המוזמנות ו/או כל חלק מהן ו/או כל ציוד
ו/א ו חומרים ו/או מיטלטלין מכל סוג שהוא שימצאו באתר ,פרט לציוד עבודה ,אף אם
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אלה הובאו למקום ע"י הקבלן עצמו ,ומוסכם בזה במפורש כי באותם מקרים בהם יכולה
הייתה להיות לקבלן זכות עיכבון כלשהי ,עפ"י כל דין ,מוותר בזה הקבלן על כל זכות זו,
ויתור מלא ומוחלט באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר .הוראות סעיף זה לא יחולו על ציוד
וחומרים שאינם שייכים לקבלן.

 .53שונות
א .כל התשלומים המגיעים לקבלן עפ"י חוזה זה יבוצעו כנגד חשבונית מס כדין.
ב .הקבלן יקבל מהמזמין שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות .כל עותק נוסף
שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבונו הוא .עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן
למנהל את כל התוכניות שברשותו ,בין שהוצאו לו ע"י המנהל ,בין שהכין אותן
בעצמו ובין שהוכנו ע"י אחר.
ג .העתקים מכל מסמך המהווה חלק מחוזה זה יוחזקו ע"י הקבלן באתר ,והמנהל,
המפקח וכל אדם אחר ,שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהא רשאי לבדוק
ולהשתמש בהם בכל שעה מקובלת.
ד .מתן ארכה או אי נקיטת הליך ,או העדר פעולה מצד המזמין ו/או מצד מי מטעמו,
לא יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכות מן הזכויות המוקנות לו ,בין על פי
חוזה זה ובין ע"פ דין או נוהג ואין בכך למנוע מהמזמין מלנקוט בכל צעד או הליך
כנגד הקבלן ,בכל עת שתיראה לו.
ה .כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת חוזה זה.
ו .כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה ,או על פי כל דין תינתן או
תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה
שנמסרה כעבור  72שעות מזמן מסירתה בדואר .הודעה שנמסרה בפקס תחשב
כהודעה שניתנה כדין במועד קליטתה ע"י הצד המקבל ,אם הצד המשדר ימציא
אישור המקובל למקרים כאלו ,המעיד על קבלת ההודעה ע"י הצד המקבל.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין האמור חל על העניינים המוסדרים ע"פ
הסכם זה בדרך של רישומים ביומן העבודה ,או בדרך מפורשת אחרת.
ז .סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע לחוזה תהא נתונה אך ורק לבית
המשפט השלום שבאשקלון בלבד או אך ורק לבית המשפט המחוזי בבאר – שבע
בלבד ,ע"פ הסמכות העניינית.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________
המזמין

________________
הקבלן
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מסמך ה' – ערבות בנקאית
נוסח מחייב של ערבות בנקאית (ערבות משתתף)
להבטחת תנאי הצעת המשתתף ותנאי ההסכם/מכרז 10/20
בנק_________________ :סניף_________________:
כתובת הסניף __________ :מיקוד ______:טל'______ :
תאריך_______________:
לכבוד
המועצה האזורית חוף אשקלון

הנדון:ערבות בנקאית מס'______________:
 .1על פי בקשת____________________(להלן" :המבקש")אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום
כל סכום עד לסכום כולל של  45,000ש"ח (במילים  :ארבעים וחמישה אלף ש"ח) (להלן:
"סכום ערבות") בקשר עם מכרז  - 10/20בניית  7גני ילדים בהתאם לפרוגרמה של משרד
החינוך .סכום הערבות הוא מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי להוכיח ו/או לנמק א ת
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בתנאי ההצמדה
שלהן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד יוני  2020שפורסם ב 15-בחודש יולי שנת .2020
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם
על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,או זהה לו ,נשלם לכם את הסכום הנקוב
בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה.
 .2תוקף ערבותנו זו יהיה ליום  1.11.2020וכל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להימסר לנו בכתב
לפי כתובתנו לא יאוחר מהמועד הנ''ל.
 .3ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי
חוזרת.

בכבוד רב,
__________________
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נוסח מחייב של ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
להבטחת תנאי הצעת המשתתף ותנאי ההסכם/מכרז 10/20
בנק_________________ :סניף_________________:
כתובת הסניף __________ :מיקוד ______:טל'______ :תאריך_______________:
לכבוד
המועצה האזורית חוף אשקלון
הנדון :ערבות בנקאית מס' _________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 500,000 :ש"ח (במילים :חמש מאות
אלף ש"ח)( ,להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת( _____________________ :להלן:
"הנערב") ,בקשר לביצוע הוראות ההסכם נשוא מכרז  -10/2במלואן.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בתנאי ההצמדה שלהן:

המדד הבסיסי לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש יוני  2020שפורסם ב 15-בחודש יולי .2020
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום
הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,או זהה לו ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה.
.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח דרישתכם ו/או לנמקה ו/או
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי ,שתהיה לנו ו/או לנעבר זכות
לסרב ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע התשלום בצורה כלשהי.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה למשך  12חודשים לאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור
להלן.
כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד שנתיים ,על-פי דרישת המועצה
האזורית חוף אשקלון ,או מי שהוסמך על ידה ,על פי כתב ההסמכה שיצורף לדרישת
ההארכה ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף  3לעיל.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

.6

ערבות זו אינה ניתנת לביטול ללא הסכמתכם בכתב.
בכבוד רב,
________________
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מסמך ו'
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

אנו הח''מ______________________ ח.פ/ת.ז________________ .לאחר שהוזהרנו לאומר
את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים כדלקמן:
.1

.2

.3
.4

אנו______________ מצהירים כי במהלך  5השנים שקדמו להגשת הצעתו למכרז מס'
___/20לא הורשענו בעבירה פלילית .לצורך תצהיר זה תוגדר עבירה פלילית כעבירה שיש
עמה קלון.
אנו מאשרים ומסכימים כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם
הפלילי שלנו ,ולקבל כל מידע רלוונטי מהמשטרה ורשויות אכיפת החוק האחרות לעניין
זה.
במידה ונדרש אנו מתחייבים כי נמסור לחברה ו/או למי מטעמה כל מסמך ו/או אישור
אחר הדרוש לצורך מידע ביחס להעדר הרשעות פליליות כנגדנו.
יובהר כי הסכמתי זו חלה גם לצורך ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים שחלו במידע
הפלילי במהלך תקופת ההפעלה.
אישור עו''ד

אני הח''מ______________ ,עו''ד מאשר כי ביום ____________הופיע בפני במשרדי
ברחוב______________ ,אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז/_________.המוכר לי אישית,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

______________________
עו''ד
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מסמך ז'
תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח''מ__________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב ,כדלקמן:
.1א .אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  2ב' בחוק עסקאות גופים
ציבוריים(אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס' ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין)התשל''ו-
( 1976להלן" :החוק")לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים),התשנ''א(1991-להלן" :חוק עובדים זרים")בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.
ב .אני או "בעל זיקה" אליי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים
בתקופה של  3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.
 .2אני או "בעל הזיקה" אלי כמשמעותו בסעיף  2ג' בחוק:
א .לא הורשענו בעבירה לפי חוק מינימום,התשמ''ו( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום")
ב .הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום שנה אחת או יותר לפני תאריך תצהיר זה.
ג .הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .3אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשורת בחוזה עם המועצה.

_______________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
אני________________עו''ד ,מאשר כי ביום _________________הופיע בפניי
מר________________ נושא ת''ז

מס' ____________________המוסמך לתת התצהיר בשם

התאגיד____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפניי.
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מסמך ח' -אישור על קיום ביטוחים

לשימוש מבקש האישור בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים
מכרז מספר 10\20

אישור קיום ביטוחים בהסכם עם

בקשר לבניית גני ילדים ברחבי מועצה אזורית חוף אשקלון

לשימוש מבקש האישור בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים

49

תאריך הנפקת האישור______

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

המבוטח

שם

שם

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה

☐משכיר

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או
הישובים בתחום השיפוט של המועצה

בניית גני ילדים ברחבי

☐שוכר

ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או

מועצה אזורית חוף

☐זכיין

מי שמקבל שירותים מוניציפאליים

אשקלון

☐קבלני משנה

מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים

☒מזמין מוצרים

קשורים למועצה ו/או גופים קשורים

☐אחר______ :

למועצה ו/או משרדי ממשלה וגופים
הממנים את העבודות או חלקן
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען  :מועצה אזורית חוף אשקלון

מען

כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות

מספר

נוסח

תאריך

תאריך

גבול האחריות/

השתתפות

הפוליסה

ומהדורת

תחילה

סיום

סכום ביטוח

עצמית

הפוליסה

סכום

מטבע

אחריות או סכומי

סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

ביטוח
אחריות מקצועית

2,000,000

₪

 – 301אובדן מסמכים
 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 321מבוטח נוסף בגין
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כיסויים
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 325מרמה ואי יושר
עובדים
 – 327עיכוב\שיהוי עקב
מקרה הביטוח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת הגילוי 6
חודשים

אחריות המוצר

ביט
2019

4,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת הגילוי 12
חודש
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פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין בנספח השירותים):

 – 009עבודות קבלניות גדולות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:
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תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות

_____________
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

המבוטח

שם

שם

מען הנכס המבוטח

מעמד מבקש האישור

 /כתובת ביצוע
העבודות

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים

מועצה אזורית חוף

☐קבלן הביצוע

בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים

אשקלון

☐קבלני משנה
☒מזמין מוצרים

עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים
מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או
גופים קשורים למועצה ו/או רשות מקרקעי
ישראל ו/או גופים קשורים למועצה ו/או משרדי
ממשלה וגופים הממנים את העבודות או חלקן
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

מועצה אזורית חוף אשקלון

כיסויים
פרקי הפוליסה
נוסח

גבול האחריות /סכום הביטוח/

כיסויים נוספים

שווי העבודה

בתוקף וביטול

מספר
ומהדורת

חלוקה לפי

תאריך תחילה

חריגים

תאריך סיום

הפוליסה
גבולות אחריות

הפוליסה

או סכומי ביטוח
כל הסיכונים

סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

ביט 2019

 -307קבלני משנה
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עבודות קבלניות

 - 309ויתור על

שווי הפרויקט,

תחלוף לטובת

הסכום כולל

מבקש האישור

מע''מ

 - 313כיסוי בגין

גניבה ופריצה

נזקי טבע

כלול

רכוש עליו

 - 314כיסוי גניבה

עובדים

פריצה ושוד

רכוש סמוך

 - 316כיסוי רעידת

רכוש בהעברה

אדמה
 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 – 324מוטב

פינוי הריסות
לתגמולי הביטוח
מבקש אישור
 - 328ראשוניות
 – 302אחריות
צולבת
 – 307קבלני משנה
 - 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 312כיסוי בגין נזק
צד ג'

15,000,000

₪
שנגרם משימוש
בצמ"ה
 – 315כיסוי
לתביעות מל''ל
 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 – 328ראשוניות
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 – 329רכוש מבקש
האישור יחשב כצד
ג'

 - 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור

אחריות
20,000,000
מעבידים

₪
 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 - 328ראשוניות

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח השירותים):

 – 009עבודות קבלניות גדולות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:
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בטיחות וגיהות

מסמך ט'

כללי
 .1הקבלן מתחייב לקיים את החוזה שנחתם עמו בקפדנות  ,במיומנות ובדקדקנות .
 .2הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ,עובדי המועצה
ומתחייב לנקוט כל אמצעי זהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע חריג כלשהוא.
 .3חקיקה
הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד
לרבות:
א .פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל ) 1970ותקנותיה
ב .חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד –  1954ותקנותיו
ג .חוק החשמל התשי"ד –  1954ותקנותיו.
ד .חוק עבודת הנוער התשי"ג –  1953ותקנותיו.
ה .כל דין אחר החל על עבודתו.
הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של המועצה או של כל גוף אחר
החלות היום ואשר יחולו בעתיד .
הכרת עבודה
הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו ,והינו מודע
לאופי העבודה ,לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט לצורך עבודה בטוחה ומוגנת.
איסור מעשה מסוכן
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה
או מחדל ,העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש .
השגחה על העבודה
הקבלן ימנה  ,מיד עם תחילת העבודה ,אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל
עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.
הקבלן יוודא שכל עבודה ,לרבות עבודה על ידי קבלני משנה ,תתבצע באופן בטיחותי תחת
השגחתו הישירה והמתמדת של נציגו המוסמך  ,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,לקיים כל הנחיה של המועצה ו/או המפקח בנושאי בטיחות.
אתר העבודה
הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה
הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות
גידור  ,שילוט ואמצעי אזהרה
הקבלן מתחייב להתקין  ,לספק ולהחזיק על חשבונו הוא  :שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה לרבות
פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ,ולבטיחותם
ונוחותם של הציבור והעובדים  ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי המועצה ,או
שיהיה דרוש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
עבודות בניה ובניה הנדסית
עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
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הקבלן הינו ספק ראשי ,כמי שהחברה הטיל ה עליו את ביצוע עבודות הבניה ,והוא לוקח על עצמו
כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית שמשכה
הצפוי עולה על  6שבועות ,כנדרש בסעיף  192לפקודת הבטיחות בעבודה .
חפירות
הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח
– 1994ובפרט פרק ט' – חפירות ועבודות עפר
הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן .
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודה על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו –1986
עבודה בגובה
הקבלן ינקוט כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה
)נוסח חדש( תש"ל –  1970ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – , 1994ולתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)התשס"ז –  2007ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות .
עבודה במקום מוקף
עבודה במקום מוקף ,כניסה לכוכי ביוב  ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד' תתבצע בהתאם לפקודת
הבטיחות בעבודה תש"ל –  1970וע"פ הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף
עבודות חשמל
עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל
הקבלן לא ביצע עבודות חשמל תחת מתח – חי
ניתוק זרם החשמל  ,חיבור/החזרת זרם החשמל  ,התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור
מכשירי חשמל ,תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי
במקום.
הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים
לעניין בידוד כפול
כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרף דלף (מפסק פחת) ,בין
שהלוח קבוע ובין שהוא נייד
הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי
חשמל גלויים במקום העבודה
עבודה בדרכים
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים
מאת המועצה /עיריית אשקלון ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין
עבודה באש גלויה
בעת ביצוע עבודות כגון  :חימום ,חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש
גלויה ,על הקבלן לנקוט כל אמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי
זמינים ,הרחקה ונטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'
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מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן
קבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה ,מספר מספיק של עובדים
בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג
להכשירם ע"פ הצורך.
הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית ע"פ הסכם זה
ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך
הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר
שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות ע"פ כל דין .
ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ,ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו,
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה(ציוד מגן אישי) התשנ"ז – , 1997ויפקח שהם משתמשים בו
בהתאם לייעודם ,לרבות :נעלי בטיחות ,ביגוד ,קסדות מגן  ,כובעים כפפות  ,משקפי מגן  ,אוזניות
 ,מעילי גשם  ,ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.
ציוד  ,כלים וחומרים
הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה
הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך
הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני-הנדסי ,כלי התעבורה ,כלי ההרמה ,אביזרי הרמה וכו' יהיו
תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף
הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני – הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר
יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף
משמעת והטלת סנקציות
הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות המפקח ונציגי המועצה,
לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר
לנפש ו/או רכוש.
הקבלן ימסור  ,לפי דרישת החברה ,את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג
ע"פ דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד ,כלי רכב או מפעיליהם .הקבלן לא
יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה .
נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת
שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם המועצה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום
המגיע לו לפי הסכם ההתקשרות עמו
לא מיל א הקבלן ,ו/או עובדיו  ,ו/או מועסקיו  ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה
–רשאית המועצה להטיל קנס בשווי  ₪ 3000לכל יום ,וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לו
ע"פ ההסכם.
הצהרת הקבלן
אני הח"מ מצהיר בזאת  ,כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע"פ
הוראות כל דין.
__________ _________
_____________ _________________
ח.פ
תאריך
חתימת הקבלן
שם הקבלן
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מסמך י'

מפרט טכני מיוחד
מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
פרק  01עבודות עפר
 01.01סוג הקרקע :
המונח "חפירה" הנזכר במכרז /חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם לא
מוזכרת "חציבה" במפורש.
המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים .מחיר ההצעה מתייחס
לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקום וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות
עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח.
על הקבלן לבקר באתר הבנין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום.
 01.02הנחיות יועץ הביסוס:
עבודות העפר ,חפירה ומילוי בשטח המבנה ובסביבתו וכן כל עבודות הביסוס יבוצעו עפ"י הנחיות
יועץ הביסוס של המבנה .על הקבלן לוודא שנמצאות בידיו הנחיותיו של יועץ הביסוס לביסוס
המבנה נשוא הסכם זה ולבצען בשלמותן ובהקפדה מלאה.
על הקבלן לדאוג ,בתיאום עם המפקח לזימון יועץ הביסוס עפ"י הנדרש בהנחיות יועץ
הביסוס.
 01.03חומר עבור מילוי מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מחומר חציבה לבן
או מכורכר או מחומר ואדי מקומי הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנדס.
 01.04סילוק עודפים:
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין תסולק על ידי הקבלן על חשבונו למקום
מאושר על ידי הרשויות ,המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה ,לא תשולם לקבלן
שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.
 01.05מילוי חפירה :בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור
רצפות המבנה ו/או יחרוג מגבולות התכנית ,ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר
על ידי המפקח בשכבות בנות  15סמ' והידוק מכני עד צפיפות של  96%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .עבודה
זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד
בחפירה.
סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד ,צנרת ,קירות מרתפים ,קירות תמך ומבנים
תת-קרקעיים.
כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של
לפחות  150ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
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 01.06גבהים:
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור על הגבהים יעשה
לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה .טענות שתבואנה לאחר מכן לא תלקחנה
בחשבון.
הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו .אין להתחיל
בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח.
 01.07ניקוז:
פני הקרקע בתחום המבנים יוגבהו מהסביבה כדי למנוע היקוות מים .ההגבהה תבוצע מחומר
מילוי מאושר ע"י המפקח .מחוץ למבנים יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ להרחקה מהירה של מים
עיליים .עבודות הניקוז יבוצעו לפני תחילת ביצוע היסודות.
 01.08חומרי נפץ:
בהתאם לנאמר במסמך ג 1-אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו.
 01.09הסרת צמחייה וניקוי השטח:
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' (המפרט הכללי) פרק  ,00כלולים:
הסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה ואין משלמים
בעדן בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד לעבודות אלה.
 01.10המדידה :תבוצע בהתאם למפרט הכללי :במ"ק לפי נפח האלמנטים היצוקים – נטו .כל
עבודות החפירה כוללות במחירן יישור והידוק התחתית ,החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה
לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות .לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה ,דפנות
אלכסוניות ,מרווחי עבודה לאיטום וכיו"ב .שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי ולא
יילקחו בחשבון שיפועים ומדרונות.

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
 02.1סוגי הבטון:
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב.30-
במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמויות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן .הצמנט
יהיה מסוג צ.פ.250 .
02.2

איכות הבטון והיציקות:

 02.2.01תנאי בקרה :תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי
הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
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 02.2.02ציפוף הבטון :יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על אטימות הבטון
בפני חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
 02.2.03מניעת סגרגציה :יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים
בטפסות שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
 02.2.04אשפרה :אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  7ימים לפחות ,או ע"י
שימוש ב CURING COMPOUND-לפי הוראות המפקח ,במקרה של שמש חזקה או רוחות
יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור
המפקח.
 02.2.05בדיקת הבטון :לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות ,שיטות
לקיחת המדגמים ,כמותם ,ובדיקתם יהיו לפי ת"י  ,26בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון
הקשה וזאת עפ"י ת"י .106
כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.
 02.3טפסות (תבניות)
 02.3.01תכן הטפסות :מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  904ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל
העומסים ללא שקיעות או קריסה ,תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון
את הצורה והגימורים הנדרשים בתוכניות.
 02.3.02קביעת אלמנטים בבטון :לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים ,שרוולים חריצים,
בליטות ,עוגנים ,אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את
אישור המפקח למיקומם וצורת קביעתם לפני היציקה ,יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד
ביציקת בטון חשוף.
 02.3.03קובעי מרחק (ספייסרים) :את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה
בצורה שתמנע שינויים במרחקים .בכל מקרה אין להשאירם בבטון היצוק.
 02.3.04בטון חשוף :ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:
 02.3.04.01בהעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב 30-ויוכן בתנאי בקרה טובים.
 02.3.04.02הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י  904מדיקט או לוחות עץ חדשים ,ישרים
ובעלי רוחב אורך ועובי אחידים ,בהתאם להנחיות האדריכל .הטפסות יימשחו בנוזל למניעת
הידבקות בין העץ לבטון ,כגון תוצרת "פז" מס'  6או ש"ע .ההתזה או המשיחה תהיה בכמות
מספקת עד לקבלת משטח רטוב .היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות
הנוזל.
 02.3.04.03יש להקפיד על כוון הלוחות ,ההקצעה ,חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' ,בהתאם
לדרישות האדריכל .אין לצקת ללא אישור המפקח.
 02.3.04.04קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המפקח.
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 02.3.04.05בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק .בהיעדר
הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל  X 1.5 1.5סמ'.
 02.3.04.06ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום.
 02.3.04.07פגמים בבטון שישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט 1:3
ו/או שפשוף באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתות הבטון בסיתות
"מוטבה דק" וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי סינטטי לפי הוראות יצרן הצבע ,כל זאת על חשבון
הקבלן ,על כל שטח בבניין שיידרש ,ועד לשביעות רצון המפקח והאדריכל .אין להתחיל בביצוע של
תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.
 02.3.04.08הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים ,הפסקה בכל מקום אחר
כפופה לאישור האדריכל.
 02.3.04.09שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או
לוחות למניעת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה.
 02.4פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות ,על
המוטות להיות נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.
המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה .אורך המוטות חייב
להתאים לאורך האלמנטים בשטח ,מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו,
או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.
את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש
וזאת לפני היציקה ,אין לבצע הרמה בזמן היציקה.
 02.5פירוק אלמנטים
חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם,
יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח .באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם
להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח ,כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר
יבוצע על חשבון הקבלן.

פרק  05עבודות איטום
 05.1כללי
 05.1.01לפני תחילת עבודות האיטום יש לבצע את התיקונים הדרושים כגון הסרת בליטות,
סתימת חורים ,קיצוץ חוטי קשירה וכיו"ב .שטחי האיטום יהיו ישרים ,נקיים ויבשים .במקרה של
ביצוע איטום בעונת הגשמים יש להקפיד באופן מיוחד על התייבשות מלאה של שטח הגג.
 05.1.02שיפועים :בכל מקרה שלא צויין אחרת יבוצעו השיפועים בבטון כחלק מהגג
הקונסטרוקטיבי.
בהעדר ציון אחוז השיפוע יהיה השיפוע של פני הגג המוגמרים  1.5אחוז לפחות.
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 05.1.03מצע שיפועים מבטון מוקצף (כגון "בטקל" או שווה ערך) יבוצע רק באם נדרש במפורש
בתוכניות או ע"י המפקח .המשקל המרחבי של הבטון יהיה  1200ק"ג /מ"ק לפחות ובעל חוזק
ללחיצה בגיל  28יום של  15ק"ג /סמ"ר לפחות.
יציקת בטון מוקצף תהיה תוך שימוש בטפסות ליצירת שיפועים כנדרש בסעיף 05.1.02
לעיל בגימור ישר וחלק.
הבטון המוקצף יוחזק במצב רטוב מרגע היציקה במשך שלושה ימים לפחות.
 05.1.04מילוי פינות ("רולקות") יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון גג ומעקה ,גג
וארובות וכד' .הביצוע לפי התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח  1חלק צמנט
ו 3-חלקים חול .מידת ה"רולקה"  10ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק .יש
לבצע אשפרה כמפורט בפרק  02במפרט המיוחד.
 05.1.05יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה הראויים למניעת נזילת חומרי איטום על שטחים שאינם
מיועדים לאיטום תוך הקפדה מיוחדת על שטחי בטון חשוף ובניה נקיה.
 05.1.06אין להתחיל בעבודות האיטום לפני עבור שבועיים מגמר יציקת משטח האיטום וללא
קבלת אישור המפקח על התייבשות מלאה ועל ביצוע השיפועים וכל ההכנות כנדרש.
 05.1.07בדיקת האיטום תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום אך לפני יישום שכבות הגנה כגון
הלבנה ,בד גיאוטכני ,מצע ,בידוד ,אגרגטים או ריצוף.
הבדיקה תבוצע ע"י הצפה בשכבת מים שגובהה  5ס"מ לפחות מעל הנקודה הגבוהה
ביותר בגג למשך  72שעות .יתגלו סימני רטיבות בתקרה – יתוקן הפגם ויחזרו על הבדיקה עד
לקבלת גג אטום .הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן והיא כלולה במחיר האיטום כולל סידורי החסימה
הדרושים לביצוע ההצפה.
 05.1.08מדידת שטחי איטום לפי מ"ר נטו כולל כל השכבות ,חיבורי שוליים ,חדירת אביזרים
וצנרת ,נשמים וכו'.
 05.1.09אחריות הקבלן לעבודות האיטום תהיה לתקופה כנדרש במסמך ג' –  .1במסגרת
אחריותו ,יחדש הקבלן את האיטום בשטח ובהיקף שיורה עליו המפקח.
הקבלן יבטיח את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי לתיקון נזקים
ולכלוך שיגרום.
 05.4איטום ביריעות ביטומנית
 05.4.01איטום ביריעות ביטומניות יבוצע ביריעות העומדות בדרישות בעובי שאינו קטן מ 5-מ"מ.
 05.4.02שיטת היישום תהיה בהדבקה על גבי שכבת פריימר ביטומני ,בהתאם להנחיות היצרן,
ובחומרים שיסופקו ע"י היצרן ,כולל כל פרטי החיבור במעקה ובחדירות שונות.
 05.4.03חפיה מינימלית בין היריעות תהיה  10ס"מ והן יונחו כאשר היריעה הגבוהה מחפה על
הנמוכה.
 05.4.04ראה גם פרק הגנת האיטום ( )05.5להלן.
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פרק  06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.1כללי
 06.1.01פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתוכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .אם ברצון
הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן ,עליו להגיש תוכנית של השינוי המוצע ולקבל
את אישור המתכנן.
 06.1.02נגרות מתועשת תסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן ,המפעל שיספק
את המוצרים וכן דוגמא של כל מוצר שיסופק ,כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות מפמ"כ
. 251 ,252 ,253
 06.1.03מידות הפתחים ימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות .על הקבלן
להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות הפתחים בבניין למידות בתוכניות .האחריות על התאמת
המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.
 06.1.04מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.
המפקח רשאי לבקר בהם כל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.
 06.1.05לפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר דוגמה מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור
המפקח ו/או המתכנן.
 06.1.06ל א יבאו לאתר מוצרי נגרות או מסגרות שלא נמשחו בכל פאותיהם בבית המלאכה
בשכבת צבע יסוד כולל כל ההכנות הדרושות.
מוצרים שאוחסנו  4חודשים או יותר לפני מועד ההרכבה יימשחו שוב בצבע יסוד חדש לפני
ההרכבה.
 06.1.07מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה
בהם .אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת .מוצרים או
חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 06.1.08בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות מעץ אורן יבש ונקי מתאים לכל דרישות
התקנים הישראליים ובפרט ת"י  .35סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי עץ
בריא מאותו סוג.
 06.1.09לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  37מסוג  1לפחות בצידם הגלוי ומסוג 3
לפחות בצידם הסמוי.
 06.1.10לוח לבוד (המכונה "פנל" או "לוח נגרים") יתאים לדרישות התקנים הישראליים .בהיעדר
דרישה אחרת תהיינה המילואות (המילוי) מעץ לבן (אשוח) ועובי הלבידים לא יקטן מ 4-מ"מ.
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 06.1.11מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ .ריתוכים
יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה אחיד במראהו והוא יושחז עד
לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.1.12כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות ,אחת
מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבלן.
 06.1.13צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק  11במפרט
המיוחד ומחירה כלול במחיר היחידה.
 06.1.14מחירי יחידה כוללים את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו
ובכלל זה :אספקה ,הובלה ,שמירה ,צביעה והרכבה באתר כולל התאמה למלבנים באתר; אביזרי
קביעה; זיגוג כנדרש; פרזול כנדרש; ציפויים ופסי הגנה; מנעול רב מפתח (מסטר קיי).
פרק  07מתקני תברואה
 07.1כללי
 07.1.01תיאור העבודה
פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס לביצוע מתקנים/עבודות תברואה ב-גן באר גנים כמפורט להלן
כולל אספקת כל הציוד ,החומרים חומרי העזר ,הרכבתם במקום וכל המלאכות הדרושות לקבלת
מתקן מושלם ומתפקד.
א .מערכת אספקת מים קרים בתוך המבנה.
ב .מערכת מי דלוחין ,מי שופכין וניקוז מזגנים.
מערכת ביוב חיצונית כולל התחברות למערכת הביוב.
ג.
ד .מערכת מים חיצונית כולל התחברות למערכת מים.
ה .ספרינקלרים.
ו .שונות.

 07.1.02מפרטים כלליים
ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת משרד הביטחון  -בהשתתפות
משרד הביטחון ומשרד העבודה/מע"צ ומשרד השיכון (הספר הכחול) .כמו כן כל העבודות תעשנה
בהתאם לתקנים ,הוראות יצרני אביזרים והצינורות ,וכו' בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות
 -משרד הבריאות ,הרשות המקומית וכו'.
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המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל (להלן "המפרטים") לתוכניות
ולכתבי הכמויות ,ועל-כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה
הנוסף במפרט זה.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:
א .המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק  - 07מתקני תברואה ופרק  57 -קווי
מים ,ביוב ותיעול.
ב .הל"ת  -הוראות למתקני תברואה.
ג .מפרט מת"י  -מפמ"כ  - 10מערכת שרברבות ובדיקתן.
ד .תקן  - 1205התקנת מתקני תברואה ובדיקתם.
ה .כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.

 07.1.03בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד ולמבנים קיימים
על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים ברורים לו .חתימת
החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת
סיורו.
בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים .הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים
והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים בתוכנית,
על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.

 07.1.04התאמת התוכניות ,המפרטים וכתבי הכמויות
על הקבלן לבדוק מייד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים
והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות ,בנתונים ,במפרט
הטכני וכו' עליו להודיע על כך מייד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.
ערעורים על נתונים ,מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מייד ע"י הקבלן לידיעת המפקח
וירשמו ביומן העבודה .הח לטת המפקח בנידון תהיה סופית ,לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן
על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 07.1.05טיב החומרים והמלאכה  -התאמה לתקנים
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הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבד.
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לע מוד בדרישות המפרט אם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או
סימן ההשגחה המתאים.
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ,ומוצרי יצרן מוכר.
המוצרים המזכירים את שם היצרן בתוכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע על
איכות המוצ ר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר ע"י מסמכים
מתאימים ובאישור המפקח .כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל ,חייבים לקבל את
אישור המפקח .על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור ,כל חומר
שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן ,יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל .מחירי היחידה ייחשבו
ככוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים.

 07.1.06חוקים ותקנות
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים ,דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות ,עירוניות
וממשלתיות ,לרבות הג"א ורשות כיבוי האש ,משטרה וכו'  -תבוצענה בהתאם לדרישות.
כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.

 07.1.07התוכניות
התוכניות הנמסרות לקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה ,הן תוכניות "למכרז בלבד" ,לצורך מילוי
המסמכים כחלק מהצעת הקבלן.
עם התחלת העבודה יועברו לקבלן "תוכניות לביצוע" הכוללות עדכונים לתוכניות "למכרז בלבד"
ותוכניות נוספות שאינן מוזכרות ברשימת התוכניות.
עדכונים והשלמות התוכניות "למכרז בלבד" ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה ,לא
יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה ,וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות הפריטים לעומת
התוכניות שהוגשו במכרז.

 07.2מפרט טכני מיוחד
 07.2.01פנים המבנה
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א .קבועות
הכיורים יורכבו בגובה  80ס"מ מעל לרצפה בחדרי שירותים בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים
מצינורות מגולוונים " 1/2צבועים בצבע שמן וקבועים בקיר .המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט
מלט לבן לשם יצירת מגע מלא .במרווח בין הכיור והשיש יותקן אטם מתאים או סיליקון לקבלת
איטום מוחלט בין משטח השיש לבין דפנות הכיור.
כיורי רחצה
יכללו סיפון פלסטי "¼ 1תוצרת "ליפסקי" או ש"ע .פקק ושרשרת  ,וברז יחיד "½ מצופה כרום.
אסלות
האסלות תהיינה כמפורט בכתב הכמויות כולל מיכל הדחה סמוי דו-כמותי תוצרת "פלסאון" או
"דאל" או "קומבי" ,מסגרת מתכת להעמדת האסלה ומיכל הדחה ,חיבור אסלה ,מושב ומכסה
פלסטי דגם כבד מותאם לאסלות תלויות עם צירים בלתי מחלידים ,וכו' הכל כנדרש.
עמדות כיבוי אש
יותקן בארון (לפי פרט אדריכל) ויכלול ברז כיבוי " 2דגם  7תוצרת "פומס" או ש.ע .עם חצי
מסתובב עם צינור גומי " 3/4באורך  30מ' עם מזנק ריסוס תוצרת "להבות" או ש.ע .וברז כדורי
תוצרת "שגיב" " 1או ש.ע .ציוד הנלווה כולל שני זרנוקים " 2עשויים גומי משוריין באורך  15מ'
כ"א עם מצמדי שטורץ ומזנק דו תכליתי ,שני מטפים כיבוי מסוג בי.סי.אף 6 .ק"ג עם ראש מתכת.

ב .צנרת מים
סוגי צינורות
הערה :כל הצנרת הגלויה שתלויה על קירות ,על הגגות וכו' הן מחוץ למבנה והן בתוך המבנה,
מוגדרות כצנרת בתוך המבנה.
הצנרת בקרקע תחשב כצנרת חוץ.
צינורות המים יהיו כמפורט להלן:
צינורות פלדה ללא תפר סקדיול  40לפי  ASTM-A-53מגולוונים בקוטר " 2"-3עם
•
הברגות ומופות.
צינורות מפוליאתילן מוצלב מחוזק באלומיניום "סופר-פייפ" .עבודות הנחת הצנרת
•
תבוצע בהתאם למפרט מפמ"כ כ ,340 -הוראות יצרני וכל מפרט רלוונטי אחר.
פוליאתילן מצולב "פקסגול" דרג  .24הצנרת תבוצע עפ"י הנחיות יצרן.
•
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במחיר הצינור יחושב גם מחיר הספחים הנדרשים לביצוע העבודה.
בדיקות לחץ
כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ בלחץ של  12אט'.
מעבר דרך הקירות
המעבר עם צינורות דרך הקירות ,יעשה דרך שרוולים שיותקנו בקירות.
התקנת השרוולים תעשה באמצעות קידוח .המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי
דוגמת אלסטוסיל או ש"ע .עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים ,לא ישולם בנפרד.
התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
שמירת ניקיון פנים הצינור
הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחידת לכלוך או
כל חומר זר אחר לתוכם .לפני הריתוך יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור .אופן הניקוי
יהיה טעון אישורו של
המהנדס .על לשמור על כך שלא יישארו גופים זרים בצינור בעת ביצוע הריתוכים .הקבלן יהיה
אחראי היחידי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו .להבטיחם ניקיון פנים הצינור יעביר
הקבלן דסקית עם כבל דרך הצינור החדש שרותך עד לקצה הצינור הקודם לו וינקה את פנים
הצינורות לחלוטין.
בדיקה הידרוסטטית
כל מערכת שהושלמה תיבדק בדיקת לחץ .לחץ הבדיקה יהיה  12אטמוספרות.
בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר ,לאחר מכן יעלה הלחץ ללחץ
בדיקה הדרוש וייסגר השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת .המערכת תחשב כעומדת בדרישות
אם הלחץ במערכת יישאר קבוע במשך שש שעות .הבדיקה תתבצע בנוכחות המפקח.

ג .מערכת הדלוחין
צינורות הדלוחין יהיו עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה " "GEBERITאו ש.ע .כולל כל
האביזרים הדרושים.

ד .צינורות השופכין
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צינורות השופכין מתחת לרצפת המבנה ,במעבר מתחת לקירות המבנה ועד לתאים שסביב המבנה,
בכל מקום שיש בהם גישה לכלל ובכל מקום שיידרש ,יהיו עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה.

 07.2.02שונות
עטיפת בטון
עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או
בקטעים שייקבעו ע"י המהנדס .עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין.
היציקות תהיינה מבטון ב 200-המתאים לת.י .מס'  188ו .466-יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות.
יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור המפקח .לפני יציקת עטיפה סביב צינור אסבסט
יש להרטיבו היטב במים.
שטיפת וחיטוי הקווים
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות
ניקוז ,ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים.
לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים
כמפורט להלן:
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון:
מגופים ,צינורות ,מפרטים וכו' ,בהתאם לסעיף  57037של המפרט.
חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר.
תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז
במספר הנקודות ,אם יהיה הריכוז בין  10 - 1מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  24 -שעות
נוספות .אם הריכוז לאחר  24שעות או  48שעות פחות מ -1מ"ג לליטר ,יש להוציא את התמיסה
ולחזור על התהליך מחדש עד שבריכוז הנותר בתום  24שעות יהיה גדול מ -1מ"ג לליטר.
בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד
ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה שהיא לא תעלה על  0.2מ"ג לליטר.

 07.4אופני מדידה מיוחדים למתקני תברואה
א .צנרת מים
המדידה לתשלום עבור קווי מים בתוך המבנה הן ברצפה ,בקירות ,תלויים על הקיר ,על הגג וכו'
תהיה במטרים לאורך ציר הצינור ללא ניכוי אורך הספחים הדרושים (קשתות ,מסעפים,
רקורדים ,אוגנים ,מעברים וכו') ,ויכלול חיתוך הצינורות וחריטת ההברגות , ,חציבה בקיר או
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ברצפה במידת הצורך ,כיסוי הצינור ,בטון הצינורות ברצפה כמפורט ,צביעה ,תיקוני פגיעות
בצינורות ,קונזולות ,מתלים וכו' ,בדיקת לחץ ,חיטוי וכו' ,הכל קומפלט כמפורט במפרט.
ב .התקנת אביזרים ,מע' דלוחין ושופכין ,כלים סניטריים וכו'
המדידה לאביזרים ,מערכות אביזרים ,דוד חשמל ,כלים סניטריים וכו' תהיה בהתאם ליחידות
קומפ' כמתואר בתוכנית ובכתב הכמויות .התשלום יהיה בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות.
המחיר יכלול אספקת כלים ,האביזרים ,או המערכות ,לרבות כל המחברים הדרושים ,ביצוע כל
החיתוכים ,הריתוכים ,ההדבקות וכו' להתקנתם כנדרש בתוכניות .כמו כן יכלול המחיר את כל
עבודות החפירה ,המילוי ,החציבה,
הבטון ,טיוח ,צביעה ,הברגות וכו' הנדרשים להרכבת האביזר/ציוד ,לפי התוכנית ודרישת
המהנדס.
 34.2מערכת כיבוי אש אוטומטית בספינקלרים
א .תחום העבודות
.1

אספקת והתקנת צנרת לאספקת חלוקת ופזור המים לממטירים (ספרינקלרים).

.2

אספקת והתקנת ברזי אזעקה ורגשי זרימה.

.3

אספקת והתקנת ראשי המטרה לסוגיהם השונים.

ב .מסמכי הביצוע
 .1כל התוכניות המפורטות למעלה.
 .2ת.י.1596 .
 .3תקן  NFPA - 13מהדורה אחרונה.
 .4דוח יועץ הבטיחות.
 .5חוות דעת מכבי אש באר  -שבע.
 .6הערות ,השלמות ,תיאורים והנחיות כמפורט להלן.

ג .הנחיות כלליות
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המפורט להלן מתואר בלשון כללית ,מפרט מיוחד לעניין פרויקט ספציפי זה -
.1
מופיע בהמשך ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
מטרת מערכת הממטירים היא  -לאתר התפרצות אש במוקד בו ארעה ,המטיר מים
.2
באופן אוטומטי ,לצלצל בפעמון המים ,לדווח למוקד הבקרה על התפרצות אש ומיקומה ולהזעיק
את הממונים על נושא בטיחות אש.
המים יוחזקו אך ורק במקום בו פרצה האש דרך ממטירים אש תוכננו להזרים את כמות
3.
המים הדרושה לכיבוי האש בלבד וללא הזרמת מים וגרימת נזקים במקומות בהם לא פגעה האש.
להלן מצהיר הקבלן שברשותו כל הידע הדרוש ,כלי העבודה המתאימים ,הציוד
.4
והחומרים וכל הנדרש על מנת לבצע מתקן כבוי אש אוטומטי מושלם .כמו כן מצהיר הקבלן שכל
המזמין.
ע"י
שנקבע
הזמנים
בלוח
לעמוד
שיוכל
באופן
זמין
הנ"ל
לצורך קבלת העבודה הקבלן יעביר לבדיקה שמות של עבודות אשר ביצע בארץ בחמשת השנים
עובדיו.
ושל
שלו
מקצועי
ידע
על
המעידים
ומסמכים
האחרונות
הקבלן יהיה אחראי למילוי מדויק של כל הדרישות כפי שמופיעות בת.י1596 .
וב .NFPA--13
הקבלן יודע שהתוכניות הרצופות בזה עלולות להשתנות עם התקדמות העבודות בפרויקט
.5
עקב שינויים פרגמטיים או אילוצים אחרים וכי הוא לוקח בחשבון שנויים אפשריים אלה.
המחירים המוצעים על ידו הינם מחירי יחידה הכוללים כל שהוזכר לעיל ולא תהיה עליהם תוספת
כל שהיא .כמו כן יודע הקבלן שהכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן מדויקות וכי ייתכן
שעליו יהיה לבצע את חלקו בפרויקט בשלבים.
ד .אופן הביצוע
כל העבודות תתבצענה בכפוף למוגדר בפרק "מוקדמות" למפרט הכללי הבין -משרדי,
.1
ובכפוף לכל התקנים הישראליים והאמריקאים הרלוונטיים לבצוע העבודה .ואולם בכל מקרה של
קביעת סידרי עדיפויות יועדפו הדרישות כמפורט במפרט המיוחד על הדרישות ואופני המדידה
שבמפרט הוועדה הבין משרדית פרק 34.
עבודות נוספות או שינוי בעבודות שכבר בוצעו  -יתבצעו רק לאחר קבלת אישור
.2
המפקח וקביעת הסכום שיקבל הקבלן עבור ביצוע העבודה הנוספת או השינוי .מעבר לכך לא
תשולם כל תוספת כספית.
הקבלן יכלול במחירו את כל התיקונים הדרושים ,סתימת חורים וחריצים ומסירת
.3
העבודות  -לאחר סיומן  -כשהוא נקי מסודר .כמו כן כוללים המחירים את כל ההוצאות הישרות
והעקיפות ,את כל הוצאות הלוואי ,הוצאות סוציאליות ,בטוח עובדים והובלתם ואת כל הנדרש
להשלמתו הגמורה והמוחלטת של הפרויקט לרבות ביצוע השרות בשנה הראשונה.
הקבלן יספק את כל הדרוש לבצוע העבודה כרוחה וכלשונה ובהתאם לכוונה האמיתית
.4
של המתכנן כפי שמופיע בתוכניות ,במפרטים ,בכתב הכמויות וב NFPA -או בת.י1596. .
הקבלן מצהיר שהינו אחראי לכל נושא הבטיחות בעבודה לרבות שילוט ,גידוד ,חיתוך,
.5
תליה וכיוב' .הקבלן מבוטח כנגד כל תביעה אפשרית הן מצד הרשויות הן מצד הפרטיים .הביטוח
במזיד.
ובין
בשוגג
בין
דהוא
מאן
לכל
שיגרם
נזק
כל
יכסה
המזמין יופיע כמוטב בגוף הפוליסה.
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במסגרת אחריותו יפעיל הקבלן בשטח אמצעי בטיחות לכיבוי ,סילוק עשן ,חילוץ ופינוי מהאתר
ורבות מערך טיפול ראשוני בכל בעיית חירום שעלולה להתעורר .הקבלן יתאם עם המפקח את
הפעלת האמצעים הללו וכן אמצעים אחרים שירשו באופן ספציפי ע"י המפקח.
ה .תהליך מסירת המתקן
עם סיום העבודות או קטע מהעבודות שבדעתו של הקבלן למסור והמפקח מסכים לקבל
.1
על הקבלן לבצע שטיפה יסודית של המערכות והפעלת ניסיון וכל הנדרש על פי  NFPAאו ת.י.
 1596על פי הופעת הדרישות.
לאחר סיום תהליך המסירה ולאחר שהקבלן עמד בכל דרישות המפקח ,הוסיף ,החליף או
.2
תיקן כל שנדרש יצהיר הקבלן כי ביצע את המערכת על כל חלקיה על פי דרישות והנחיות , NFPA
ת.י 1596 .וכי עבודתו בוצעה כמתוכנן והיא גמורה בהחלט.
עם סיום המסירה יעביר הקבלן למפקח  3עותקים של המפורט להלן:
א .הוראות תפעול ואחזקה ומצבת עבודות שרות ובקורת מומלצת.
ב .תכנית .AS MADE
ג .קטלוגים של הציוד.
ד .רשימת חלפים ממולצת.
ה .ספר "שרות" לרישום הבדיקות התקופתיות והתקלות.
כמו כן יעמיד הקבלן מטעמו להדרכת איש מחלקת התחזוקה של הפרויקט.
אין קבלת המתקן פוטרת את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתפקודו המלא
.3
והנכון .גם אם אישר המפקח את המתקן חייב הקבלן להשלים כל חסר ובלבד שהחסר נרשם
ביומן בזמן הקבלה הסופית.
תקופת האחריות של הקבלן היא  12חודשים מיום המסירה הסופית של המיתקן המוגמר
.4
והמושלם .במהלך תקופה זו יהיה הקבלן אחראי לאחזקת המערכת במצב תקין ונקי .כמו כן
יספק הקבלן על חשבונו כל חלק או אביזר שיתגלה כלקוי באופן מיידי ומבלי לגרוע כהוא ממצבת
בטיחות האש בפרויקט.
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספיק של חלפים אורגינליים למתקן זה במשך עד
5.
 10שנים או לפחות להוכיח שיש באפשרותו להביאם תוך  24שעות.
במידה ולדעת מנהל הפרויקט ,צפויה סכנה כל שהיא והקבלן לא הגיש מיד את עזרתו -
.6
רשאי המנהל לשכור שרותיו של אחר על חשבון הקבלן .ובלבד שהתקלה לא נגרמה כתוצאה
מטיפול ו/או אחזקה לקויים או שבוצעו עבודות ע"י מי שלא הוסמך לכך או כתוצאה מבלאי רגיל,
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מראש.
לצפותן
היה
ניתן
שלא
אחרות
נסיבות
או
חבלה
העבודה כוללת את התקנת מערכת ממטירים (ספרינקלרים) מושלמת כנדרש כמפורט בתקני
 NFPAמהדורה אחרונה ,ת.י 1596 .ובהתאם לתוכניות כאשר המערכת במצב פעולה.
הקבלן מצהיר בזאת כי ראה ובדק את האזורים בהם יש להתקין מערכות כבוי .כי ראה את
התוכניות ,התיאורים הטכניים ,תוכניות המים ,החשמל ,הביוב ,מזוג האוויר וכיוב' ותאם עם יתר
הגורמים והיועצים את התקנת המערכות.
הקבלן אחראי שהמערכות על כל חלקיהן יסופקו בהתאם לנדרש במפרט ,בכתב הכמויות
ובתוכניות וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון ויהיו מוגנות ומצוידות בכל האמצעים למניעת
הפרעות ופעולות שווא.
המערכות יותקנו בצורה מושלמת ומוכנה לשימוש וגם אם לא פורט אחרת יהיו כל המרכיבים
מאושרי  U.L.ו/או .F.M.
כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות העדכניות של כל
התקנים הרלוונטיים .כל קטע צינור וכל אביזר ישאו תו תקן .כל מרכיב במערכת יסופק עם
תעודה המעידה על מקורו וכן אישור מעבדה מוסמכת .גם אם סופק המוצר בתוספת התעודה
רשאי המפקח לפסול את המוצר אם אין הוא מתאים לתפקידו.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסכמת כגון :רשות הכבאות -
תבוצענה בהתאם לאותן דר ישות/תקנות/חוקים או חוקי עזר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה מהתיאורים והדרישות
במסמכים השונים .חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המפקח לפני ביצוע העבודה ולקבל
הנחיות בכתב כיצד עליו לנהוג.
בכל מקרה של סתירה או טעות או מחלוקת תהיה החלטת המתכנן סופית ומכרעת על כל
ההשלכות הכספיות והאחרות והקבלן יישא בכל ההוצאות בין אם הן נצפו מראש ובין אם נתקלו
במהלך העבודות.
קבלני משנה
הקבלן רשאי למסור חלק מהעבודה לבצוע קבלן משנה .ואולם על המפקח /המתכנן להסכים
מראש או לסרב .אין המפקח/מתכנן חייבים בהסבר מדוע פסלו קבלן משנה זה או אחר.
גם אם נמסר חלק מהעבודה לקבלן משנה אין הדבר גורע כהוא זה מאחריותו של הקבלן וכל נזק
או פחת שיגרם על ידיו יראה כאילו נגרם ע"י הקבלן.
הנחיות עקרוניות להתקנת מערכת ספרינקלרים
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הערות לצנרת ולממטירים
במקומות בהן התקרות מצולעות יעוגנו הצינורות לצלעות הבטון או לקורות .במידה והמרחקים
ידרשו זאת ויש צורך לצופף ת המתלים יעשה הדבר בהתאם.
בתקרות בטון חלקות יעוגנו הצינורות כפי שמפורט ב.NFPA-13 -
הצנרת הראשית המובילה מחדר המשאבות ועד הבנין והצנרת האנכית לכל גובה הבניין תהיה
מצינורות פלדה מגלוונים או שחורים לפי  sch 10מחוברים בריתוך או בהברגות בעזרת פיטינגים
הכל על פי העניין וכמפורט ב NFPA -או בת.י1596 .
הצנרת האופקית בקומות תחובר באמצעות מחברי ויקטאולק ותתלה מהתקרות באמצעות
מתלים מקוריים מאושרי  U.L.או  F.M.ואולם כל שינוי כוון יעשה בעזרת אביזר מקורי וכל
מעבר קוטר יהיה באמצעות אין להשתמש בבושינגים.
הספרינקלרים יוברגו אל תוך האביזרים רק בהברגה תואמת או באמצעות אביזר מעבר מהברגה
 BSFלהברגה  .NPTהספרינקלרים יוברגו למקומם הסופי רק לאחר שטיפה יסודית של הצנרת.
כל ספרינקלר שנפגע  -יוסר ויוכנס אחר במקומו.
הספרינקלרים יהיו מטיפוס  Q.B.או  F.R.כמפורט בתוכניות באזורים השונים.
הערות לשסתומים ומגופים
כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של  12.1באר לפחות ויהיו מאושרי
 U.Lאו  F.Mלמערכות ספרינקלרים.
בכל אזור  -כמפורט בתוכנית  -יותקן ברז אזעקה הכולל פעמון עם מים ,מגוף ראשי ,שסתום אל
חוזר ,שעוני בדיקה ,מפסק לחץ חשמלי ,תא בלום ,מערכת ניקוז כמפורט בתוכנית ובכתב
הכמויות.
על כל מגוף סגירה מטיפוס שער או מטיפוס פרפר יותקן מתג התראה מאושר F.M.
ו/או  U.L.בקוטר המפורט בתוכנית (.)TAMPER SWITCH
הקבלן יחבר את כל המתגים לאזור בלוח הבקרה הכללי המיועד רק למערכת גלוי
וכיבוי אש.
לאחר סיום עבודות ההתקנה ושטיפת הצנרת ולפני התקנת הספרינקלרים יצבע הקבלן את הצנרת
על כל אביזריה המתלים והחיזוקים בצבע יסוד  +פעמיים צבע שמן אדום.
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פרק  08עבודות חשמל ותקשורת
מפרט מיוחד לעבודות חשמל
מהווה חלק בלתי נפרד מבקשת הצעת מחיר/חוזה זה
מפרט מתייחס לביצוע מתקן גן ילדים  4כיתות בישוב באר גנים במועצה אזורית חוף
אשקלון.
ביצוע המתקן כולל העבודות הבאות:
אינסטלציה חשמלית להזנת צרכנים שונים ,אביזרי פיקוד ובקרה ,מאור ושקעי שירות.
•
הובלה התקנה וחיווט של לוחות חשמל לכוח.
•
מערכת הארקות.
•
ביצוע תאומים עם חח"י בזק והוט.
•
העברת ביקורת חח"י
•
התקנת מערכת גילוי אש וכריזה ע"פ תקן 1220
•
הכנות למערכות תקשורת ,מצלמות ,ואזעקה
•
בדיקות והרצת המתקן עד למסירה מלאה ומאושרת ע"י מפקח ומתכנן ומזמין
•
אביזרי הקצה לחשמל יהיו מסוג גוויס או ע"פ בחירת אדריכל.
•
בתי התקע יכללו תריס פנימי
•
אביזרי הקצה יותקנו בגובה . H=180
•
ברשות המזמין לבטל חלק ו  /או חלקים מהעבודות הנ"ל ו /או להוסיף עליהן
ו  /או לפצל את העבודה למספר חלקים (פרקים או סעיפים ) ולהזמינם אצל
מספר קבלנים או לבצע חלק ו  /או את כולם בעצמו ו  /או לבטל את כל העבודה ללא כל שינוי
במחירי היחידה של כתב הכמויות שבהצעת הקבלן.
העבודה תבוצע בהתאם למסמכים הבאים:
חוק החשמל  1954עדכון ינואר .2010
•
התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים למתקני חשמל ,לוחות חשמל  ,בקרה
•
והארקות.
תקנות והוראות חברת החשמל לישראל.
•
מפרט מנח"י למוסדות לימודיים
•
המפרט הטכני ,כתב הכמויות והתוכניות המצ"ב.
•
המפרט הכללי הבין – משרדי שבהוצאת משרדי הממשלה פרק .08
•
במידה וקיימת סתירה/אי בהירות בין המסמכים ,על הקבלן לפנות לקבלת הבהרה
•
מהפיקוח בשטח ,מתכנן החשמל ,מחלקת בטחון בעיריה בטרם יבצע את העבודה.
קבלן מבצע:
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•
•
•
•

הקבלן המבצע יהיה בעל סיווג מתאים לעבודה זו .
מנהל העבודה בשטח יהיה בעל רשיון חשמלאי מהנדס
הקבלן יוכיח כי ביצע לפחות  3פרוייקטים בסדר גודל זהה לפרוייקט זה.
קבלן החשמל לא יחל את עבודתו לפני הצגת כלל האישורים והרשיונות לאישור המתכנן

מתקן חשמל:
 8.1מתקן חשמל מוסדי:
מתקן זה יהיה בעל אופי משרדי/ביתי ,כבלי חשמל מושחלים בצנרת סמויה או גלויה
מקובעת לקיר/רצפה/תקרה/קונסטרוקציה וכד' הכבלים פרוסים ברשתות בתעלות כבלים,
מותקנים לסולמות כבלים או מותקנים בקונסטרוקציה קיימת .המתקן יהיה מוגן עד לגובה של
 2.00מ' מהרצפה.
 8.2כבלים:
כל כבלי החשמל יהיו בעלי תו תקן ת"י  1516נחושת  N2XYאו אלומניום  . NA2XYלמתח
עבודה  0.6/1ק"ו .מבנה הגידים עגול בלבד ( אין לעשות שימוש בכבלים בעלי מבנה סקטוראלי ).
חתך וכמות הגידים כמצוין.
הכבלים יותקנו לקיר  ,או בצנרת הגנה או בתעלות כבלים ( פלסטיות או מתכתיים ) או על
סולמות כבלים ,או יושחלו בשרוולים והכנות שביציקה או יושחלו בצנרת תת קרקעית או יונחו
בחפירות ,הכל כמוראה בתוכנית.
מודגש בזה שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים ( קופסאות חיבורים או מופות )
רק בפיצול הכבל.
כל הכבלים יהיו מוגנים עד לגובה  2מטר.
הכבלים יהיו מתוצרת חברת  SYNERGYבמידה ויבחר הקבלן להשתמש בכבלים שאינם
מתוצרת זו ,יעביר הקבלן מפרט טכני וקטלוג יצרן למתכנן החשמל לאישור ,כולל חישובי Iz
בהתאם למקום וסוג ההתקנה.

תעלות כבלים ,סולמות כבלים ,רשתות כבלים ,פטות ופרזול:
8.3
כל חלקי הפלדה אותם יספק הקבלן,יהיו מגולבנים באבץ חם בטבילה.
הברגים ,מוטות ההברגה ,האומים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום.
כל הזרועות והתומכים השונים ,יגולבנו רק לאחר ייצורם וביצוע כל החירור והעיבוד הדרוש
להשלמתם.
כל המקומות בהם יפגע הגילבון בעקבות עיבוד להתקנה יתוקנו ע"י צבע עשיר אבץ .סגירת כל
בורג תכלול אום  +דסקיות  +דסקית קפיצית אלא אם צוין אחרת .לאורך כל תעלות הרשת והפח
יותקן מוליך הארקה חשוף בחתך  16ממ"ר לפחות

א.

תעלות פח
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תעלות הפח השונות ,תהיינה עשויות מפח ,דקופירט  1.5מ"מ עובי ,אלא אם צוין אחרת בתוכניות.
חתך התעלות ,גובהי התקנה ותוואים כמוראה בתכניות .כל צמתי התעלות ,הפניות ועוד יעשו
בצורה מדורגת בזויות שאינן קטנות מ 235-מעלות .יש לקחת בחשבון בזמן עשית הפניות
והצמתים הנ"ל בחתכי הכבלים המתוכננים להיות מותקנים בהן .כל קטעי המעלות יחוברו ע"י
ניטים  5מ"מ קוטר לפחות ( כאשר הצד החלק בפנים ) .ו  /או ריתוך כל התעלות תכלולנה מכסים
מפח  1.5מ"מ מחוזק בברגי פח לתעלה עצמה .כאמור התעלות והמכסים יהיו מגולבנים באבץ חם
בטבילה.
גלבון וציפוי
ב.
כל הזרועות והתומכים מכל סוג שהוא יהיו מגולבנים באבץ חם בטבילה .הברגים  ,אומים,
דסקיות ועוד ,יהיו מצופים קדמיום.
ג.

זרועות ופרזול

כל הפרזול והזרועות אותם מתכוון הקבלן להתקין לנשיאת תעלות ,סולמות ,רשתות ועוד יאושרו
ע"י המתכנן לפני הביצוע .בזמן האישור יימסר גם מפתח ההתקנה שלהם .אביזרים אלו יהיו
מגולבנים באבץ חם בטבילה לאחר כל העיבודים והריתוכים.
חיבור אביזרים:
האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר מוגן ע"י צינור גמיש  .PGהכבלים יכנסו
לאביזרים דרך כניסות כבל פלסטיות בעלות אטימות גבוהה .כניסת הכבל תהיה בעלת הברגה
מתאימה להברגה באביזר המתחבר וכוללת טבעת אטימה מחומר פלסטי או קלינגריט .בנוסף
תכלול הכניסה גם גומיית מעבר והידוק לכבל הנכנס בעלת גמישות גבוהה עם אפשרות לבחירת
גודל החור בגומייה ( בהתאם לכבל ) ודיסקית לחיצה לאטימה .כניסות כבל אלו תהיינה דוגמת
 S.T.Bתוצרת ק .מילר או שווה ערך מאושר .האביזרים שיחוברו כאשר גם קטע הכבל הקרוב
לאביזר מוגן אף הוא  ,יחוברו כאשר צינור שרשורי עם שדרה קשה מגן על קטע כבל זה .קטע
שרשורי זה יכלול גלנדים אורגינלים להתחברות אל האביזר והן אל התעלה או קופסת הסתעפות
המזינה בקצה השני .הגלנדים יכללו הברגה אליה מתחבר הצינור השרשורי .צנרת הגנה זו תהיה
דוגמת  .P.Gאו שווה ערך מאושר.
צנרת הגנה:
צנרת ההגנה להגנת הכבלים הבודדים ,תהיה גלויה ,בקוטר מתאים לכבל המוגן .הצנרת תותקן
לקיר ע"י שלות מתאימות מגולבנות במפתחים כנדרש בתקן.
צנרת מרירון
•
צנרת זו תהיה מסוג "כ" .חיבורי הקטעים ע"י מופה אוריגינלית  ,מודבקת בדבק מתאים ,בפניות
הכבלים לא יהיו מוגנים.
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קופסאות הסתעפות:
כל הקופסאות תהיינה פלסטיות אטומות ומוגנות IP55 .לפחות .הכבלים יכנסו לקופסאות דרך
כניסות כבל כפי שפורט קודם .גודל הקופסאות יוגש לאישור המתכנן .קופסאות אלה תהיינה
דוגמת  GEWISSאו שווה ערך מאושר.
 8.03אביזרים:
כל האביזרים יהיו מסוג פלסטי אטום מהסוג הטוב ביותר הנמצא בשוק להתקנה על הקירות ו /
או הקונסטרוקציה.
כבל האביזרים השונים אותם מתכנן הקבלן להתקין ,יאושרו תחילה ע"י המתכנן ע"י הצגת
דוגמה לאישור .האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ,או אירופאי  IECאו  V.D.Eאו מקביל
דוגמת אלו המפורטים להלן או שווה ערך מאושר.
 8.04מערכת הארקות:
עבודת הקבלן כוללת גם ביצוע מערכת הארקת יסודות מושלמת ,הארקות שרותים מתכתיים בכל
הפרויקט .לקבלן אחריות מלאה לביצוע הארקת יסוד לכל מבני הבטון בהתאם לחוק החשמל
ולתוכניות.
הדרישות המינימאליות ממתקן הארקת יסוד למבנה הן:
חיבור ע"י ריתוך או מחברים תקניים בחוק החשמל לכלונסים או פלטות
•
ביצוע טבעת גישור בהיקף קורות היסוד וחיבור אליה של כל העמודים
•
יציאת פס מגולבן  X440מ"מ לפחות ב  4פינות המבנה מוגנות בקופסאות ביקורת
•
וממקומות מעל פני הקרקע  /ריצוף סופיים.
יציאת פס מגולבן כנ"ל אל פס השוואת הפוטנציאלים.
•
הכנת הארקה לפילר חח"י
•
פס להשוואת פוטנציאלים:
פס להשוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך  x1050מ"מ ,ואורכו כמוראה בשרטוט .הפס
יצויד בברגים מצופים קדמיום .כל בורג עם דסקיות  ,דסקית קפיצית ואום .גודל הברגים כנדרש
עבור המוליכים המתחברים.
חיבור לצנרת המים ,אויר גז וכל צנרת מתחתית אחרת:
פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לצנרת ע"י ריתוך בורג " 1/2לפחות ו  /או ע"י חבק מתאים ,חוט
נחושת בחתך מתאים .החבק יצבע הצבע מגן לאחר התקנתו ,נקודת החיבור תשולט בשילוט
מתאים.
אלקטרודות:
האלקטרודות תהיינה מוטות פלדה עגולים  19מ"מ קוטר ,באורך  3מטר כ"א ,מצופים נחושת
ומוחדרים אנכית לקרקע .מיקום האלקטרודות יסומן לקבלן בזמן הביצוע .כ"א תחובר במוליך
79

ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים.כמו כן יבוצע גישור בין האלקטרודות מבחוץ .כל אלקטרודה
תוגן בבריכת ביקורת קלה קוטר 60עם מכסה קל צבוע ומסומן כנדרש.
הארקת תעלות  /סולמות:
כל התעלות והסולמות יוארקו ע"י מוליכי נחושת  16ממ"ר שיונחו לאורכן כשהם מחוברים
לתעלות ע"י ברגים דגם "  Uבולץ.
התעלות תאורקנה למוליכים הקיימים ,כל  5מטר .לפני ביצוע מערכת הארקת תעלות אלו יש
לקבל אישור המתכנן .מודגש בזה שמוליכי הארקה מיוחדים להארקת תעלות  /סולמות יותקנו
רק באלה בהם לא עובדים מוליכי הארקה כלל .בתעלות  /סולמות  /פטות בהם עוברים מוליכי
הארקה לצרכנים שונים ,תעשה הארקת התעלות  /סולמות  /פטות למוליכים אלו.
הגנות בפני ברקים
במסגרת הפרוייקט יוגן המבנה בהגנה כנגד ברקים ע"פ תקן  . 1173באחריות הקבלן הקמת
מערכת קליטה בגג ,מערכת הורדה ומערכת פריקה .הכל בהתאם לדרישות התקן ופרטיו.
המערכת יכולה שתהיה חיצונית או פנימית ע"פ החלטת אדריכל.
הקבלן יציג דוח בדיקה מלא למערכת לאחר התקנתה

מדידת התנגדות:
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות התנגדות הארקה ,רישומן ע"ג תכנית ומסירתה למפקח.
סימון ושילוט:
8.6
במסגרת העבודה כלול גם סימון ושילוט כל המתקן המבוצע על ידו כדלקמן:
אביזרים:
כל האביז רים ,גופי תאורה ,קופסאות חיבורים והסתעפות ( חשמל תקשורת וטלפונים ) ,קופסאות
לחצנים ,ח"ק שונים ( לחשמל ,תקשורת מסופים וטלפונים )
מ"ז שונים ( למאור ,בטחון ,פיקוד ) לוחות חשמל ,גלאי עשן  /אש ועוד ישולטו בשילוט סנדביץ
חרוט דו גווני .גוון השילוט יהיה כתב לבן עם רקע שחור  ,כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם
רקע אדום.
השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי פח ,או מסמרות פלסטיות מתאימות .רשימת שילוט
תוגש לאישור לפני בביצוע.
כבלים  /גידי כבלים:

80

כל כבל ישולט בשני קצותיו לפי מספר המעגל .השילוט יהיה סנדביץ חרוט קשור לקצה הכבל או
טבעת אלומיניום בה טבוע מספר הכבל או חבק פלסטי מתאים בו כתוב ( בעת בלתי מחיקה )
מספר המעגל  /קו.
כל גידי הכבלים ( כח ופיקוד ) יסומנו לפי מספר המהדק המתחבר .הסימון יהיה דוגמת
"פנדואיט" שרוול פלסטי המתלבש על הגיד ( מתאים לגודלו ) בו כתוב מספר המהדק.
הארקה:
כל נקודות הארקה ,תשולטנה ע"י שילוט " הארקה לא לנתק ".השילוט יהיה סנדביץ חרוט לבן
על רקע אדום ,מותקן בסמוך לנקודה או מדבקיה פלסטית מתאימה.
תאום אישור וקבלה:
8.7
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקבלת העבודה ע"י המזמין ,חברת חשמל ,בזק ,הוט ,מכון
התקנים ,כיבוי אש והרשות המקומית .העובדה שקיים פיקוח על עבודותיו אינה משחררת אותו
משום התחייבות.
 08.10לוחות חשמל
כללי
לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן לוחות שקיבל תעודת מכון התקנים הישראלי המאשרת
א.
שיצרן זה מייצר עפ"י התקן הישראלי .ISO 9000
יצרן הלוח יהיה מוסמך מטעם מכון התקנים לת"י  61439ויהיה ראשי לסמן את הלוחות
ב.
בת"י.
מבנה הלוח יהיה בהתאם לציוד הנדרש עם מקום שמור ל 25%נוספים .על הקבלן לוודא
ג.
התאמת גודל הלוחות לנישות המתוכננות ולהתריע במקרה של אי התאמה .בכל מקרה אין לייצר
לוח ללא אישור מתכנן לתוכנית היצרן.
עמידות ציוד לזרמי קצר תאופיין עפ"י תקן  IEC60977-2ו/או .VDE0660
ד.
הקבלן אחראי לעמידות הציוד המוצע על ידו להתקנה בלוח ,הן מבחינת הסלקטיביות
ה.
בשרשרת ההגנות והן לעמידות הציוד בקצר ,כולל תוספת הגנות עורפיות ( )BACK UPבמידת
הצורך.
תוכניות הביצוע ללוחות החשמל יוכנו לאישור המזמין והיועץ באמצעות שרטוט
ו.
ממוחשב ויכללו מידות מדויקות ופרטי כל הציוד המותקן כולל יצרן ודגם.
חלוקת השדות בלוחות תבוצע בצורה לוגית תוך הפרדה פיזית בין מעגלים המשרתים
ז.
פונקציות שונות בקומה (מאור ,כוח ,מיזוג-אויר וכד').
לכל לוח תיערך בדיקה ויזואלית ובדיקה חשמלית תקנית עפ"י תקן IEC 60430ללוחות
ח.
מתח נמוך .הבדיקה תיערך במפעל ייצור הלוח .יצרן הלוח יעמיד לרשות הבודק את כל המכשור
וכוח  -האדם הדרושים לביצוע הבדיקות ללא כל תמורה נוספת .הנ"ל יתבצע בנוכחות הקבלן.
תאי לוח יימדדו כמערכות שלמות קומפלט עפ"י סיווגם בכתב הכמויות ויכללו בין
ט.
השאר:
תכנון מפורט.
•
תיעוד מלא.
•
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ייצור ,צביעה ,הרכבה.
פסי צבירה ,פסי אפס והארקה.
מסד/מסגרות התקנה.
סוקל להעמדה ע"ג רצפה
פלטות התקנה לציוד.
פנלים /דלתות.
גישורי הארקה.
תעלות חיווט.
מסילות התקנה וקונסטרוקציות עזר.
מהדקי-כוח ופיקוד ,כולל שילוט מודפס בר-קיימא.
שילוט מלא.
מוליכי כוח ופיקוד פנימיים.
ביקורת עצמית (לפני בדיקת המפקח).
ביקורת המפקח.
הכנה למשלוח ,כולל אריזת הגנה.
העמסה על רכב הובלה לאתר ושינוע הלוח מהמשאית ועד לנקודת התקנתו והצבתו

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
בחדר.
פילוס וחיזוק מכאני של הלוח למקומו הסופי.
•
חיבור חשמלי של הלוח ,כולל הארקות וחיזוק ברגים כללי של המעגלים.
•
בדיקה חוזרת ותיקון ליקויים לאחר העמדה וחיבור.
•
ביצוע התאמות ושינוי שילוט עפ"י המבוצע בשטח.
•
בדיקת חשמלית והפעלת הלוח.
•
הלוחות יבדקו בדיקה אינפרא אדום ,תרמית בעומס מלא של לפחות שעתיים לפני
י.
מסירת הלוח למשתמש .במידה ואין עומס במתקן ,הלוח יבדק ע"י עומס דמה של כ65% -
מהעומס הנומינלי למשך שעתיים לפחות.
עבור חיבורי מערכות מתח נמוך מאוד ,יש להכין צבע שונה ובשדה עם מחיצה (צבע נפרד
יא.
לגילוי אש,
וצבע נפרד לבקרת מיבנה) (אדום גילוי אש) (לבן בקרת מבנה).
לוח חירום יהיה עשוי מפח פלדה או מחומר בידוד קשיח לא בעיר
יב.
בדרגה  B#1לפי  VDE 0304 Teil 3לפחות כמוגדר בחוק החשמל.
הלוחות יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי חוק החשמל במהדורתו המעודכנת ,דרישות חברת
החשמל הישראלי ,ולשביעות רצונו של המפקח .כל מכשיר ,חלק של ציוד וכו' ,יענה לדרישות
התקן הישראלי המתאים ובהעדרו  -לתקן הגרמני המתאים ויעמוד בבדיקה .הם יתאימו כמו כן
לדגימות אותם חומרים ו/או לדוגמאות אותם מכשירים ואביזריהם ,אשר נבדקו ונמצאו כשרים
לתפקידם על-ידי המפקח .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת
העבודה לדרישות התקנות הנ"ל ,והקבלן מתחייב להמציא אישור בכתב על התאמת העבודה
לדרישות התקנות הנ"ל ,וכן תעודת בדיקה וכיול אוטומטיים ע"י בודק מוסמך ,ללא כל תשלום
נוסף עבור זה (ראה פרק .)08.02כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון
אישורו של המפקח לפני התחלת הביצוע ,אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו של
82

אותו ציוד ,כולו או בחלקו .הלוחות על כל חלקיהם ימסרו לידי המזמין כשהם מורכבים,
מותקנים בבניין ומותאמים בבניין ומותאמים לחיבור ולהפעלה ע"י אחרים בצורה אשר תשביע
את רצונו של המפקח מכל הבחינות.
כל מרכיבי המתקן יתאימו:
מתח עבודה  400/230וולט 50 ,הרץ ועמידות בקצר  50ק"א לפי .ICS
א.
כן יתאימו מרכיבי המתקן לכל הדרישות המפורטות במפרט זה ובכתב הכמויות ,לתקן
ב.
ולדרישות חברת החשמל.
תקנים:
הלוחות והציוד יעמדו בתקנים הבאים:
IEC 60439
מבנה תאים
IEC 60408
מנתקים למתח נמוך
IEC 60185
משני זרם
IEC 60186
משני מתח
IEC 60 521
מכשירי מדידה ומונים
IEC 60 515
מכשירי אינדיקציה
IEC 60337
מפסקי פיקוד
IEC 60 269
נתיכים
IEC 60 142
ממסרי הגנה
IEC 60158
מגענים
IEC 60157
מפסקים למתח נמוך
IEC 60 439
פסי צבירה
VO VL-94
עמידת חומרים בפני אש
 IEC- 60947-2לפי ICS
מפסקי זרם חצי אוטומטי ומגבילי זרם קצר
בניית הלוחות:
הלוחות יהיו לוחות מתכת ברזלי זוויות פח מעובדים  2מ"מ עובי לפחות וסגורים מכל צדדיהם,
בשיטת "הלגו" כל הפרופילים מחורצים מראש ,פלטות ציוד יבוצע מפח מכופף  2מ"מ חזית הלוח
מחולקת לפנלים ,לפי הדרוש ולשדות בהתאם לסוגי המתח והאספקה השונים .דלתות שקופות,
שלוט ,ידית נעילה ,ידית מרכזית אחת המפעילה שלוש נקודות נעילה פנימיות תוצרתEMKA, :
( HEAVY DUTYאו שווה ערך) .כולל מפתח סטנדרטי זהה לכל הלוחות.
כל תא יצויד בחלקו העליון בתבריגים המאפשרים הברגת  4אזני הרמה לכל תא .אוזני הרמה אלו
יותקנו בכל יחידות עמודות הנשלחות בצורה מחוברת לשטח ,כך שניתן יהיה להרים את הלוח
באמצעות מנוף ללא גרימת נזק כלשהו (דפורמציה) למבנה .כל שורת עמודות לוח תסופק עם מסד
מתכת משותף בגובה  100מ"מ בחלקו העליון של הלוח תהיה הכנה ומקום להתקנת מערכת גילוי
וכיבוי אש אוטומטית (פרטים ימסרו לקבלן הזוכה) .מפסיקי זרם ,מבטיחים וכו' ,יהיו מורכבים
בתוך הארונות על פסים מיוחדים הניתנים לשינוי מצבם בנקל ,לשם התאמתם למכשירים
ממידות שונות ,וידיותיהם או ראשיהם יבלטו דרך חורים שבפנלים שבחזיתם.
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כל הלוחות ייבנו מבחינה מכנית וחשמלית לשאת את העומסים המיועדים ,וכן לעמידה בפני זרמי
קצר מקסימליים העלולים להתפתח בכל לוח ולוח ,לרבות פסי צבירה ,מבדדים ,חיזוקים,
מפסיקי זרם וכו' ,וזאת לפי תקן .ICS
מכשירי המדידה יורכבו על הלוחות באופן שיהוו משטח אחד עם הפנלים החיבורים בין מכשירים
של הלוחות ובין עצמם ובין המבטיחים ומ"ז ראשיים ייעשו על-ידי פסי צבירה יציבים מיוחדים
וצבועים לפי חוקי המקצוע.
למרות זאת יתאימו הפסים החיזוקים ,המבדדים והמבנה ,לחישובי עומסי עבודה ועומסי קצר
המקסימליים העשויים להתפתח בלוח ולמצוין בתוכניות ובכתבי הכמויות .את קווי הארקה
והאפס יש לרכז על פסים מיוחדים .החיבורים לפסים ייעשו על-ידי נעלי כבל מתאימים ,חורים
ותבריגים בפסים ,ברגיי פליז ודסקיות.
בחיבורי נחושת אלומיניום יש להשתמש בחיבור "קופראל" .לכל מוליך יהיה חיבור נפרד בפס
ממוספר בהטבעה ,ואין לחבר מספר מוליכים לאותו חיבור .הארונות יצוידו בדלתות מלפנים ו/או
מאחור כנדרש ,ותהיינה מצוידות בסידור נעילה וכן בשלט "סכנה חשמל" .צירי הדלתות יהיו
פנימיים ובלתי נראים לחזית.
לכל מפסקי מתנע למנוע יהיה סידור לנעילה באמצעות מנעול תליה שיותקן על מפסק האבטחה
של מתנע המנוע.
בכל לוח יושאר  30%מקום שמור לפחות .המקום השמור יקיף :בורגי חיבור שמורים על פסי
הצבירה ,מקום שמור בתעלות החיווט ,מקום שמור על פסי התקנה  ,DINחיתוכים ומסתמים
בפח ומקום שמור בפסי המהדקים.
בכל תא תבוצע הכנה להתקנת גלאי אש/עשן ולחדירת צנרת כיבוי פתחים אלו וכיסוי באמצעות
פלטות עם ברגים .תוכניות ופרטים נוספים ימסרו לקבלן הזוכה.
פסי צבירה:
כל הלוחות יצוידו במערכת של פסי צבירה ,עבור עומס הנדרש.
פסי הצבירה הראשיים יהיו מנחושת אלקטרוליטית בעלת מוליכות יחסית של  .99.8%פסי
הצבירה ל 3-פזות יותקנו בחלקו העליון של הלוח ואילו פסי הארקה יותקנו בצדו התחתון
והעליון .פס הארקה יחוזק באופן יציב לגוף הלוח ויהיה במגע חשמלי הדוק עמו .הפסים יהיו
צבועים בצבעי היכר תקניים ויחוזקו אל מבנה הלוח באמצעות מבדדים מיוחדים .הידוק פסי
הצבירה יעשה בברגי פלדה מגולבנים ויאובטחו בדיסקיות קוניות תקניות.פסי צבירה בלוחות
חלוקה ראשיים יהיו מבודדים בקצות כל תא יש להכין אפשרות נוחה של חיבור תאים נוספים.
פסי הצבירה הראשיים והמבדדים יחושבו לעמידה באופן מכני ובאופן תרמי בפני הספק קצר של
 50ק"א .כן תחושב ותותקן מערכת פסי הצבירה כך שלא תוכנס לתהודה מכנית .טמפרטורת
העבודה בזרם הנומינלי לא תעלה על  15מעלות מעל טמפרטורת הסביבה ,המרחקים המינימליים
בין הפזות השונות לבין עצמן ובין הפזות לגוף ,ימנעו פריצות באוויר בין החלקים השונים או
זחילה לאורך המבודדים בזמן הפסקת זרם הקצר.

הגנה בפני מגע אדם:
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כל חלקי המתכת שאינם נושאים מתח יהיו מוארקים .חלקים הנמצאים תחת מתח וניתן להגיע
אליהם (עם פתיחת הדלתות) ללא שימוש בכלי עבודה יהיו מוגנים בפני נגיעה מקרית באמצעות
כיסוי הגנה מתאים.
חיווט פנימי בלוחות:
חתך המוליכים המשמשים להזנה יהיה בהתאם לזרם העובר דרכם ובהתאם להיתרים הניתנים
בתקן הישראלי ,חתך מוליכי הפיקוד יהיה  1.5ממ"ר לפחות עם בידוד למתח  VAC750לפחות.
מוליכי מכשירי מתח יהיו גמישים בחתך מינימלי של  1.5ממ"ר.
מוליכי משני זרם יהיו גמישים בחתך מינימלי של  4ממ"ר.
המוליכים יהיו מבודדים ובצבעים תקניים ,כאשר שלוש הפזות יהיו כולן באותו צבע כמוגדר
בתקן ,אך קצוות המוליכים המתחברים למהדקים ואביזרים יסומנו בסרט בידוד פלסטי עפ"י
התקן .מוליכי האפס וההארקה יהיו בצבעים כמוגדר בתקן :מוליכי הפיקוד יהיו בצבעים שונים
לפי המתחים בהם ( ,V, 230V, 110V,24V400זרם ישר וכד').אין להרשות בשום מקרה שמוליכים
בעלי תפקידים ומתחים שונים יהיו בעלי אותו צבע.
כל מגעי העזר של הציוד המותקן בלוח (גם מגעים שאינם בשימוש) יחווטו בחיווט גמיש בחתך 1
ממ"ר לפחות למהדקי פיקוד (סלילי הפסקה ,מגעי עזר של מגענים וממסרים ,מגעי אינדיקציה
למצבי מפסקים וכד').
כל מוליך ,מהדק ומכשיר הנשאר תחת מתח לאחר הפסקת המפסק הראשי של הלוח יוגן בפני מגע
מקרי ויסומן בשלט אזהרה ברור ובולט .המוליכים המחוברים בפנים הלוח בלבד יהיו קשיחים
ואילו מוליכים המחוברים בין פנים הלוח לבין האביזרים על דלתות יהיו מוליכים שזורים
גמישים .מוליכים קשיחים עד  6ממ"ר יחוברו לברגיי המכשירים ישירות או ע"י טבעת בקצה
המוליך ,בהתאם לסוג מהדק המכשיר .מוליכים קשיחים מ -10ממ"ר ומעלה יהיו שזורים
וקצותיהם יחוברו באמצעות נעלי כבל מתאימים .מוליכים גמישים יחוברו באמצעות נעלי כבל
מתאימים או ישירות אל תוך המהדקים ,כאשר קצותיהם מולחמים .כל החיבורים יהיו באמצעות
ברגים בלבד ובשום מקרה לא מולחמים למהדקים.
יש להקפיד על כך שהמוליכים יקבעו בצורה מסודרת ,ללא צפיפות וללא הצטלבויות מיותרות ,על
מנת לאפשר התמצאות נוחה לגבי תפקידו של כל מוליך .המוליכים יהיו קשורים בחבילות או
מונחים בתעלות חיווט מיוחדות.
על קצה כל מוליך יותקן שרוול לחיצה וכן טבעת ממוספרת עפ"י מספור הנקודה ביחידת הציוד או
במהדק אליו מתחבר קצה המוליך .חיווט פיקוד יותקן בתעלות  PVCמחורצות עם מכסה .בגמר
ההתקנה תישאר בכל אחת מהתעלות רזרבת מקום של  50%לפחות .מוליכים פנימיים המעבירים
סיגנלים אנלוגיים ממכשיר כלשהו בלוח לפס מהדקים ,יותקנו בכבל מסוכך שמוארק רק בצד
המכשיר.
לכל מוליך פיקוד תושאר רזרבת אורך של  30ס"מ לפחות בתוך תעלות החיווט.
בקצה כל מוליך יותקן שרוול מתכווץ שיילחץ באמצעות מכשיר המותאם לכך.
כל קצה של מוליך יסומן בעזרת סימנים מודפסים שאינם מחליקים לאורך המוליך .המוליך
יסומן במספר המהדק של יחידת הציוד אליו הוא מחובר או מספר המהדק בסרגל המהדקים.
כל קצה מוליך בלוח ישולט בשילוט מודפס בר-קיימא בצורה שתימנע החלקת או נפילת הסימון
בזמן שחרור המוליך.
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מהדקים:
מהדקי פיקוד יהיו מתוצרת  WAGOאו  PHOENIXבצבעים שונים עם בידוד למתח VAC750
או  .VDC900המהדק יהיה למוליך בחתך מינימלי של  4ממ"ר .כל מהדק יצויד בסימניות
מודפסות אורגינליות של יצרן המהדקים  -עד  8סימנים לכל מהדק ( 4בכל צד).
מהדקי משני זרם יהיו מיוחדים בעלי סידור לגישור בזמן טיפול במכשיר המדידה /ההגנה.
מהדקים יהיו בעלי תו תקן  VDE0303 IEC/122כדוגמת  WAGOאו  PHOENIXמסדרת UK
עשויים מ -KRILENמיועדים לעבודה עם מברג רגיל ברוחב  4מ"מ או יותר .הכיתוב על גבי
המהדקים יהיה באמצעות אותיות/מספרים אורגינליים מודפסים ,כולל שילוט לכל מהדק ושילוט
קבוצתי .עבור חומרי עזר למהדקים כגון מגשרים ,מחיצות ,מהדקי הארקה ,פלטות סגירה,
אביזרי קצר שורה וכד' יש להשתמש באביזרים מקוריים של יצרן המהדקים .לפונקציות מיוחדות
יותקנו מהדקים בצבעים שונים .כל מגעי העזר וסלילי עזר הקיימים בציוד המותקן בלוח יחווטו
לפסי מהדקים  -גם אם אין להם שימוש עפ"י תוכניות הפיקוד.
המהדקים יהיו בצבעים שונים לפי המתחים השונים.
בלוחות חלוקה ובלוחות שירותים ירוכזו כל מהדקי הפיקוד שמשמשים את אותה הפונקציה
בסרגל משותף.
לדוגמא  -כל המהדקים בלוח חלוקה המשמשים לחיגור ולהעברת אינפורמציה לבקרת בנין ירוכזו
בסרגל אחד באחת מעמודות הלוח .במעגלי זרם יותקנו מהדקים מיוחדים כפולים שיאפשרו
שילוב מכשיר מדידה נוסף ללא ניתוק מעגל הזרם.
במחיר הנקוב עבור מהדק נכללים כל אביזרי העזר האורגינליים של היצרן כגון :סימוניות,
מחיצות סגירות סוף שורה ,גישורים ,מסילות התקנה וכד' .על מוליכי פיקוד גמישים יותקנו
כובעונים נלחצים לפני הכנסתם למהדק (לא יאושר שימוש בבדיל) .עלות המהדקים בלוחות
מתנעים ובלוחות חלוקה תיכלל בעלות התא ולא תימדד בנפרד.
תעלות חיווט:
התעלות יהיו מ פי .וי .סי .קשיח כבה מאליו בעלות דפנות מחורצות ומכסה .בתעלות תשמר
רזרבת נפח של  50%לאחר התקנת כל המוליכים בתוך התעלה.
שילוט וסימון:
על הקבלן לדאוג לסימון נכון של לוחות הציוד ,האביזרים וכל המעגלים ולהתאים את כל
השלטים למצב המתקן המושלם .השלטים יעשו מסנדביץ' פלסטיק חרוט בפנטוגרף לבן על גבי
שחור ויכללו בנוסף למספר המעגל גם את שם האיזור/החדר ויעודו.
כל אביזר בתוך הלוח או על הדלתות ישולט בשלט סנדביץ' חרוט המחוזק בניטים לחלק
קבוע בלוח (אין להתקין שלטים על מכסי תעלות כבלים).
 08.10.08.1כל עמודה תשולט מלפנים ומאחור באמצעות שלט סנדביץ' אותיות לבנות על רקע
שחור במידות  X510ס"מ לפחות .בחזית כל לוח יותקן שלט חרוט  X1510ס"מ עם ציון גודל פס
הצבירה באמפרים שם הלוח ומקור הזנתו.
 08.10.08.2מפסקים ראשיים ושלטי אזהרה יבוצעו בשלטים כנ"ל אך בעלי רקע אדום במידות
 X48ס"מ לפחות.
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 08.10.08.3מפסקי הזנה משניים ופלטות מתנעים ישולטו בשלט סנדביץ' אותיות לבנות על רקע
שחור במידות  X53ס"מ (במידה ויש גישה ללוח מאחור ישולט אותו אביזר פעמיים  -הן מלפנים
והן מאחור).
 08.10.08.4על תאים הכוללים אביזרי פיקוד המחייבים הדרכת המפעיל בהפעלתם ,יותקן שלט
במידות מתאימות המתאר את צורות תפעול המערכת .גודל האותיות לא יפחת מ -5מ"מ.
 08.10.08.5כל אביזר משני במערכת יזוהה באמצעות שלט חרוט  X23ס"מ אותיות לבנות על רקע
שחור עפ"י סימונו בתוכנית הפיקוד/הכח .הזיהוי יכלול תיאור מילולי של הפונקציה שממלא אותו
אביזר .מיקום השילוט יאושר ע"י המפקח.
 08.10.08.6שלטים יחוברו לפח באמצעות "ניטים" מפלסטיק .במידה ולא ניתן להתקינם בצורה
זאת ,יודבקו השלטים לאביזרים באמצעות .GLUE SUPER
 08.10.08.7בתא הכולל שנאי זרם והגנות מיוחדות יש להתקין שלט חרוט (אותיות  5מ"מ)
המגדיר את יחס ההשנאה והכיולים של ההגנות.
דגמי ציוד ותוצרתו:
בלוחות יותקן ציוד מתצורות ודגמים שיפורטו להלן:
 מפסקי זרם חצי אוטומטיים ראשיים A.C.B SHNIDERאו  EATONאו .ABB
 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מעגלי חלוקה M.C.B SHNIDERאו  EATONאו .ABB
 מפסקים חצי אוטומטיים הגנה למנועים: GV2 ,GV3 SHNIDERאו . EATON
 מגענים:  LC1 SHNIDERאו . EATON הגנות טרמיות: SHNIDER - LR1או . KLOCKNER MOLLER
הערות :נדרשת אחידות ליצרן ציוד מרכיבי המתנעים.
תינתן עדיפות לציוד מתנעים של. SHNIDER
 ממסרים עם ( LEDשקע תקע): IZUMIאו  FINDERאו .OMRON
 נוריות ולחצנים:( SHNIDERנוריות מסוג .) LED
 מאמ"תים זעיריםM.C.B : STOTZ ABB AC - S210-G DC-S210-Zאו  EATONאו
. SHNIDER- C324
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 נוריות  LED V24 –IZUMIאו. SHINDERמגענים ייבחרו בכל מקרה עפ"י משטר עבודה  AC3למיליון פעולות לעומס נקוב הגבוה בדרגה
אחת לפחות מעל לעומס הממותג ,ולא פחות מכושר המיתוג של המגענים הנקובים בטבלה ביחס
להספק המנועים הממותג.
המגענים ,מפסקי הזרם ויחידות ההגנה בפני יתרת זרם יצוידו במגעי עזר בכמות ומסוגים
הנדרשים עפ"י המפרט והתוכניות בנוסף לכמות מגעי העזר הקיימים באופן סטנדרטי לדגמים
המופיעים בטבלה.
כל המגענים יצוידו ביחידות סיכוך סליל דוגמת  LA4DA1Uשל .SHNIDER
צביעת לוחות:
כל חלקי הברזל (פרופילים ופחים) ינוקו היטב מכל צידיהם מחלודה ,לכלוך ,אבק ושומן,
באמצעות חומר כימי והתזת חול ויצבעו מיד בשכבת צבע יסוד (צינק-כרומט או שווה ערך) ,לאחר
מכן יש לצבוע שכבת צבע מקשר (אוקסיד או שווה ערך) ,עם תיקוני שפכטל ושכבת צבע סופי
(המרתון או כדומה) בגוון שיקבע ע"י המזמין .לאחר גמר הצביעה יש לקלות את החלקים
הצבועים בתנור ,בחום ובמשך זמן לפי הוראת יצרן הצבע .כל שכבות הצבע יהיו מאותה תוצרת
והטיפול בהם יעשה לפי הוראת יצרן הצבע .כל שכבות הצבע יהיו מאותה תוצרת והטיפול בהם
יעשה לפי הוראות היצרן .עוביין הכולל של כל שכבות הצבע לא יהיה קטן מאשר  80מיקרון .אחרי
התקנת הלוחות וסיום כל עבודות הקבלן במקום ,על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנגרמו לצבע
כתוצאה מהובלה ,התקנה ופגיעות בעת העבודה .הקבלן אחראי על כך שהצבע הוא בר קיימא
וחלקי הברזל לא יחלידו.
כל החלקים המתכתיים יהיו מוגנים מפני חלודה ,וברגיי החיזוק ,האומים והטבעות יהיו
מגובלנים .הקבלן יהיה אחראי לטיב הצבע והציפויים לתקופה של שנתיים מיום מסירת המתקן.
הצבע לל וחות יהיה בצבע שרוף בתנור בגוון לפי בחירת המפקח .כל הברגים ייעשו בברגיי הברגה
מלאה עם אומי כתר מצופים כרום  -אין להשתמש בפנלים בברגיי פח .פסי הצבירה ייצבעו לפי
התקן הישראלי .לפזות אפס והארקה ,כל ההתפצלויות (ירידות) מפסי הצבירה הראשיים בכל לוח
תהיינה מבודדת (פסים או מוליכים מבודדים).
הארקת לוח החשמל
כל לוח חיבורים יחובר להארקה מקומית באמצעות מוליך נחושת בחתך מתאים אשר יושחל
בתוך צינור מתאים ,ואשר יחובר בקצהו האחד לבורג (או פס) בהארקה בלוח ,ובצידו השני יחובר
לצינור מים ראשי קרוב .חתך המוליך כפי שמצוין בתוכניות.
קבלן הלוחות יקפיד לחבר גיד הארקה למהדק אחד בלבד ולא יחבר שתי גידים למהדק אחד כמו
כן יקפיד להשאיר מהדקי הארקה שמורים בגדלים שונים על פס הארקה שלוש יח' מכל
.גודל ו/או לפי דרישה בגוף התוכנית ,לא יינתן לקבלן פיצוי כספי עקב תוספות אלו שהינם חלק
מהלוח ,כמו כן לא יינתן פיצוי כספי במקרה של שינוי טעות.
 08.11נקודות
 .1שטח חתך מינימלי לכל נקודת חשמל או מאור  2.5ממ"ר
.2כל נקודות החשמל יהיו בהרכבים של 4.
 .3כל הנקודות עבור דוודים יכללו שעון שבת.
 .4יש לתאם בשטח מיקום סופי של כלל הנקודות עם האדריכל.
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 .5נקודות המאור יכללו מוליך פאזה לא ממותג עבור תאורת חרום
 08.12גילוי אש וכריזה
מערכת גילוי האש והכריזה תהיה משולבת ובהתאם לתקן ישראלי  1220ותהיה פתוחה כדוגמת
טלפייר ו/או ע"פ הנחיות הרשות המקומית ,המערכת תיהיה בעלת כל המרכיבים הנדרשים
להתקנה וקבלת אישור מכון התקנים וכיבוי אש ,כולל רכזות משנה ,כרטיסי כתובות וכל הנדרש
לביצוע מושלם .יש לבצע תאום עם רשות הכיבוי בטרם התקנת המערכת ולקבל את אישורה.
יש לבצע תאום מלא לדרישות המערכת עם כל הגורמים הרלוונטים ובהם מחלקת הבטחון
בעיריה.
במקומות שנדרש ,יש להתקין גלאים גם בחלל התקרות המונמכות.
המערכת תתממשק למערכת הכריזה ולמערכת התראה בפני רעידות אדמה.
בכל לוחות החשמל יתקנו שני גלאים לכל תא ונורת סימון.
בכל לוח מעל  100אמפר יותקן בלון כיבוי בגז בהתאם לגודל הלוח ומספר התאים.
לוחות מעל  80אמפר יחוברו למערכת הגילוי לצורך ניתוק קו ההזנה במקרה שריפה בלוח.
לוחות מעל  63אמפר יוקנו גלאי אש
המערכת תהיה משולבת עם מערכת כריזה ,צלצולים והפצת מוסיקה ותכלול יחידת מנגינות MP3
 2חיבורי  USBואת כל הרכיבים הנדרשים להפעלה מושלמם בהתאם דרישות המתקן והגורמים
הרלוונטים.
המערכת תצוייד בשעון צלצולים ותתממשק למערכת הפצת מוסיקה ,מערכת גלוי אש ומערכת
התראה בפני רעידות אדמה.
מערכת התראות בפני רעידות אדמה תתאים לכל דרישות התקן וחוזר מנכל משרד החינוך.
המערכת תתחבר למערכת הגיולי ומערכת הכריזה למתן התראות.
יש לאשר את המערכת בטרם רכישתה בכל הרשויות הרלוונטיות.
באחריות קבלן החשמל להגיש את המתקן לאחר ביקורת ואישור מכון התקנים .לא תשולם כל
תוספת עבור תיקונים/תוספות שידרשו ע"י מכון התקנים.
 08.13גופי תאורה
כל גופי התאורה יהיו מתוצרת ישראלית או ארופאית ובעלי אישור מכון התקנים לתקן 20
ויתאימו לדרישות המפרט  08של הוועדה הבין משרדית לגופי לד
גופי לד יהיו גם בעלי אישור פוטוביולוגי בסיווג RG-0
צבע התאורה יהיה  4000מעלות בלבד.
כל גופי התאורה יחוברו לתקרה עליונה בעזרת רצועות פח
כלל התאורה בכיתות ובמעבדות תהיה מבוקרת ע"י חיישן נפח מקומי עם השהיית כיבוי.
 08.14תאורת חוץ
 .1כללי
 1.1האביזרים ,החומרים והציוד המסופקים והמותקנים בעבודה זו יהיו חדשים,
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בלתי פגומים ויעמדו בדרישות התקן הישראלי.
גופי התאורה יהיו מסוג לד ע"פ המפורט בכתב הכמויות ויעמדו בכל דרישות המפרט הטכני
 08של משרד הביטחון לגופי לד.
הגוף יהיה מאושר משרד השיכון והעיריה הקבלן יידרש להציג אישור מכון תקנים לכל גוף
שיאושר ע"י המתכנן גם אם דגם הגוף מצוין ע"י המתכנן .
עלות ביצוע הבדיקה במכון התקנים תהיה כלולה בהצעת הקבלן גם אם אין הדבר
מצוין במפורש בכתב הכמויות.

 .2תאורת רחובות -כללי
 2.1עמודי התאורה יהיו מדגם בגובה המצוין בתוכניות יצוידו בזרועות לאביזרי
התאורה ,בתא לציוד ,ובבסיס מתכתי מרובע ,ויתאימו לתקן ישראלי 812
ולתוכניות המצ"ב.
 2.2במגש הציוד יותקן מא"ז חד פזי עם ניתוק אפס לכל גוף תאורה .אל המבטיח דרך
מהדקים יחוברו כבלי הזנה עד אביזרי התאורה.
כבל הזנה ראשי שיושחל בתוך צינור בקרקע יחובר למהדקי כניסה בתחתית
2.3
העמוד ליד המבטיחים.
 2.4העמוד יצויד בבורג הארקה שירותך אליו ,ושישמש לחיבור מוליך הארקה.
 2.5לעמוד התאורה יבוצע בסיס בטון  ,בבסיס הבטון יותקנו ברגיי היסוד של העמוד
וכן צנרת כניסה ויציאה לכבלים בקוטר  80מ"מ כמצוין בתוכניות.
 2.6אביזרי התאורה יהיו מדגם המצוין בתוכניות ויצוידו בנורת LED
לפי הרשום בתוכנית .ציוד העזר ( ) DRIVERלהפעלת הנורה יהיה אינטגרלי בגוף התאורה.
 2.7כל ההסתעפויות של הכבלים יהיו בתאי הציוד שבתחתית עמודי התאורה.
לא תאושר הארכת כבלים באמצעות מופות חיבורים ,אלא אם מצוין הדבר במפורש
בתוכניות.
 2.8כניסת ויציאת כבלי ההזנה מהעמודים תבוצע באמצעות שורת  5מהדקים מתוצרת
המפורטת בתוכניות.
 2.9כבלי החשמל יושחלו בתוך צינורות פלסטיים שרשורים" ,קוברה" דו שכבתי  ,עם חוט
משיכה מניילון שזור  8מ"מ.
בכל הצינורות יש להשחיל חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ .הצינורות יאטמו
באמצעות קצף פוליאוריטן.
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 2.10הקבלן יעביר לאישור המהנדס תוכנית מפורטת של העמוד וחלקיו לפני התחלת הייצור.
 2.11על כל עמוד יש להטביע סימון עם מספר סידורי לפי הנחיית נציג העירייה.
 4.0הארקה
 4.1עבור מעגל התאורה יונח בתעלה בקרקע מוליך נחושת גלוי ושזור במקביל
לצנרת לכבל תאורה ראשי ,מוליך זה יחובר לברגיי הארקה בעמודי התאורה,
לצינור מים ראשי באזור ולאלקטרודות הארקה אנכיות שתותקנה ליד עמודי
התאורה כמפורט בתוכניות.
 4.2אלקטרודת הארקה אנכית תהיה מוט פלדה מצופה נחושת והיא
תותקן בתוך בריכת בטון .הבריכה תצויד במכסה בטון עם סימון מתאים.
 4.3בנוסף לנ"ל ישמשו גם ברגיי היסוד של עמודי התאורה להארקת יסוד בהתאם
לחוק והתקנים המקובלים.
 5ביצוע הזנה תת -קרקעית ו/או עבודות עפר
5.1רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה
וביסס את הצעתו ובהתאם לסוגי הקרקע ו/או המכשולים הקיימים.
לא תוכר שום תביעה הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים וכד'.
עבודות העפר כוללות בין היתר את שירותי הלוואי האלה:
סילוק הצמחייה העליונה על שורשיה.
הוצאת האדמה החפורה ואחסנתה באופן זמני בקרבת מקום באישור.
פילוס ,יישור והידוק קרקעית החפירה.
סילוק עודף האדמה החפורה.
החזרת השטח לקדמותו ולשביעות רצון מלאה של מנהל האתר והמפקח באתר.
 5.2תוואי ההזנה התת-קרקעית עלול לחצות שירותים אחרים קיימים .על הקבלן
לברר אצל היזם והמפקח או אצל כל הגורמים המתאימים אלו שירותים קיימים
ונמצאים בתוואי החפירה ,להתחשב בהם בעת החפירה .עליו לפעול לשמירת
מרחק מתאים ו/או לבצע הגנות כנדרש ומוגדר בחוק החשמל ,במפרט הכללי
הבין משרדי ובהתאם לדרישות חברת החשמל ומשרד התקשורת.
 5.3חפירת התעלה להנחת כבל או צינור תעשה בהתאם לתוכנית הביצוע .תוואי
החפירה יעבור דרך קיר בטון ,אספלט ,מרצפות ,שבילים ,משטח גרנוליט
וכדומה .התוואי המדויק יאותר בשטח ע"י הקבלן ויסומן בסימון יתדות
91

לאישור המפקח.
 5.4מפלס קרקעית החפירה ייושר ויהודק וטעון אישור המפקח לפני הנחת הכבל .
 5.5לאחר אישור התעלה ע"י המפקח ,ימלא הקבלן את קרקעית החפירה בחול -ים
בשכבה בעלת עובי של  10ס"מ .לאחריה יניח את הצינור או כבל ושוב ימלא
שכבת חול-ים בעובי  30ס"מ מעל הכבל שהונח.
 5.6מעל שכבת החול השנייה ימלא הקבלן את החפירה בשכבות של 20ס"מ האדמה
החפורה ויהדק לאחר כל שכבה.
אין להשתמש לצרכי מילוי התעלה בשברי סלע ,אבנים ,פסולת ,חומרים
אורגניים וכד'.
 5.7בעומק  30ס"מ מפני הקרקע יניח הקבלן סרט פלסטי תקני ברוחב  16ס"מ
ועובי  0.15מ"מ עשוי פוליאתילן ועליו כתוב בשלוש שפות:
"זהירות  -כבל חשמל מונח באדמה".
עבור צנרת הבזק יניח הקבלן סרט תיקני זהה אך עם שילוט "זהירות-צנרת תקשורת בזק"
ושילוט נוסף על פי תקן הבזק.
 5.8לאחר מילוי התעלה יחזיר הקבלן את פני השטח לקדמותו ,יסלק את עודפי
האדמה למקום שייקבע ע"י המפקח וינקה את השטח מכל לכלוך ופסולת הקשורים
בעבודות החפירה.
 5.9בהצטלבות צינור עם כבל חשמל לבין צינור לטלפון ו/או טלוויזיה בכבלים ,יש
לשמור מרחק אנכי של  50ס"מ .במידה ומרחק זה לא מתאפשר יש להניח פלטת
בטון בין הצינורות במקום ההצטלבות.
 5.10כבל חשמל יונח מתחת לצנרת טלפונים וטלוויזיה בכבלים.
 5.11בהצטלבות בין צינור מים ,ביוב לצינור עם כבל חשמל יש לשמור מרחק אנכי של
 50ס"מ.

 .6תקשורת
במסגרת העבודה יבצע הקבלן צנרת הכנה לתקשורת מחשבים  ,מצלמות והזעקות.
הצנרת תהיה בצינור  23מ"מ מנקודת הקצה ועד לתעלת תקשורת או ארון תר=קשורת בהתאם
למקום ההתקנה.
אופני מדידה ומחירים (לפרקים שבמדידה):
מחירי היחידה השונים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור מושלמים כולל כל חומרי העזר
א.
והעבודה הדרושים להשלמת הביצוע כמפורט קומפלט.
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מחירי העבודות השונות כוללים גם את ערך כל האביזרים השונים וחומרי העזר שלא נמדדו
בנפרד ,כגון :קופסאו ת חיבורים והסתעפויות  ,קשתות תרמילים ,מהדקים ,שילוט וכו' .כמו כן
כלול בהם ערך כל עבודות העזר לרבות עשיית החיבורים בין המוליכים השונים והחיבורים
ללוחות ,האביזרים והצרכנים הסופיים ,הכנה ו  /או חציבת חורים ,מעברים וחריצים וסתימתם
בגמר העבודה .מחירי העבודה כוללים גם את ערך הבדיקות,התיקונים ,ההפעלה הניסיונית וכו'.
במחירי היחידות השונים נכללה גם צביעת כל חלקי המתכת בצבע יסוד וצבע מגן ולא ישולם עבור
הצביעה בנפרד .הכמויות יחשבו לפי המותקן נטו ולא יכללו כל תוספת בעבור פחת ,הורדת קצוות
ועוד.
תעלות פח ,סולמות ,כבלים,רשתות כבלים ,פטות ופרזול
א.
מחירי היחידה כוללים מכסה ,פניות ,זוויות ,זרועות ,תומכים ,חיזוקים וכל יתר הדרוש להשלמת
הביצוע כמפורט ,הכל לפי יחידת מ"א .כמו כן כלול בהם צביעה ו  /או גלבון באבץ חם .הכל
כמצוין בכתב הכמויות ובמפרט.
מחירים אלו אינם כוללים גם נקודות הארקה כנדרש ( .עבור מוליכי הארקה משולם בנפרד או
קיים סעיף הארקת מתקן כללי בהתאם למוגדר בכ"כ ).
חיבור אביזר
ב.
במחיר זה כלול גם כניסת כבל ,צינור הגנה שרשורי עם שדרה קשה,עם סופיות צינור (דוגמת
כניסות כבל ) אטומות במידה ודרוש בשני הקצוות ,או צינור הגנה משוריין,
מתכתי ,שרשורי ,עם ציפוי פלסטי ושתי בופיות מתאימות עבורו .הכל כמפורט קומפלט .כמו כן
כלול איטום הכניסה וקופסת החיבורים בחומר אוטם בעל צמיגות ארוכת טווח דוגמת  RTVאו
שווה ערך מאושר .כל הברגים יהיו מסוג אל חלד ולאחר סגירתם יצופו במשחת גריז גרפית.
גופי תאורה
ג.
מחיר גופי התאורה כולל את כל האביזרים האורגינאליים נורה ו  /או נורות בגוון שיקבע ע"י
המפקח וכן זרוע להתקנה ,הכל מותקן ומחובר כנדרש קומפלט.
הובלה התקנה וחיבור לוחות
ד.
במסגרת סעיפים אלו כלולים גם הנפה ע"י מנוף  ,הובלה והרמה .כמו כן כלול הרכבת הלוח מכל
חלקיו שפורקו לצורך הובלה ומסירתו כיחידה מושלמת אחת ,כולל חיבור להזנה ,ליציאות
השונות ולהארקות .הכל מושלם ומוכן להכנסת מתח.
חפירות
ה.
במחירי מ"א החפירה כלולה כל העבודה הדרושה  +ציוד ( מחפרונים ,קומפרסור אויר ,כלי
צ.מ.ה .שונים ) .עבודת ידיים ( באזורים בהם קיימת סכנת פגיעה במערכות תת קרקעיות שונות ),
ריפוד חול ,כבלים או צנרת ( עבורם משולם בנפרד ) ,שכבות חול ,סרט סימון תיקני ,אדמת מילוי
מהודקת בשכבות וכן סימונים עליונים.כמו כן כל אמצעי הבטיחות הדרושים ,מעקות ,מחסומים,
סימוני אור בלילה ועוד .כמו כן כלול במחיר זה גם העמדת צופה למחפרון להשגחה מוגברת
באזורים "חשודים" .מחיר היחידה הנ"ל כולל גם חפירת ידיים במידה ודרוש ( יוחלט ע"י המפקח
).
בעבור חציית אספלטים ובטונים ישולם בנפרד לפי מ"א .החצייה ללא התחשבות ברוחבה.
החפירה תתבצע לפי הקווים המסומנים בתוכנית ,תוך תאום ,ובאמצע כל רוחב דרך.
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מעברים
ו.
במחיר העבודה כולה כלול גם ביצוע כל המעברים והחציבות עבורן  ,ולא ישולם עבורן בנפרד .כמו
כן כלול תיקוני בטון וטיח.
קופסאות חיבורים והסתעפות
ז.
בעבור קופסאות החיבורים והסתעפויות השונות לא ישולם בנפרד והן כלולות במסגרת מחירי
היחידה של הנקודות או קווי החשמל השונים כולל כניסות כבל מהדקים הכל מושלם.
תכניות AS MADE
ח.
במסגרת כוללת של ביצוע העבודה כלול גם הכנת תכניות  AS MADEשל כל המתקנים אותם
ביצע הקבלן .תכניות אלו תהיינה בשלושה סטים מושלמים וימסרו למפקח בגמר העבודה.
כבלים
ט.
כל הכבלים ימדדו לפי מטר אורך ,נטו מותקן בשטח ,למעט הכבלים הכלולים בנקודות השונות
(מאור ,ח"ק ,וכד' ) עבורם משולם במחירי היחידה של הנקודות הנ"ל.
צנרת
י.
מחירי היחידה של הצנרת בכתב הכמויות יכללו :מחברים ,מופות ,ראשים ,גומיות אטימה,
קשתות רחבות ,זוויות ,סופיות ,פקקים ,חוטי משיכה ,הכל מושלם.
הצנרת תימדד כדלקמן:
צנרת בשטח:
•
הצנרת התת קרקעית תימדד לפי מ"א נטו מותקן באתר.
צנרת מרירון:
•
הצנרת תימדד לפי מ"א נטו מותקן במבנה.
בריכות  /שוחות
כ.
מחירים אלו כוללים את כל חלקי השוחה ,טבעת ( בסיס ) תחתונה ,צינור  /צינורות בטון באורך
וקוטר כמצוין ,טבעת עליונה ,מכסה עגול בקוטר מכסימלי ,חציבה בדופן והחדרת צנרת ,תיקוני
בטון בדופן ,חצץ דק בתחתית ,הכל מושלם.כמו כן כוללת הבריכה  /שוחה חפירות וחציבות
להתקנה כנדרש ,סילוק עודפי קרקע ,הכל מושלם.
הפעלה הרצה ובדיקות
.a
במחי ר כולל של ביצוע העבודה כוללת עבודת הקבלן ,הפעלה והרצת המתקן ,הכל כמפורט
קומפלט.
בעבור הפעלה והרצה זו לא ישולם בנפרד והיא כלולה במסגרת כוללת של ביצוע העבודה.
הקבלן יידרש להיות נוכח באתר במשך תקופת בדיקות ההפעלה עם צוות חשמלאים מקצועי
אשר ביצע את המתקן – להפעיל,להריץ,לבדוק פעולת אביזרי פיקוד ,לכוון פרמטרים וזמני
השהיה וכו' ,וכל יתר הדרוש ע"מ למסור מתקן פועל ובדוק למזמין.
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בדיקה ע"י בודק מוסמך תהיה בסעיף אחד ובחיוב אחד לכל אזור או קומה ,התשלום
.b
בגין הבדיקה כולל את כל בדיקות החשמל הנדרשות לרבות בדיקה תוך כדי ביצוע לבקשת מפקח,
בדיקה לצרכי הרצת מערכות ראשונית בדיקות הפעלה ופונקציונאליות ובדיקות מסירה ככל
שידרש ע"י מפקח אך בחיוב אחד לקומה.
08.14.04אחריות:
הקבלן יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המתקן המבוצע על ידו למשך שנה אחת מיום ההפעלה
הסדירה ויתקן על חשבונו כל לי קוי ,פגם או קילקול אשר יתגלה או יקרה בציוד או בעבודה או
בחומר אותו סיפק או ביצע הקבלן תוך שימוש סביר בו.
 08.14.05ציוד מוצע
כל הציוד המוצע ע"י הקבלן יהיה מדגמים ותוצרת הנמצא בייצור שוטף לפחות שנתיים דוגמת
זה המפורט במפרט ו  /או שווה ערך מאושר ע"י המזמין .פרט למקרים בהם יידרש ציוד מסוים
מוגדר תוך הדגשה שאין מקום לציוד אחר.יחד עם הצעתו יצרף הקבלן קטלוגים מפורטים עם
נתוני ותכונות הציוד המוצע על ידו וכן רשימת מתקנים בארץ בהם הותקן הציוד הנ"ל.כמו כן
יפרט הקבלן בפרק "ציוד מוצע" את דגמי הציוד המוצע על ידו .מודגש בזה שחלק מהציוד הוא
מוכתב מראש לגביו אין כל אלטרנטיבה או חלופה.
08.14.06אחריות לציוד
האחריות לציוד תהיה לשנתיים מיום קבלתו על ידי המפקח ותכלול שירות ואחריות מלאים
בהתאם למפרט זה .כל ציוד פגום (לרבות ציוד מתכלה) יוחלף בציוד חדש (לא משופץ) .האחריות
לציוד החדש המוחלף תהיה לשנתיים מיום הרכבתו והפעלתו התקינה בבנין.
בתקופת האחריות והבדק הקבלן מחוייב לביצוע תחזוקה וטיפולים כנדרש במפרט זה.
השירות והאחריות לציוד כוללים בידקות שנתיות הנדרשות בחוק ו/או בתקנים ,בתקנות
ובנהלים.
תקופת הבדק תתחיל מיום קבלת המתקן ע"י המפקח בכתב .המתקן יבדק רק לאחר הרצתו
במשך  15יום.
אופני מדידה מיוחדים
 08.15.01.1אטימת מעברי האש בתקרות ובקירות אש כלולה במחיר התעלות ,מדפי האש,
הצנרות ,כבלי החשמל והאינסטלציה החשמלית ולא תשולם בגינה כל תוספת תשלום.
 08.15.01.2בניגוד לאמור בסעיפים  49 ,48של החוזה הממשלתי (מדף  – )3210ערך כל השינויים
של סכום החוזה או הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות יכולים להשתנות ללא הגבלה וזאת ללא
שינוי מחיר היחידה.
 08.15.01.3היה והקבלן הציע מחירים שונים לסעיפים זהים ,המופיעים בפרקים שונים ,יעודכנו
המחירים בסעיפים הזהים על פי המחיר הזול ביותר.
 08.15.01.4בניגוד לאמור בסעיף  49של החוזה הממשלתי (מדף  :)3210המחירים עבור עבודות
חריגות ,שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה ,יהיו על בסיס פרורטה (במידה ואפשרי) ובמידה
ואין בסיס פרורטה ,יהיו לפי מחירון "דקל" העדכני (לא מחירון השיפוצים) ,פחות  15%ובהעדר
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מחיר ב"דקל" לפי מחירון המאגר המאוחד פחות  15%ללא תוספות שונות כגון  :אחוז קבלן
ראשי ,כמות קטנה או עבודה בבנין מאוכלס וכו'.
 08.15.01.5מחירי הציוד כוללים את כל הבדיקות לצורך אישורים הנדרשים ,דוגמת אישורי מכון
התקנים ,אישורי רשויות הכיבוי ,אישורי קונסטרוקטור וכן כל אישור אחר שיידרש .הבדיקות
ייבוצעו על ידי גורמים מקצועיים ללא כל תוספת תשלום.
 08.15.01.6שאר אופני המדידה יהיו בהתבסס על המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד
הבטחון.
 .2דוגמאות
מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת חוזה זה ,מודגש
.1
שהקבלן יכין דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל ,בצורה ובפרטים  -הכל לפי הוראות
והנחיות המפקח.
הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות ,במפרטים ו/או לפי
.2
ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי.
אין להתחיל בביצוע העבודה ,אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו הסופי של
המפקח לגבי כל דוגמא ודוגמא .דוגמאות תושארנה במקומן באתר ,עד תום העבודות לצורך
השוואה.
עשית הדוגמאות ,התשלום עבורם יהיה בכפוף לנאמר במדף .3210
.3
 .3מידות בתכניות ובאתר
על הקבלן לבדוק את גבהי הקרקע הנתונים בתכניות והתאמתם למצב באתר .כל ערעור
1.
על גבהים אלה ,יוגש למפקח לפני התחלת עבודות העפר באתר ולא יאוחר מאשר שבועיים מיום
קבלת צו התחלת העבודה .טענות שתועלינה לאחר מכן לא תלקחנה בחשבון.
על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות וכן עליו למדוד את המבנה
.2
הקיים ומפלסיו לפני תחילת העבודה ולוודא שישנה התאמה למידות שבתכניות .על הקבלן
לקרוא בו זמנית את תכניות האדריכל ואת תכניות הקונסטרוקציה .בכל מקרה שתמצא טעות או
סתירה בתכניות ,במפרט או בכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו
מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהיה סופית ומכרעת.
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש באי ההתאמות או
3.
בטעויות הנ"ל ,או שהוא בצע את הפריט לפי הנתון באחד המסמכים אף כי הוא סותר את הנתון
במסמך אחר.
אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטתו ,הוא ישא בכל האחריות
.4
הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל התוצאות האפשריות ,בין אם הן נראות מראש ובין אם
לא.
אי הבחנה בזמן בסתירה בין מסמכי החוזה ובצוע שאינו על דעת המפקח ,לא יפטור את
.5
הקבלן מלבצע את התיקון ,על חשבונו ,כפי שיידרש ע"י המפקח.
מנהל עבודה
96

הקבלן יעסיק באתר מנהל עבודה ראשי מומחה ומנוסה אשר ימצא באופן קבוע באתר
1.
הבנין ,ינהל את העבודה ויקבל את הוראות המפקח.
מנהל העבודה יהיה בעל רשיון חשמלאי מהנדס.
2.
הוראות אלו ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן .כן מחוייב הקבלן להעסיק על חשבונו מנהלי
.3
עבודה מיוחדים ,מומחים לעבודות בתחומם.
המפקח רשאי לדרוש החלפת מנהל עבודה במידה וימצא שהנ"ל אינו מתנהג כראוי או
4.
שאינו מתאים לתפקידו .הקבלן ימנה במקומו מנהל עבודה אחר באישור המפקח.
עם יציאת קבלן הבניין מהאתר מנהל העבודה יהיה מנהל העבודה הראשי של האתר.
.5
יומן מדידה
יומן מדידה ינוהל ע"י הקבלן במשך כל זמן העבודה ובו תרשמנה כל העבודות אשר מידותיהן אינן
נתונות בתכניות.
יומן זה ינוהל ב  3 -עותקים.
המדידה תתבצע רק בנוכחות המפקח.
כל דף של היומן יחתם ע"י מנהל העבודה מטעם הקבלן וע"י המפקח.
תכניות עדות As Made
על הקבלן להכין ,על חשבונו ,תכניות ממוחשבות המראות את העבודות הנסתרות כגון:
1.
צנרת מים ,מערכת קוי חשמל ומתקנים אחרים כפי שבוצעו.
הקבלן יסמן על סט תכניות המבנה את כל השינויים והסטיות שבוצעו בפועל.
2.
התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים בעבודות
.3
אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
ללא תכניות עדות כנ"ל ,לא יאושר החשבון הסופי.
פרוספקטים ,קטלוגים ,הוראות הפעלה ואחזקה
לפני תחילת העבודות יספק הקבלן למפקח פרוספקטים וקטלוגים של כל הציוד
.1
והאביזרים שבכוונתו לספק ולהרכיב .חומר זה יכלול במידת הצורך הוראות הפעלה ואחזקה
מונעת .החומר יוגש לאישור המפקח ב  3 -עותקים .חומר אשר ישא חותמת המפקח "מאושר
לבצוע" ימסר לידי הקבלן.
לפני בקורת קבלת העבודות על הקבלן למסור למפקח ,בשלושה עותקים ,את
.2
הפרוספקטים והקטלוגים המפורטים של הציוד שהתקין ,כולל הוראות הפעלה ואחזקה מונעת.
הוראות באנגלית של היצרן יסופקו עם תרגום לעברית.
הקבלן יתדרך ,בנוסף לחומר הכתוב ,את צוות האחזקה של המתקן בשימוש ,הפעלה
3.
ואחזקה של המתקנים והציוד.
אישור המפקח לנ"ל יהיה תנאי לקבלת העבודה ע"י המזמין.
.4
אישור חשבון סופי יותנה בהשלמת כל דרישות סעיף זה.
פרק  09עבודות טיח
 09.1טיח פנים
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 09.1.01טיח פנים יבוצע בשתי שכבות :שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ 12-מ"מ ושכבה
עליונה דקה ("שליכט") מעובדת ע"י שפשפת לבד .הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.
 09.1.02יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.
 09.1.03פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים .הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא
שקעים ובליטות .סתימות יש לבצע בטיט צמנט.
 09.1.04הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  1:3.5ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי.ג'י .בונד"
או " "SBRאו שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אין להשתמש בסיד בתערובת.
 09.1.05כל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זויתני רשת  X.P.Mמגולוונת ו/או במגן פינה מפח
מגולוון  +פינות הגנה מפי.וי.סי לבן עמיד ב UV-תוצרת " "PROTECTORאו ש"ע בגובה 1.80
מטר מעל שיפולי הריצוף ,כמפורט בכתב הכמויות.
 09.1.06במפגשים בין קירות לתקרות ,בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את
הטיח לכל עומקו.
 09.1.07כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  .X.P.Mמגולוונת
עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.
 09.1.08גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים
יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 09.2טיח חוץ וטיח צמנטי
 09.2.01פני המשטח החיצוני יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים ,מיושרים וללא שקעים
ובליטות.
 09.2.02יום לפני הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה.
 09.2.03השכבה התחתונה של הטיח תהיה שכבת הרבצה ממלט צמנטי ביחס  1:3לפי המפורט
בסעיף  09.02.42במפרט הכללי ומחירה כלול במחיר הטיח.
 09.2.04אשפרת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים ,אשפרת הטיח תעשה
באופן אופן.
 09.2.05הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  1:3.5ובתוספת ערב משפר עבודות מסוג "בי.ג'י.בונד" או
" "SBRאו שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אין להשתמש בסיד בתערובת.
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 09.3טיח תרמי
 09.3.01הנחיות כלליות
טיח תרמי יהיה מתוצרת "תרמוקיר חורשים" או שווה ערך מאושר ע"י האדריכל
.1
והמפקח ,ויבוצע בהתאם להנחיות היצרן.
הטיח יעמוד בכל דרישות הייצור והביצוע המפורטות בתקנים הישראליים הרלבנטים
2.
העדכניים ביותר.
חומרים תחליפיים יותרו בתנאי שהמציע יספק להנחת דעתם של האדריכל והמפקח,
.3
בדיקות מעבדה ומסמכים המוכיחים את התאמתם של החומרים המוצעים לדרישות.
מערכת הטיח התרמי תכיל  3שכבות :שכבת הרבצה תחתונה ,שכבת טיח תרמי ושכבת
4.
גמר.
בכל מקרה שלא צוין אחרת יכלול ביצוע טיח תרמי גם אספקה והתקנה של כל חומרי
.5
העזר הנדרשים כולל פרופילים אופקיים ואנכיים בפינות ,במסד ,סביב פתחים ובקצוות.
 09.3.02הכנת המשטח:
לפני יישום הטיח התרמי יש להקפיד על הכנת משטח נקי משמן ,אבק ,חומר זר
ושכבות רופפות.
 09.3.03שכבת הרבצה תחתונה:
שכבת הרבצה תחתונה תהיה מחומר הרבצה צמנטית תוצרת "תרמוקיר" או
שווה ערך מאושר בעובי מינמאלי של  6מ"מ.
 09.3.04שכבת הטיח התרמי:
שכבת הטיח התרמי תבוצע בחומר מסוג "תרמוקיר  "0.85/300או שווה ערך מאושר ,או
1.
מסוג "תרמוקיר  "1.20/400או שווה ערך מאושר .אם לא צוין במסמכים ,יקבע המפקח באיזה
סוג.
עובי שכבת הטיח התרמי ,אם לא צוין במסמכים – ייקבע ע"י האדריכל והמפקח.
.2
 09.3.05גמר התזה או גמר "לחוץ" בכף טייחים:
גמר התזה יבוצע ב"תרמופין-סופר" תוצרת "תרמוקיר" או שווה ערך מאושר ,לפי הנחיות
1.
היצרן.
שכבה ראשונה ,פריימר "תרמופין-סופר" בעובי  3.0מ"מ (כ 4.2-ק"ג אבקה למ"ר).
2.
שכבה עליונה ,התזה ב"תרמופין-סופר" בעובי מזערי של  3.0מ"מ (כ 4.4-ק"ג אבקה
.3
למ"ר) או בעובי גדול יותר ,לפי דרישת האדריכל ,ובגוון שייבחר ע"י האדריכל.
גמר "לחוץ" בכף טייחים יבוצע לאחר ביצוע ההתזה כשהשכבה טריה באמצעות כף
4.
טייחים ("מלג'") לפי דוגמא שתאושר ע"י האדריכל.
מחיר הקבלן כולל ביצוע דוגמאות לאישור האדריכל בשטח מזערי של  1.0מ"ר כל אחת
.5
עד לקבלת אישור האדריכל.
 09.3.06גמר חלק:
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גמר חלק יבוצע ב"קירית" תוצרת "תרמוקיר" או שווה ערך מאושר ,לפי הנחיות היצרן,
1.
בעובי מזערי של  6.0מ"מ.
לאחר יישום השכבה יש לבצע אשפרה ע"י הרטבת המשטחים במשך שלושה ימים לאחר
2.
גמר הטיוח.
שכבה עליונה תבוצע ב"שליכט" תוצרת "תרמוקיר" או שווה ערך מאושר ,לפי הנחיות
.3
היצרן ,בתוספת של  1.0ק"ג צמנט לכל  10.0ק"ג "שליכט" .היישום באמצעות כף טייחים
מתכתית והחלקה בעזרת לבד וספוג .עובדי השכבה בין  1.0מ"מ ל 2.0-מ"מ.
 09.6טיח פנימי במרחבים מוגנים
 9.6.1כללי
טיח פנימי במרחבים מוגנים יתאים לאמור בתקנים הישראלים הרלוונטים.
תגמירי פנים המבוצעים במרחבים מוגנים יעברו בדיקות התאמה לתקן לפי
דרישות פיקוד העורף וכל רשות מוסמכת אחרת.
 9.6.2טיח פנימי על בסיס מלט צמנט (במרחבים מוגנים)
 9.6.2.1עמידה בתקנים
המלט לביצוע הטיח יעמוד בכל דרישות ת"י  1920חלק  1עבור מלט המיועד לטיח חוץ
בסביבה רגילה למעט הדרישה לספיגות נימית (סעיף  3.3.3בת"י  1920חלק  .)1יישום הטיח יהיה
בהתאם לת"י  1920חלק  2ובהתאם להוראות היצרן.
 9.6.2.2המלט לטיח
יש להשתמש במלט מוכן מראש המיוצר במפעל בעל תו הסמכה
לייצור מלט
מובא לטיח חוץ.
ניתן להכין את תערובת הטיח באתר .במקרה זה יש לבצע
בדיקות מלאות ,לפי
דרישות ת"י  1920חלק  1פרק  ,3של תערובת הטיח.
בדיקות תערובת הטיח באתר תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת.
 9.6.2.3עובי הטיח
עובי הטיח לא יעלה על  20מ"מ.
 9.6.2.4רשת שריון
יש להטביע רשת שריון לפי סעיף  9.6.5להלן.הטבעת הרשת תהיה בעת יישום הטיח.
כיסוי הרשת יתבצע בשכבת טיח משלימה בעובי שלא יגדל מ 7-מ"מ .בטיח המבוצע בעובי כולל
הפחות מ 7-מ"מ לא נדרשת רשת שריון .הרשת תהיה רציפה .מותר להשתמש ביותר מרשת אחת
בתנאי שתהיה חפייה של  20ס"מ לפחות בין רצועות הרשת .לאורך המקצועות (האופקיים
והאנכיים) תהיה רשת שלמה.
9.6.3

טיח פנימי על בסיס גבס (במרחבים מוגנים)
 9.6.3.1עמידה בתקנים
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הטיח יעמוד בכל דרישות מפמ"כ  397לטיח גבס לשימוש פנימי,
תערובת מוכנה
מראש להשמה ממוכנת ויבוצע ע"פ הוראות היצרן.
 9.6.3.2תערובת לטיח
יש להשתמש רק בתערובת מוכנה מראש המיוצרת ע"י מפעל
בעל תו הסמכה
לייצור "תערובת מוכנה מראש לטיח גבס לשימוש פנימי".
 9.6.3.3עובי הטיח
עובי הטיח לא יעלה על  20מ"מ.
 9.6.3.4רשת שריון
יש להטביע רשת שריון לפי סעיף  9.6.5להלן הטבעת הרשת תהיה בעת יישום
הטיח .כיסוי הרשת יתבצע בשכבת טיח משלימה בעובי שלא יגדל מ 7-מ"מ.
בטיח המבוצע בעובי כולל הפחות מ 7-מ"מ לא נדרשת רשת
שריון.
הרשת תהיה רציפה .מותר להשתמש ביותר מרשת אחת בתנאי שתהיה חפייה של  20ס"מ לפחות
בין רצועות הרשת.
לאורך המקצועות (האופקיים והאנכיים) תהיה רשת שלמה.
9.6.4

טיח פנימי טרמי (במרחבים מוגנים)

 9.6.4.1עמידה בתקנים
הטיח יעמוד בכל דרישות ת"י  1414חלק  ,2למערכת טיח תרמי פנימי ויבוצע ע"פ תקן זה ,וע"פ
הוראות היצרן.
 9.6.4.2תערובת לטיח
יש להשתמש בתערובת מוכנה מראש המיוצרת במפעל בעל תו הסמכה ליצור טיח תרמי.
 9.6.4.3שכבת מגן
מעל שכבת הטיח התרמי יש לבצע שכבת מגן ממלט צמנט העומדת בדרישות ת"י
 1414חלק  2סעיף .108.2

 9.6.4.4עובי הטיח
העובי הכולל של הטיח ושכבת המגן לא יעלה על  65מ"מ.
 9.6.4.5רשת שריון
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יש להטביע רשת שריון לפי  9.6.5להלן .הטבעת הרשת תהיה בעת יישום הטיח.
כיסוי הרשת יתבצע בשכבת טיח משלימה בעובי שלא יגדל מ –  7מ"מ.
בטיח המבוצע בעובי כולל הפחות מ –  7מ"מ לא נדרשת רשת שריון.
הרשת תהיה רציפה .מותר להשתמש ביותר מרשת אחת בתנאי שתהיה חפייה של
 20ס"מ לפחות בין רצועות הרשת.
לאורך המקצועות (האופקיים והאנכיים) תהיה רשת שלמה.
 9.6.4.6משקל סגולי
על אף האמור בת"י  1414חלק  2סעיף  ,201.2המשקל הסגולי של טיח תרמי לא
יעלה על  400ק"ג/מ"ק.
הסטייה המותרת במשקל טיח תרמי .± 10%
9.6.5

רשת שריון לטיח פנימי במרחבים מוגנים
 9.6.5.1דרישות כלליות
הרשת תהיה רשת פיברגלס עמידה בפני אלקלי.
הרשת תעמוד בדרישות התקנים DIN 53857/ו.ASTM D 93775-96-
 9.6.5.2גודל עין
גודל העין של רשת השריון עבור טיח צמנטי יהיה  1±6מ"מ.
גודל העין של רשת השריון עבור טיח תרמי יהיה  1±9מ"מ.
 9.6.5.3משקל הרשת
המשקל המינימלי של הרשת יהיה  135גר'/מ"ר.
 9.6.5.4חוזק קריעה
א .החוזק לקריעה לא יפחת מ 250-ניוטון/סמ"ר.
ב .החוזק לקריעה ייקבע לפי תקן  ASTM D 35-95או .DIN 53857

 09.7אופני מדידה
 09.7.01כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.
 09.7.02לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים ,גליפים ,פתחים ,פינות ,רצועות צרות וכיו"ב.
 09.7.03המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרות ,הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב.
פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.1ריצוף במרצפות טרצו
 10.1.01סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל .המרצפות
תהיינה בעלות תו-תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן .בהיעדר דרישה אחרת יתאימו המרצפות
לסוג  1בת"י מס'  6מבחינת השחיקה וסוג א' מבחינת הפגמים המותרים.
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 10.1.02יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף.
 10.1.03פני האריחים יהיו חלקים מלוטשים פעמיים עם פזה נקיה ואחידה.
 10.1.04קווי הריצוף עוברים שתי וערב כאשר קווי היסוד לתחילת הריצוף בהתאם.
 10.1.05יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.
 10.1.06עובי שכבת החול  5ס"מ לפחות יש להקפיד על נקיון ויובש החול לפני תחילת הריצוף.
הטיט יהיה בעובי  2ס"מ .תכולת הצמנט בתערובת –  200ק"ג למ"ק.
 10.1.07בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף ,בהיעדר הוראה אחרת ,בזויתן
אלומיניום שטוח  40/40/4מ"מ מעוגן היטב.
 10.1.08בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי התכניות או לפי הוראות המתכנן.
 10.1.09במקומות שעובי הריצוף גדול מ 10-ס"מ יבוצע מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול
תוספת צמנט אפור בשעור  30.0ק"ג/מ"ק .הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף.
 10.1.10חיתוך מרצפות להתאמת קוים בפינות או קירות ייעשה בניסור בלבד ובקו ישר ונקי.
 10.1.11מחיר הריצוף כולל ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") ומסירה למזמין במצב נקי
לחלוטין.
 10.1.12מחיר הריצוף כולל ביטון צנורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסים וכו' וסתימה בתערובת
מתאימה לסוג הריצוף על בסיס מלט לבן.
 10.1.13שיפולי טרצו
שיפולי הטרצו יהיו מסוג המרצפות ,גובה השיפולים  7או  10ס"מ כמפורט בכתב
הכמויות עובי השיפולים כנדרש במפרט הכללי.
השיפולים בעל שפה עליונה מעוגלת.
 10.1.14מישקי השיפולים יהוו המשך של מישקי הריצוף .מקצועות השיפולים בפינה ינוסרו בזוית
של  45מעלות ("גרונג").
 10.1.15במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת דבק
מאושר ע"י המפקח.

10.2

ריצוף באריחי קרמיקה
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 10.2.01בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי הקרמיקה מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  )2(314במידות
ובגוון לפי בחירת האדריכל.
אופן ההדבקה – לפי ת"י .1353
 10.2.02הריצוף באריחי קרמיקה ייעשה בהדבקה על גבי משטח קשה :בטון או מדה.
על המשטח להיות מיושר ,מוחלק מפולס ושלם ללא סדקים שקעים ובליטות.
 10.2.03מידת כל המרצפות תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
המרצפות.
יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל,
גוון או פגם.
 10.2.04צורת הנחת האריחים ,לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל.
 10.2.05בכל מקום שידרש ,יורכבו אריחים לשימוש מיוחד בעלי שפה או שפות מעוגלות ומחירם
כלול במחיר הכללי של הריצוף.
 10.2.06הדבקת קרמיקה על גבי בטון תיעשה ע"י "שחלפיקס  "255מתוצרת "שחל" או שווה ערך
מאושר ע"י המפקח.
הדבקת קרמיקה על גבי ריצוף קיים ,עץ או שיש תיעשה ע"י "טיטאקריל  "215תוצרת
"שחל" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אופן ההדבקה ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
 10.2.07מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י "שחל  "260או שווה ערך ,מעורב באבקת צבע בגוון
לפי בחירת האדריכל ומיושם בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
 10.3חיפוי קירות באריחי חרסינה וקרמיקה
 10.3.01אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד ,החרסינות יתאימו לדרישות ת"י
 )1( 314סוג א'.
אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  ,)2( 314במידות ובגוון לפי
בחירת האדריכל.
אופן ההדבקה לפי ת"י .1353
 10.3.02מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  09.02.42במפרט
הכללי ,מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי.
 10.3.03מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
האריחים .יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל,
גוון או פגם.
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 10.3.04הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט טיט אקרילי מסוג "טיטאקריל  "215תוצרת "שחל" או
שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
 10.3.05אריחי חרסינה שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  6שעות לפחות קודם הדבקתם.
 10.3.06שורות קיצוניות או עליונות יהיו בעלי שפות מעוגלות.
 10.3.07בהיעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכית ואופקית.
 10.3.08יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי החרסינה או הקרמיקה לבין אלמנטים
היוצאים מהקירות ,כגון צנורות וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח ,כמו כן יש
לסתום בחומר כנ"ל ,את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 10.3.09מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י "שחל  "260עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון
האריחים .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
פרק  11עבודות צביעה
 11.1כללי
 11.1.01כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.1.02הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי
הדלול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד
או כיסוי מלא.
 11.1.03בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת מגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או
ב.
שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד').
בחירת גוונים שונים ביחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים ,אין
ג.
הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).
 11.1.04חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכד' ,יפורקו ע"י בעלי
המלאכה המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 11.1.05שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש וחופשי
מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
 11.1.06לפי דרישת המפקח או המתכנן ,יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים שונים
בכמות ,במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.
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 11.1.07בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות סניטריות
וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 11.2צביעת שטחי טיח ,גבס ובטון בסיד סינטטי (סיוד)
ב כל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד ,הכוונה היא לסיוד בסיד סינטטי מסוג "פוליסיד" תוצרת
"טמבור" או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :הסרת חלקים רופפים ,ניקוי ,סתימת חורים ,צביעה ב 3-שכבות
או עד לקבלת כיסוי מלא.
 11.3צביעת שטחי טיח ,גבס ובטון בצבע אמולסיה פלסטי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה בצבע אמולסיה פלסטי ("צבע פלסטי") תבוצע הצביעה
ב"אמולזין" תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :הסרת
חלקים רופפים ,ניקוי ,סתימת חורים ,שכבה או שתיים של "טמבורפיל" או "בונדרול סופר",
המתנה ליבוש מלא ,צביעה ב"אמולזין" ב 3-שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא.
 11.4צביעת שטחי טיח ,גבס ובטון בצבע אמולסיה אקרילי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל" תוצרת "טמבור" או
שווה ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :הסרת חלקים רופפים ,ניקוי ,סתימת חורים,
שכבת "בונדרול סופר" או "יסוד מגן  ,"333שתי שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא.

 11.5צביעת חלקי עץ חיצוניים ,גמר אטום ,בצבע אמולסיה אקרילי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל" תוצרת "טמבור" או
שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :ניקוי והכנה ,סתימת חורים ,שלוש שכבות
"סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא (ללא צבע יסוד).
 11.6צביעת חלקי עץ פנימיים ,גמר עמום (מט) ,בצבע פוליאוריטני
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת
"טמבור" או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :ניקוי והכנה ,סתימת חורים במרק  ,.P.V.Aליטוש
המרק ,שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא (ללא צבע יסוד).
 11.7צביעת חלקי עץ פנימיים ,גמר מבריק ,בצבע סינטטי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת
"טמבור" או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל:
שכבת צבע יסוד ,שמן פשתן מדולל בטרפנטין ,תבוצע בנגריה.
א.
יש להמתין לייבוש מלא לפני תחילת הצביעה.
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ב.
ג.
ד.
ה.

שתי שכבות דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש.
צבע ראשון יסוד או צבע ראשון סינטטי מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לטש.
 2שכבות "סופרלק" ,או עד לקבלת כיסוי מלא.
אם לא צוין במפורש אחרת תהיה צביעה של דלתות בשכיבה.

 11.8צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור  "ARTIתוצרת
חברת " "ARTIהמשווק בארץ ע"י "יעד פרזול" ,או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :ניקוי והכנה ,צביעה בשלוש שכבות ,או עד לקבלת
כיסוי מלא כולל יבוש וליטוש בין שכבה לשכבה.
 11.9צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע אמאיל סינטטי בהתזה
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"איתן" תוצרת "טמבור"
או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
ניקוי ,הסרת חלודה וצביעה בהתזה של שכבת צבע יסוד "איתן" חום מדולל במדלל
א.
סינטטי מס'  ,18יבוצעו במסגריה.
מילוי ,תיקונים והתזה של שכבה נוספת "יסוד איתן".
ב.
החלקה בנייר לטש והתזה של שתי שכבות "איתן" מדולל במדלל סינטטי מס'  18או עד
ג.
לקבלת כיסוי מלא .ההתזה בהפסקה של  10דקות בין השכבות (רטוב על רטוב).
במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של
ד.
"ווש פריימר" בהתזה.
 11.10צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע סינטטי מבריק בהברשה
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת
"טמבור" או שווה ערך מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל:
ניקוי ,הסרת חלודה וצביעה של שכבת מיניום סינטטי (כתום) יבוצעו במסגריה.
א.
שכבה נוספת של מיניום סינטטי ושכבת "אנטירוסט" אפור.
ב.
 2שכבות "סופרלק" או עד לקבלת כיסוי מלא.
ג.
במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של
ד.
"ווש פריימר".
פרק  12עבודות אלומיניום
 12.00מפרט כללי ות"י
עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק  12במהדורתו העדכנית
ביותר ,ובהתאם לדרישות התקנים הישראלים.
 12.01פרופילי האלומיניום לעבודה יותאמו לדרישה המצויינת ברשימות האלומיניום.
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במקרה שלא כתוב אחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך
שיאושר ע"י המתכנן.
 12.02עובי דופן פרופילי האלומיניום
בכל מקרה שלא צוין אחרת יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד  2.0מ"ר לא
פחות מ 1.45-מ"מ .בחלונות בשטח העולה על  2מ"ר ,בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים
למבני ציבור לא יפחת עובי דופן הפרופיל מ 1.60-מ"מ.
 12.03אלגון וציפוי פרופילי האלומיניום
עובי שכבת האלגון ייקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה .בכל מקרה יהיה העובי
המזערי של שכבת האלגון בהתאם לכינוי  15 ±2 :2מיקרומטר אלא אם צוין אחרת .שטח האלגון
יהיה אחיד במראהו ,ללא כתמים ופגמים אחרים .שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת"י  .325ציפוי
הפרופילים יבוצע ע"י מצפה מורשה בעל תו-תקן.
 12.04צביעת פרופילי האלומיניום תיעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי
בהתזה ואפיה בתנור בעובי לא פחות מ 30 ±1-מיקרומטר בגוון שיבחר ויאושר ע"י המתכנן על פי
לוח הגוונים של חברת הצביעה שיימסר למתכנן ע"י יצרן עבודות האלומיניום.
הצביעה תתאים לת"י  1068ותקן אמריקאי .AAMA-603.7
 12.05מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות:
עמידות בחדירת אויר לפי כינוי .2
א.
עמידות בפני חדירת מים ,לפי כינוי .2
ב.
עמידות בהעמסה מיכנית לפי כינוי .2
ג.
 12.06חיבורים
החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות
ויהיה בכל מקרה חיבור יציב שבוצע באורח מקצועי נכון .כל הברגים ,המסמרות ושאר אמצעי
החיבור למיניהם יהיו מפלדה מצופה קדמיום-כרום והציפוי יבוצע לפי דרישת ת"י  .266כל חיבורי
הפינות יהיו חיבורים פנימיים ,עם פינות קשר מאלומיניום מתאימות לפרופיל הספציפי.
 12.07משקופים סמויים
כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים (מלבנים) סמויים מפח פלדה מגולוון בעובי 2
מ"מ .את המשקופים יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.
כל הברגים מברזל יהיו מצופים קדמיום כרום .האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין
חלקי הבטון ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל ללא סיד ו/או בחומרי איטום מאושרים ,לפני
הרכבת חלקי האלומיניום .האיטום בין משקופי האלומיניום והמשקופים הסמויים יעשה בחומר
אקרילי שיאושר ע"י המתכנן.
התקנת משקופים סמויים תיעשה ע"י חיבור המשקוף בקדוח ,הכנסת דיבל לחור הקידוח
והצמדת המשקוף ע"י בורג מצופה קדמיום ,או ע"י עוגנים .המרחק בין עוגן לעוגן או בין חור
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חיבור אחד לשני לא יעלה על  60ס"מ .ביטון משקופי העזר ייעשה בטיט צמנט ללא סיד .אין
להתקין משקופים סמויים ביריה (אקדח).
קווי טיח או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי.
 12.08מגע אלומיניום וחומרים אחרים
מוצרי האלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח ,יקבלו שכבת הגנה ביטומנית.
כל חיבור של מוצר אלומיניום עם מתכת אחרת ,כגון פלדה וכד' ,ייעשה בדרך שתמנע
פגיעה קורוזיבית באלומיניום.
 12.09פרזול
הפרזול יהיה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום .כל הצירים המנעולים
והרוזטות וכו' באם לא צוין אחרת יחוברו ליחידות בעזרת ברגי קדמיום.
כל חלקי הפרזול טעונים אישור האדריכל על פי דוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן.
בהיעדר דרישה אחרת יהיה הפרזול לחלונות מכל הסוגים ,ידיות וסגרים תוצרת "אלום",
גלגלים לכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מיסבי כדורים המצופים בנילון או
אקולון.
לדלתות ,צירי הצד יהיו מאלומיניום עם ציר מפלדת כסף או פין אקולון ,הציר יחובר
למשקוף ולכנף עם ברגים (לא עם מסמרות עוורות) צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולוון (הפריט
המחובר לריצוף) .מנעולים וצילינדרים תוצרת "ירדני" או ש"ע .מחזירי שמן עליונים ותחתונים
תוצרת "ייל" איטליה או ש"ע .והמותאמות לגודל הכנפיים לפי טבלה המצורפת למחזיר השמן
ומגדירה גודל משאבה לפי רוחב הכנף ומשקלה.
כל הדלתות יסופקו על מנעול "מסטר קי" זהה לזה של דלתות העץ.
ידיות בדלתות וכן רוזטות וכיסויים יהיו ,בהיעדר דרישה אחרת ,מסוג " "HEWIאו שווה
ערך מאושר ע"י האדריכל.
מחיר הדלת יכלול מעצור מסוג "ליפסקי" או ש"ע מותקן ברצפה ו/או בלמי גומי ברצפה
או בקיר לפי הנחיות המפקח.
בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר.
 12.10הזיגוג
במידה שלא צוין אחרת יהיה עובי הזכוכית בהתאם לדרישות ת"י  1099ובכל מקרה לא
יפחת מהנקוב במפרט הכללי עבור כינוי  2בהתאם לשטח הזכוכית.
הזכוכית תהיה חד-מינית ,מהמין המעולה ביותר ,בלי בועות אויר ,גלים ,שריטות או
פגמים אחרים .זכוכית פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה.
הזכוכית תהיה שקופה ,אם לא צוין אחרת ,הזיגוג יורכב באמצעות "סרגלי זיגוג"
בתוספת אטמים המותאמים לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי הזכוכית
ובניצב הבולט של פרופיל הכנף ובמרכזה.
בין האטמים לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר סיליקוני שקוף .האטמים טעונים
אישור המתכנן.
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 12.11רשתות נגד יתושים או זבובים יהיו עם חור מרובע  3מ"מ מתוחות על המסגרת בצורה
שלא יווצרו עיוותים לכנף או לרשת כתוצאה מהמתיחה .הרשת תהיה מהודקת ע"י רצועות
 .P.V.Cעגול מתאים .הרשת תהיה מתוחה בצורה מקבילה לכנף שתי וערב.
 12.12חלקים שאינם אלומיניום
כל חלק שאינו אלומיניום או זכוכית כולל חלקי פלסטיק ,גומי ,מרק ,מרק אקרילי וכו',
טעונים אישור המתכנן.
לפי דרישת המתכנן יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם
הוא מבקש לאשר .אטמים יהיו מניאופרן או  .EPDMלא יאושרו אטמים מ..P.V.C-
 12.13התקנת היחידות תתבצע בחיבור היחידה למשקוף הסמוי או לפתח כך שהמרווחים בין
המשקוף הסמוי ליחידה לא יעלו על  4מ"מ מכל צד.
החבור יתבצע ע"י הצמדת היחידה למשקוף במרחקים ביניהם וחבור בבורג פח מצופה
קדמיום.
 12.14איטום המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום ייעשה בחומרים אקריליים
או סילאקריליים .איטום פינות המשקופים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שוקף .חומרי
האיטום חייבים באישור המתכנן (ראה סעיף  12.10לעיל).
 12.15אישור לייצור
על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות בקנה מידה  1:1של כל טיפוס בנפרד כולל
חתכים אפקיים ואנכיים ,צורת חיבור למבנה ,משקופים עוורים ,מלבנים ,כנפיים ,גמר ליד קירות
ופרטי פרזול.
לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל
לתכניות ,ובמידה שנדרש – אישור לדוגמה של מוצר מוגמר.
התכניות יוגשו לאדריכל בשני עותקים ,ולאחר שיאושרו בכתב ע"י המפקח ,על הקבלן
לדאוג לכך שהתכניות ימסרו לאישור האדריכל לא יאוחר מ 30-יום לפני המועד שיקבע להתקנת
המשקופים העוורים.
אשור האדריכל על התכניות שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות לפי
התכניות המאושרות ואין לסטות מהן.
 12.16יחידה לדוגמה
לפי דרישת המתכנן או המפקח יהיה על הקבלן להכין ולהרכיב באתר יחידה לדוגמה מכל
טיפוס ,לאישור המתכנן.
 12.17מידות הפתחים בבנין ילקחו ע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות .על
כל סטיה בפתחים מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל ולקבל
את אישורו לכך.
 12.18הגנת המוצרים
110

הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים ,עטופים ומוגנים
ויאחסנם במקום סגור ונקי ,ובצורה נאותה ,שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד
להרכבה.
ההרכבה תיעשה ,כאמור ,לאחר תום העבודות האחרות בבנין ,והמוצרים המורכבים יוגנו
מכל פגיעה עד לגמר הבנין ומסירתו .במקרה שהוכתם המוצר על ידי צבע ,מלט או סיד ,הוא ינוקה
מיד ,ועם תום הבניה ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים,
לאחר היבוש יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין .אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או
בצמר פלדה.
 12.19מועד ההתקנה
כל מוצרי האלומיניום כולל חלונות הנגררים לתוך כיס יורכבו בבנין לאחר גמר עבודות
הטיח ,הריצוף ,הסיוד והצבע ,ולא יתחילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח .המלבנים
הסמויים יורכבו לפני הטיוח.
 12.20ניקיון היחידה כולל את ניקויה מחמרי עזר שנשארו על גבי היחידה ו/או במסלוליה כגון
שבבי קידוח ,קצה מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם ,פסולת החומרים שהוא פועל
יוצא מיצור והתקנת היחידה בבנין .הפסולת תפונה למקום שיורה עליו המפקח.
 12.21חלקי אלומיניום בלתי מתאימים
חלקי האלומיניום ופרזול ו/או מוצרים שלא יתאימו לתכניות ולמפרט הטכני או לא יהיו
לשביעות רצון המפקח ,יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים ,על חשבון הקבלן.
פרק  14עבודות אבן
 14.1חיפוי חזיתות באבן חברון או ש"ע ב"קיבוע רטוב"
 14.1.1חזיתות המבנה יחופו בלוחות אבן מסוג ועיבוד לפי הנחיות האדריכל .בהיעדר הגדרה
אחרת תהיה האבן אבן נסורה מסוג חברון או ש"ע בעובי מזערי של  30מ"מ במידות שונות שלא
יעלו על  1.0מ' .במקרה של דרישה לעיבוד בסיתות או חירוץ יהיה העובי המזערי  40מ"מ במדידה
במקומות הדקים ביותר באבן .הכל לפי תכניות והנחיות האדריכל וכמפורט להלן.
 14.1.2סטייה מכסימלית מותרת במידות האבן לא תעלה על  2-+מ"מ ,והמישוריות לא תסטה
מעל ל 1-+מ"מ לכל  1מ'.
 14.1.3האבן תהיה בריאה ללא חורים ,סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות ,מים וכדו' ,והיא
תעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי (מסמך ג') בכל הנוגע למשקל מרחבי,
ספיגות ,חוזק ללחיצה ,חוזק משיכה בכפיפה וכו'.
 14.1.4החיפוי יבוצע ב"קיבוע רטוב" בעזרת שכבת מלט כמפורט להלן.
 14.1.5אין להתחיל בעבודות חיפוי לפני עבור  21יום לפחות ממועד יציקת הבטון .יש לקבל
אישור המפקח בכתב לתחילת החיפוי.
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 14.1.6שטח ההדבקה והאבן יהיו נקיים ,חזקים וחופשיים מחלקים רופפים .שטח ההדבקה
יורטב במים .על האבן ועל הקיר תורבץ שכבת מלט צמנט  1:3בעובי  2-3מ"מ בתוספת ערב
הדבקה מאושר .הכנת הערב ויישומו יבוצעו בדיוק לפי הנחיות יצרן הערב.
 14.1.7שכבת ההרבצה תוחזק במצב רטוב במשך  3ימים רצופים.
 14.1.8חיזוק לוחות האבן לקיר יבוצע באמצעות רשת מוטות פלדה מרותכת ומגולוונת ויציקת
בטון.
 14.1.9קוטר מוטות הרשת יהיה  4מ"מ לפחות .המרווחים בין המוטות יהיו  x 150 150מ"מ
לפחות.
 14.1.10לוחות האבן ייקשרו לרשת המוטות באמצעות חוטי מתכת בלתי מחלידים בקוטר  3מ"מ
לפחות .החוטים יהיו במרחק שלא יעלה על  25ס"מ זה מזה בפאה העליונה של כל שורת אבנים.
החוטים יוחדרו לחור בפאה העליונה של האבן לעומק  30מ"מ לפחות.
 14.1.11חיזוק תחתון בין כל שני לוחות ייקבע בפין מגולוון  4מ"מ בחלק התחתון של הפאה
הצדדית .פין זה ייקשר בחוט כנ"ל לרשת.
 14.1.12הרשת תעוגן בקיר באמצעות לוחיות פלדה מגולוונת  40/2מ"מ כל  60ס"מ לפחות.
החיבור לרשת ע"י כיפוף הלוחיות סביב הרשת .העיגון בעזרת ברגים מתפצלים .חלופה לנ"ל:
עוגנים מגולוונים ("קוצים") בקוטר  4מ"מ לפחות שהוכנו ביציקה באותו מרווח.
 14.1.13במקומות שיסומנו בתכנית ו/או בכל מקום שיורה עליו המפקח ,יבוצע עיגון בזויתן
מגולוון .עיגון זה יבוצע בכל מקרה במפלס הרצפה התקרה או הגג של כל קומה.
 14.1.14מידת הצלע האופקית תהיה כזו שבכל מקרה תתמוך  15מ"מ לפחות מעובי האבן.
 14.1.15עיגון הזוויתנים בריתוך לשטוח מגולוון מבוטן ביציקה ברווחים שלא יעלו על  60ס"מ.
 14.1.16מרווחים (פ וגות) וכיחול (רובה) בין אבן לאבן יבוצעו לפי הנחיות האדריכל .רוחב המרווח
 8מ"מ לפחות.
 14.1.17בהיעדר הנחיה אחרת יבוצע מילוי המרווחים (המישקים) במסטיק גמיש בלתי מכתים
כגון  NOVASIL 70תוצרת חב' ( OTTO CHEMIEיבואן "איטומקריט" בע"מ) .הביצוע לפי
הנחיות היצרן.
 14.1.18לאחר גמר העבודה ינוקה שטח האבן במים וסבון ,כתמי דבק ינוקו לפני התייבשותם.
 14.1.19אשפרת החיפוי תיעשה ע"י הזלפה על הקיר במשך  5ימים רצופים לפחות.
 14.1.20איטום החיפוי :חיפוי האבן יוגן ,לאחר גמר העבודה והניקיון ע"י אטם אלקלי חודר נגד
רטיבות אשר אינו מכיל סיליקון כגון "לטיקריט ( "190יבואן "לטיקריט ישראל" בע"מ) או ש"ע
מאושר .יש לדאוג ליישם את האטם על משטח נקי ויבש .היישום יבוצע בדיוק לפי הנחיות היצרן.
יש לדאוג להגנה מלאה של חומרים אחרים בחזית כגון פלדה ,אלומיניום ,זכוכית ,גופי תאורה
וקבועות אחרות בפני חומר האטם.
 14.1.21דוגמאות ואישורים :לפני תחילת העבודה על הקבלן להמציא למפקח ולאדריכל דוגמאות
מייצגות מכל סוג וגוון של האבן לאישור .ערבים ,חומרי מילוי ואיטום תחליפיים למפורטים לעיל
יאושרו אך ורק אם יוצגו בדיקות מעבדה ותעודות מתאימות אשר יניחו את דעת המפקח ו/או
המתכננים.
 14.1.22הנחיות כלליות :כל החומרים יובאו לאתר באריזתם המקורית .לא תותר תוספת חומרים
או מים מעבר למפרט היצרן אלא באישור בכתב מאת היצרן.
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 14.1.23תכולת מחירים :כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
המדידה במ"ר בשטחים אנכיים ,אופקים ,משופעים  ,חשפי פתחים ,אדני חלונות ,קופינגים
למיניהם ,אבני פינה ,מזוזות ,משקופים ,וכו' .הכל קומפלט נטו במ"ר לפי השטח הנראה לעין.

פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין
22.2

תקרות אקוסטיות ו/או תותב

 22.2.01כללי:
כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות.
כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק
לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים עקומות וכו'.
הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר למיניהם בהתאם
להנחיות שיקבל מקבלן החשמל ומיזוג האויר (באמצעות המפקח) .האחריות הבלעדית לתיאום
הנ"ל חלה על הקבלן .התעלות יונחו בקוים ישרים נמשכים ללא עיוותים.
כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג אויר לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז
הגיאומטרי של האלמנט ,אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.
כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרה .רק לאחר אישור
האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח .הדוגמאות תהיינה
מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות המפרט הטכני ו/או
את תכניות העבודה.
בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש
בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר ,ברגים ,פחים וכד'.
על הקבלן לתקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד
למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.
פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא
דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח.
מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות כד למסירתן הסופית.
התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני היישום.
אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל (צבע אפוי בתנור) עובי מינימלי של הצבע 80
מיקרון.
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תיקרות ממגשי פח מחורר או אטום
22.2.03
עובי הפח יהיה  0.8מ"מ .החורים בפח יהוו לפחות  20%מסך כל השטח .הפח יהיה מגולוון וצבוע
בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ עם כיפוף פנימי 10
מ"מ לצורך חיזוק המגש.
המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי  2מ"מ ( )L+Zצבועים בתנור.
בתוך כל המגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי " 2בעלי משקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק .צמר
הסלעים יהיה מצופה בשכבת אריג מגן מסוג "סיבמין" או ש"ע מאושר משני הצדדים.
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרה.
חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל.

תקרות מלוחות גבס
22.2.04
תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח פלדה מגולוון מחוזק לבטון .מרחקים בין
הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים( .קטן מ 100-ס"מ בכוון הרוחבי ו 85-ס"מ בכוון האורכי) .בחיבור
בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל.
 22.03אופני מדידה ותשלום מיוחדים
תקרות אקוסטיות:
22.3.02
המדידה תהיה במ"ר ברוטו כולל כל החורים .למעט תעלות תאורה ששטחן ינוכה מהשטח הנמדד.
מחיר היחידה כולל הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עשן וכיו"ב .כן כלולים במחיר
היחידה חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה ,וכל פרופילי הנשיאה מפח
מגולוון לרבות פרופילי גמר ליד הקירות – " "Zו/או " "Lו/או " "Tהכל עד לביצוע מושלם של
העבודה כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן
והנובעות מהן ,לרבות בדיקות אקוסטיות לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן ,וכל
שינוי שידרש.
 22.3.03תיקרות מגשי פח מחורר או אטום
עובי הפח יהיה  0.8מ"מ .החורים בפח יהוו לפחות  20%מסך כל השטח .הפח יהיה מגולוון וצבוע
בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ עם כיפוף פנימי 10
מ"מ לצורך חיזוק המגש.
המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי  2מ"מ ( )L+Zצבועים בתנור.
בתוך כל המגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי " 2בעלי משקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק .צמר
הסלעים יהיה מצופה בשכבת אריג מגן מסוג "סימבין" או ש"ע מאושר משני הצדדים.
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרה.
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חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל.
תקרות מלוחות גבס
22.3.04
תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח פלדה מגולוון מחוזק לבטון.
מרחקים בין הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים( .קטן מ 100-ס"מ בכוון הרוחבי
ו 85-ס"מ בכוון האורכי) .בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק
מוכן לצבע.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל.
 40פיתוח האתר וסלילה
תנאים כלליים
 . 1כל הסעיפים מתייחסים למפרט המיוחד הנוכחי (להלן "המפרט") ,אשר משלים את המפרט
הכללי הבין-משרדי לפיתוח האתר ,סלילת כבישים ותיעול ,חוברות מס'  40, 41ו 51הוצאת משרד
הביטחון משנת  1993ו  .1998בכל מקרה של סתירה ,אי-התאמה או פרוש שונה בין התיאורים
והדרישות של המפרטים ,על הקבלן להודיע מיד למפקח ,אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע
העבודה.
 .2בט רם תחילת העבודה ,על הקבלן לאמת את רשת עבודות העפר ולאשר את נכונותה .לא תוכר
כל תביעה על נכונות כמויות לאחר תחילת עבודות העפר.
 .3בסיום העבודה בשטח ,על הקבלן להגיש מפת עדות  ,))As Madeשתתבצע ע"י מודד מוסמך ,על
חשבון הקבלן.
 .4המחירים כוללים אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של
העבודות ,ע"פ אופני המדידה המובאים במפרט מיוחד זה ,בהתאם לתכניות ,פרטים ,מפרטים,
כתב הכמויות והוראות המפקח.
 . 5ניתוח מחירים ע"י הקבלן עבור עבודות נוספות ייגזר מסעיפים דומים הקיימים במכרז ,ע"פ
הנחיות ואשור המפקח.
 . 6על הקבלן לבקר ולבדוק את התנאים המיוחדים של האתר עוד לפני שהגישו את הצעת
המחירים ,כמו-כן עליו לבדוק דרכי גישה ואספקה וכל יתר התנאים ,שיש בהם חשיבות לביצוע
העבודות וקביעת המחירים.
.7כל הציוד ,אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה ,טעון אישור המפקח לפני התחלת
הביצוע-אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או חלקו .הציוד אשר לא
יאושר על ידו ,יסולק מהמקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד מסוג מאושר.
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.8עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכו' של רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם לאותן
תקנות ,דרישות וכו' .המפקח רשאי לדרוש ,שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות
לדרישות,
תקנות וכו' של אותה הרשות והקבלן מתחייב להמציא אישור זה אם יידרש .הקבלן חייב לקבל
את אישור המפקח הן למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם
החומרים ,אולם מוסכם בזה במפורש ,כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור
לטיב החומרים המובאים מאותו מקור הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור
מאושר ,אם אין אותם חומרים מתאימים לצורכי העבודה .לפני השימוש בחומר מסוים ,על
הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת
להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה .החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות
המפקח ותוצאותיהם יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצוע חוזה זה .כל סטייה בטיב חומר
מהדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום על
חשבון הקבלן .הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב מאושר ובכמות
המתקבלת על דעת המפקח .הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתאושר על ידי המפקח
ותוצאותיהן תחייבנה את שני הצדדים.
 .9הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות לצורך ביצוע העבודה .לא
תאושרנה כל תביעות של הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת
זמן כל שהיא עקב איתור שנגרס על ידי מפאת אי מילוין.
 10א .על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או
סתירה בתוכניות ,בשרטוטים ,במפרט או במכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ,אשר
יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא
הרגיש בסטיות הנ"ל.
ב .אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר ההחלטה הנ"ל ,הוא ישא בכל האחריות
הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לא.
 . 11על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מאושר על ידי המפקח ,פועלים מקצועיים וקבלני משנה בעלי
ניסיון ומתאימים לעבודות ,שעליהם להוציא לפועל .הרשות בידי המפקח לסרב ולמסור עבודה זו
או אחרת לידי בעל מקצוע שאינו מתאים מנקודת ראות מקצועית .על הקבלן לקבל בפירוש
הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לכל קבלן משנה ,אולם הוא נשאר אחראי יחידי לכל
העבודות ,שמוצאים לפועל קבלנים אלה.
 . 12על הקבלן יהיה להתקין לעצמו את כל הדרכים הארעיות ,משטחי ההחסנה הדרושים וכו',
להחזיקם במצב תקין ומסודר כן יהיה על הקבלן לדאוג לשלמות הכבישים הגובלים בשטח
ומדרכותיהם ,להתקין את התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישות הרשויות
המוסמכות ,כולל סימון מקומות החפירה ביום ובלילה ,קבלת אישור משרד העבודה לכל עבודות
החפירה ההגנה עליהן וכו'.
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 . 13הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח ,כמו כן עליו לנקוט בכל
האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת-קרקעיים .עמודי חשמל וטלפון,
עצים ושיחים שיש לשמרם ,יובטחו על ידי גידור מתאים ונקיטת כל האמצעים הדרושים למנוע
פגיעתם .כל נזק אשר יגרם למבנים ,צנרת מתקנים וצמחיה מוגנת יחול על הקבלן.
 . 14הקבלן יקבל מהמפקח נקודת מוצא של גובה וסימון ועל הקבלן יהיה לספק על חשבונו את כל
מכשירי המדידה ,לסמן את כל הסימון .אולם הקבלן יישאר אחראי יחיד לכל אי-דיוק או אי-
התאמה לתכניות.
על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש על חשבונו כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון .עבודות
הסימון ברובן צריכות להתבצע על-ידי מודד מוסמך .לא ביצע הקבלן את המדידות כאמור יבצען
המפקח על חשבונו של הקבלן.
 . 15על הקבלן יהיה לדאוג לחיבור זמני של מים מקו עירוני ליד השטח .החיבור יעשה על חשבון
הקבלן וכן התשלום עבור המים יהיה על חשבונו של הקבלן .על הקבלן לדאוג למכלים רזרביים
להספקת המים .עם גמר העבודות על הקבלן לפרק את חלקי הצנרת שהוא הניח להפסקת מים
לצורך העבודה .לפני הנחת הקווים יש לקבל אישור המפקח לתוואי.
 .16יש להקים בשטח העבודה משרד לקבלן מוגן בפני השפעות מזג אויר אשר ישמש רק למטרה
זו .במשרד יש לדאוג לשולחן ,כסאות ושולחן לתכניות .יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי
ומסודר .גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום .המשרד ישמש גם את המפקח ,בזמנים
לפי קביעתו של המפקח.
במשרד בא כוח הקבלן המתואר לעיל ,יש לשמור על כל התוכניות ,מסמכי החוזה,המפרט ושטר
הכמויות .בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו.
 . 17על הקבלן להעסיק שמירה במידת הצורך ,כדי להבטיח שמירה יעילה על שטח העבודה ,כולל
שמירה על רכוש המזמין.
 .18הקבלן יהיה אחראי עבור ביטוח כל הציוד ,החומרים וכו' ,בפוליסה אשר תאושר ע"י המפקח.
הקבלן יהיה אחראי לביטוח כל עובדיו וכן יבטח הקבלן ,ביטוח צד שלישי את המזמין ובא כוחם
בהמשך כל שהותם באתר העבודה .הקבלן ישא בכל ההוצאות לביטוחים הנ"ל.
 .19הקבלן ישא בכל הוצאות בדיקות חומרים ,לרבות עבור מוצרי גמר ,שיובאו במשך העבודה,
במידה וידרש להוכיח כי המוצר הנ"ל מתאים לדרישות המפרט או לדרישות התקן הישראלי
המתאים.
 . 20כל הכמויות הרשומות מהוות אומדן בלבד .על הקבלן יהיה להגיש דפי מדידה עם חישובי
הכמויות בהתאם לנוהל שיקבע עם המפקח באתר.לא יאושרו חשבונות לתשלום על סמך הערכה.
החשבון יתבסס על כמויות ממשיות מדידות באתר.
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 . 21המפקח יהיה רשאי לצוות לשנות ,לפרק ,או להחליף כל עבודה שלא התאימה לדוגמה
המאושרת .חומרים פסולים יורחקו מהשטח .על הקבלן להוציא לפועל על חשבונו הוראות
המפקח .אם לא יוציא לפועל הוראות תוך הזמן שיקבע בהוראות ,יהיה המפקח זכאי לעשות זאת
על חשבון הקבלן וההוצאות תופחתנה על-ידי המזמין מהכספים שיגיעו ממנו לקבלן.
 . 22בנוסף לאמור לעיל אין הקבלן יהיה רשאי להתחיל בשום עבודה ,החורגת לדעת הקבלן
מהמכרז ללא אישור מראש של המפקח .על הקבלן לקבל אישור למחירים החדשים בכתב לפני
התחלת העבודה .לצורך זה על הקבלן להגיש ניתוח המחירים בהתאם לנדרש .גם במקרה שהקבלן
לא יסכים למחיר שהמפקח קבע ,עליו לבצע את העבודה ,באם נדרש בכתב לבצעה .אישור המפקח
לעבודות ומחירים חדשים יינתן כפקודות שינוי.
 .23הקבלן מתחייב לבצע העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
ובכללים קבלנים או בעלי מלאכה אחרים ,כולל עבודות בביצוע עצמי של המזמין ואשר מבוצעים
באתר ,כל זאת ללא תוספת תשלום.
 . 24הקבלן חייב להודיע למפקח על כל ממצא העלול להיות בעל ערך ארכיאולוגי ולהפסיק באותו
מקום כל עבודה עד לקבלת אישור מהמפקח להמשכת העבודה.
 . 25הקבלן יבצע את העבודות באתר בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בחוזה .במידה והמפקח ימצא
שקצב העבודה אינו תואם את לוח הזמנים הוא רשאי להורות לקבלן על הפעולות והאמצעים שיש
לנקוט ולבצע לשם מילוי ההתחייבויות בזמן.
 .26במקום העבודה ינוהל על-ידי המפקח יומן עבודה בשלושה העתקים בו ירשמו בכל יום פרטים
בנושאים הבאים .כולם או מקצתם:
א .מזג אויר.
ב .מספר הפועלים וסוג מקצועם ,המועסקים ע"י הקבלן.
ג .חומרים שנתקבלו.
ד.מכונות וציוד לסוגיהם שהועסקו ושעות העבודה.
ה .התקדמות העבודה.
ו .הודעות ,הערות ,הוראות ,דרישות והחלטות של המפקח בנוגע לביצוע העבודה.
ז .כל עניין אחר אשר נוגע לחוזה.
ח .תוצאות הבדיקות למיניהן ( בצורת נספחים ).
באי-כוח הצדדים חייבים לחתום על היומן כל יום .העתק מהיומן יימסר מדי יום ביומו לבא כוחהקבלן במקום .כל הערו תיו ,דרישותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה ,ייחשבו
כאילו נמסרו לקבלן בכתב ויחייבו אותו בהתאם ,בין אם נרשמו בנוכחות הקבלן ובין אם נרשמו
שלא בנוכחותו .הקבלן יהיה חייב לספק את כל האינפורמציה אשר תידרש לרישום ביומן העבודה
ויהיה רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו ,טענותיו ודרישותיו באם תהיינה כאלה בכל אשר
נוגע לביצוע העבודה.
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. 27א .כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם למידות ,לגבהים המתוכננים ופרטי
התוכניות .לא תורשינה כל סטיות מהתכנון אלא באישור המפקח בלבד.
ב .בכל מקרה שדיוק העבודה חוזק החומרים או חלקי המבנה יהיו נמוכים מהנדרש בתוכניות או
במפרטים ,על הקבלן לפרק ולהרחיק החומרים מן השטח ולהביא חומרים אחרים בהתאם
לדרישות התקנים או המפרט .כל ההוצאות הנובעות מכך תחולנה על הקבלן.
ג .לא תשולם כל תוספת עבור ממדים העולים על הנדרש בתכניות וכן עבור טיב העולה על הנדרש
במפרט הטכני.
ד .המפקח יערוך בדיקות לצורכי קביעת עובי השכבות וחוזק החומרים .כל בדיקה המראה עובי
או חוזק קטנים מהנדרש תהיה קובעת לגבי שטח ברדיוס של  10מ' ממקום הבדיקה בשטחי
הדרכים והאספלט.
 .28כל שלב וחלק של העבודה יהיה טעון אישור המפקח ביומן העבודה ,לפני התחלת ביצועם
החלקי או המושלם .כשלבי עבודה ייחשבו :תשתית פני הקרקע הסופיים שמתחת למבנה או סמוך
לו וכל שכבה מהשכבות למיניהן ,הכל בהתאם להוראות המפקח .אולם מתן אישור חלקי כנ"ל
על-ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מהאחריות המלאה בהתאם לחוזה וזה לכל חלק מהעבודה
כמושלם וראוי לשימוש בזמן הכיסוי בשכבה חדשה ,חייבים פני השכבה שמתחתיה להיות בגובה
הדרוש לפי התוכנית ולענות לכל הדרישות האחרות של החוזה.
 . 29כל מחיר יחידה שהקבלן יכלול בכתב הכמויות על שני חלקיו יכלול את כל המחירים,
המוצרים ,העבודה ,הביטוחים ,התשלומים הסוציאליים ,שימוש בכלים ובציוד ,שימוש בחומרי
עזר שונים ,מס קניה ,בלו ומסים אחרים .כן יכלול מחיר היחידה של כל סעיף את רווח הקבלן וכל
שאר הוצאותיו ,הישירות והעקיפות הקשורות בביצוע אותו סעיף בשלמותו .החשבון יוגש על סמך
מדידה בשטח ולפי יחידת המדידה כפי שנקבע בכתב הכמויות.
 . 30על הקבלן להכין על חשבונו דגמים או דוגמאות מוחמרים או מלאכות הנדרשות ,כגון :ריצוף,
קירות ,מדרגות ,יציקות בטון וכו' .דוגמה אשר תאושר לביצוע על-ידי המפקח תישאר באתר עד
לגמר ביצוע העבודות .בגמר העבודות של הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח.
 .31יחידות המדידה המתבטאות במפרט הטכני ובכתב הכמויות תהיינה כדלקמן:
מטר אורך – מ'.
•
מטר מרובע – מ"ר.
•
מטר מעוקב – מ"ק.
•
יחידת קומפלט – הכוללת כל המלאכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה המפורטת
•
יח' או קומפ'.
.32הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי העבודה מפני גשמים ,הצפה ושטפונות.
יחפור תעלות זמניות להרחקת מי גשמים או יבנה סוללות למניעת הצפה .כל העבודות הנ"ל יעשו
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על-ידי הקבלן ועל חשבונו ,כל נזק שיגרם לקבלן או למזמין עקב רשלנות ואי מילוי הוראות אלו
יחול על הקבלן.
 .33כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני המצורף בזאת .יש לראות במפרט הכללי של
הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה – מע"ץ ומשרד השיכון כהשלמה
למפרט .אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים ימצאו את ביטוין ביתר
המסמכים והתוכניות.
 .34בגמר כל שלב ושלב של העבודה ינקה הקבלן את השטח מפסולת ועודפי חומרים עד לניקוי
סופי בגמר כל העבודה הכולל פרוק ופנוי מבנים שהוקמו באתר לצורך ביצוע העבודה .כגון:
מחסנים ,מבני משרדים ושירותים ,סככות ,שלטים וכו' .הקבלן ירחיק מהשטח למקום שפכים
מאושר עודפי חומרים ,חומרים שנפסלו ,פסולת שנתהוותה תוך ביצוע העבודה כולל ציוד.
 .35אספקת חומרים :כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות כוללות אספקת החומרים הדרושים
לביצוע העבודות גם אם לא צוין הדבר במפורש.
 . 36שטחי עבודה :שטח העבודה העומדים לרשות הקבלן לצורכי התארגנות עבודה זו יוגדרו ע"י
המפקח בסיור הקבלנים.
 .37תקופת הביצוע :תקופת הביצוע תקבע ע"י מזמין העבודה ואם לא צוין אחרת ,תכלול את
פירוט הזמן הכולל לביצוע העבודות (כולל הפסקות) ,ממועד צו התחלת העבודות .לא תינתן כל
הארכה של תקופת הביצוע בגין תנאי מזג האוויר ,ולא תינתן שום תוספת מחיר בגין תנאי מזג
האוויר ,שלג או כל תנאים אקלימים אחרים .המזמין לא ישלם כל תוספת למחירי היחידה
שינקבו בחוזה בגין עבודה בשעות נוספות ,שעות לילה וכדומה.
 . 38שינויים וכמויות :המזמין רשאי לבטל ,להקטין או להגדיל כל סעיף בכתב הכמויות ללא
הגבלה ,והדבר לא יהווה עילה מצד הקבלן לתביעה כספית כלשהי בשל כך .המזמין רשאי להגדיל
את היקף החוזה עד פי שניים מערכו הכספי ללא שינוי במחירי היחידה ,והדבר לא יהווה עילה
מצד הקבלן לתביעה כספית כלשהי.
הקבלן יהיה רשאי לדרוש בכתב עדכון לוח הזמנים והדבר טעון אישור המפקח בכתב.
 40.01עבודות הכנה ופירוק
כללי:
א .לא תבוצע כל עבודת כריתה ו/או עקירת עצים ו/או גדמי עצים או כל פגיעה בעצים קיימים
ללא אישור מפורש מהמתכנן והוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך בתכניות.
ב .על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות הוראות
יישום חומרי הדברת העשבים .הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא
כמפורט בחומרי ההדברה.
ג .יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני תחילת העבודה.
120

ד .כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מירבית תוך שמירה על שלמות החומרים ,החלקים
ו/או המתקנים הקיימים .על הקבלן לקבל אישורו של המפקח ,ומראש ,לאופן
האביזרים
הפירוק המוצע על ידו.
ה .המידה המירבית לסטייה מן הממוצע שצוין לגבי קרצוף משטחי אספלט הנה  5מ"מ.
ו .עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק שהמילוי בוצע על פי דרישות המפרטים
והתכניות ונבדק שהידוקו עומד בצפיפות הנדרשת .יש לקבל את אישורו של המפקח לנ"ל לפני
תחילת ביצוע כל עבודה .הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא
אישור מוקדם של המפקח לטיב המילוי.
ז.תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר בתנאים הכללים פרק  ,00כלולים הסרת
הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה ואין משלמים בעדן
בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד לעבודות אלה.
ח.עבודות שבוצעו ע"י הקבלן ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר
לתקנם ,יפור קו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח .באותם מקומות תבוצע העבודה
מחדש בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח .כל הנ"ל  ,כולל סילוק הפסולת למקום
שפך מאושר ,יבוצע על חשבון הקבלן.
. 1במקומות בהם קיימים תאי ביוב ,תיעול ,מים ,תקשורת וכו' ,בתחום המסעה ,השוליים ,איי-
התנועה ,המדרכות ואזורים בהם יבוצעו עבודות עפר או פיתוח ,יפורקו המכסים הקיימים על
תושבותיהם ותקרותיהם ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים ,ע"י הגבהתם או הנמכתם.
א .התאמת מפלסי תאים (ללא הריסת התקרה) תאור העבודה :הגבהת תא קיים מכל סוג שהוא
ע"י בני ת "צווארון" (תא ביקורת ביוב ,ניקוז ,תא "בזק") .העבודה כוללת גילוי התא הקיים
וחפירה זהירה סביבו עד לחשיפת תקרתו ,פרוק הצווארון הקיים ויציקה של צווארון חדש מבטון
מזוין על פני התקרה .הצווארון יהיה בגובה הנדרש בהתאם למפלסים המתוכננים ובעובי 15
ס"מ .הבטון יהיה ב , 20-והוא יוצק בתבניות עגולות או ישרות מפלדה .בתוך הבטון תונח רשת
ברזל בקוטר  8מ"מ בצפיפות  10*10ס"מ .על הצווארון יונח מכסה ברזל באמצעות טיט-צמנט
ביחס  3:1כך שהתוצאה הסופית תהיה מכסה יציב שאינו מתנדנד ופניו העליונים תואמים
לחלוטין את פני השטח הסופיים .כמו כן ,כוללת העבודה ניקוי מושלם של התא מכל פסולת ופינוי
הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה מהווה יחידה לתשלום.
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מושלם
של העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.
ב .התאמת מפלסים של תאים (כולל הריסת התקרה) תאור העבודה :התאמת מפלסים של תאי
ביקורת למפלס המתוכנן כולל הריסת התקרה לצורך התאמה זו .תאי הביקורת הנם של צנרת
ביוב ,ניקוז ,מים ,טלפון וכד' .העבודה כוללת :הריסת התקרה של תא הביקורת ,הגבהה או
הנמכה של התא ובנית תקרה חדשה בהתאם למפלס הדרוש .התקרה תיבנה מבטון מזוין,
בהתאם לתכנית הפרט .המכסה ומסגרתו יוחלפו למכסה כבד ( 25טון לפי ת"י  .)489הריסת
התקרה תבוצע ללא פגיעה בחלקי התא שאינם מיועדים להריסה .העבודה כוללת ,כמו כן ,את
סילוק הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי יחידות .המדידה והתשלום יהוו תמורה מלאה לאספקת כל
הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
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 .2הגבהת תא קליטה תאור העבודה :התאמת מפלסים של תאי קליטה קיימים לניקוז למפלס
המתוכנן ,והתאמת גובה מסגרת הברזל .העבודה כוללת גילוי זהיר של תא הקליטה ,הסרת
המכסה הזמני או הרשת הקיימת ופינויים למקום שפיכה מאושר ,חפירה זהירה סביב התא
לקבלת מרווחי עבודה ,בהתאם לצורך – "שליפת" התא ממקומו והצבתו מחדש בעומק ובכוון
המתאים לאבני השפה .יש לשים לב לא לפגוע בצינור הניקוז המחובר לתא ,ולעבוד בצורה זהירה
למניעת פגיעה בו .מרווחי העבודה מתחת ומסביב לתא ימולאו בחול ים מהודק ע"י השקיה עד
לרוויה .העבודה אינה כוללת אספקה והנחה של אבן שפה יצקת ,מסגרת ברזל או רשתות.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי יחידות ,כאשר כל תא קליטה קיים שהוגבה מהווה יחידה
לתשלום ,בהתאם לכתב הכמויות .התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל
העבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
 .3פירוק תא קליטה קיים תאור העבודה :פרוק תא קליטה קיים בהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח.
העבודה כוללת:
א .פרוק רשת הברזל ומכסה הברזל של תא הקליטה הקיים והובלתם למחסן הבעלים או
למקום עליו יורה המפקח.
ב .חפירה סביב תא הקליטה הקיים וסביב צינור הניקוז המחובר אליו בצורה זהירה עד
לגילוים המלא.
ג .פרוק התא תוך כדי שמירה על צינור הניקוז המתחבר אליו.
ד .פנוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.
ה .מילוי החפירה במצע סוג ב' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי.
באזור המסעה (בחציות וחפירות אורך) ואזורים בהם לא ניתן להדק המילוי החוזר יהיה מבטון
מסוג  CLSMבעל הערכים הבאים:
CBR=60
•
חוזק ללחיצה  0.6מגפ"ס
•
דרגת שירוע  550-650מ"מ (ש"ע לסומך )8
•
יכיל מוסף מהיר התייבשות (תוך 3-4שעות)
•
הבטון יגיע במערבלי בטון
•
מילוי בטון ה  CLSMיגיע עד תחתית האספלט.
•
הקבלן ישתמש בפלטות גישור לצורך העברת תנועה עד ליבוש בטון ה-CLSM
•
תעודת המשלוח תוצג למפקח התשתיות מטעם
•
.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות ,כאשר כל תא קליטה קיים שפורק מהווה
יחידה לתשלום .התשלום כולל אספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה.
 .4חישוף קרקע בשטח הכבישים והשטחים בקטעי חפירה או מלוי ובשטחים נוספים שיקבעו
ע"י המפקח תחושף הקרקע ע"י הסרת שכבת קרקע עליונה בין קווי הדיקור בעובי  20ס"מ לפחות
ותכלול את הסרת הצמחייה אחסון החומר לשיקום נופי ו/או סילוק לאתר מאושר .עבודות
החישוף תיעשה לאחר אישור מהמפקח בכתב .מדידה ותשלום :לפי מ"ר.
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 .5עקירת עצים תאור העבודה :עקירת עצים הנמצאים באתר העבודה והמיועדים לעקירה.
העבודה כוללת :ניסור ענפי העץ וגזעו לקטעים שלא יעלו בארכם על  2מטרים ,עקירת גדם העץ על
שורשיו ,מלוי הבור שנוצר בעפר בטיב מאושר ,וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות
המקומית.
העבודה תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תשולם לפי יחידות .לצורך תשלום יוגדר "עץ" באם קוטר גזעו בגובה 1
מטר מעל פני הקרקע עולה על  7ס"מ .עקירת עצים בקוטר קטן מ  7ס"מ תשולם לפי סעיף
"חי שוף" או "חפירה וחציבה" .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים
וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של
המפקח.
 . 6פירוק מסלעות העבודה כוללת פירוק והעברה של האבנים/הסלעים מערכת ההשקיה הקיימת
וכן עקירת שתילים ושיחים הניתנים להעברה .מדידה ותשלום :התשלום לפי מ"ר מדוד אופקית
ללא סיווג גובה המסלעה.
 . 7ניסור אספלט במקומות בהם יבוצעו מדרכות ,איי תנועה ופירוקים בשטח האספלט הקיים,
בקו אבן השפה המתוכננת וכן בגבולות שטחי פירוק ובקווי התחברות לאספלט קיים ,יבצע הקבלן
ניסור בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים .שיאושר ע"י
המפקח .לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר .הניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים
שיסומנו בצבע על גבי המסעה כך שיתאימו במדויק למיקום המיועד לאבני השפה המתוכננת
ולהתחברויות.הניסור לא יימדד בנפרד (אלא אם פורט בנפרד במפורש) ומחירו כלול במחירי
היחידה של העבודות השונות.
 . 8הריסת גדר אבן קיימת תאור העבודה :פרוק זהיר של גדרות אבן לצורך שימוש חוזר באבני
הגדר.
העבודה כוללת פרוק זהיר של האבן ,הריסת גב הבטון ,ניקוי האבנים ואחסנתן לצורך שימוש
חוזר וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי שטח של פן אחד של הקיר או הגדר שפורקו בהתאם
לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים
וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של
המפקח.
 . 9פרוק משטחי אספלט תאור העבודה :פרוק משטחי אספלט קיימים וסילוק הפסולת .העבודה
כוללת :חיתוך גבולות השטח המיועד לפרוק במסור מכני למלוא עוביו ,פרוק משטח האספלט לכל
עובי השכבה וסילוקו למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי שטח ,במטרים רבועים ,של אספלט שפורק בהתאם לתכניות
ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל
העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
 . 10פרוק זהיר של אבני שפה תאור העבודה :פרוק זהיר של אבני שפה לצורך שימוש חוזר
באבנים והנחתן מחדש בהתאם להוראות המפקח .העבודה כוללת :חפירה וחציבה בחזית ובגב
אבני השפה עד לעומק תחתית היסוד ,פרוק זהיר של האבן ,ניקויה וסילוק הפסולת למקום
שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית .העבודה כוללת כמו כן ,אחסנת אבני השפה עד לשימוש
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החוזר בהן .אם אין צורך באבני השפה ,יוביל אותן הקבלן למחסן הבעלים .הקבלן ימציא קבלה
על מסירת אבני השפה .העבודה כוללת ,כמו כן ,הנחה של אבני השפה שפורקו בהתאם למפורט
בסעיף "אבני שפה" במפרט מיוחד זה.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי האורך ,במטרים ,של אבני שפה שלמות שהונחו מחדש
מאבנים שפורקו באתר .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל
העבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
 .11קרצוף משטחי אספלט תאור העבודה :קרצוף משטחי אספלט לצורך חספוסם לפיזור שכבת
אספלט נוספת על גבם .העבודה כוללת :קרצוף משטח האספלט ע"י מכשיר קרצוף המיועד
למטרה זו .עומק הקירצוף יהיה בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .אם אין פרוט בתכניות -
יהיה עומק הקירצוף מינימום  3סנטימטר .לאחר גמר הקירצוף יש לטאטא את פני האספלט
המקורצפים ולנקות אותם מאבק .במקרה וטאטוא אינו מספיק לניקוי ,יש לשטוף את פני השטח
בכמויות גדולות של מים .יש לסלק את הפסולת לאזור שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית
ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תשולם לפי שטח של משטח אספלט שקורצף בהתאם לתכניות ולפי
הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל
העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
 .12פירוק גדר רשת קיימת תאור העבודה :פרוק גדר רשת הנמצאת באתר .העבודה כוללת:
פרוק הרשת מעמודי הגדר וגלגולה לסלילים .ניסור עמודי הגדר בגובה פני היסוד או הקיר
א.
עליו הם נשענים .חפירה סביב יסודות העמודים ,פירוק היסוד ופינוי הפסולת למקום שפיכה
מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
הובלה ומסירת כל אביזרי הגדר לבעלים והמצאת קבלה למפקח המאשרת מסירה זו.
ב.
מדידה ותשלום :העבודה תשולם לפי אורך ,במטרים ,של גדר שפורקה ונמסרה לבעלים .התשלום
יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם
של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
 .13פירוק תמרורים ושלטים תאור העבודה :פירוק זהיר של שלטים ותמרורים המצויים באתר,
כולל עקירת העמוד ,ופינויים למקום שיורה המפקח .העבודה כוללת פירוק זהיר של שלטים
ותמרורים המצויים באתר ,חפירה סביב יסוד העמוד ועקירתו ,ופינוי השלטים ,התמרורים
והעמודים למקום שיורה המפקח.
העבודה כוללת ,כמו כן ,פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי
המפקח ומילוי חוזר של החפירה במצע סוג ב' מהודק בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי יחידות ,כאשר כל שלט או תמרור קיימים שפורקו ,כולל
העמוד מהווה יחידה לתשלום .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים
וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של
המפקח.
 . 14פירוק ריצוף קיים מאבנים משתלבות והנחתו מחדש תאור העבודה :פירוק זהיר של ריצוף
קיים מאבנים משתלבות ,אחסנתו באתר עד לשימוש החוזר בו וריצוף חוזר מאבנים אלה.
124

העבודה תיעשה אך ורק לאחר קבלת הוראה מפורשת מן המפקח .העבודה כוללת פירוק זהיר של
ריצוף קיים ,ניקוי האבנים ואחסונן באתר עד להנחתן החוזרת .הנחת האבנים תהיה בהתאם
לנאמר בסעיף "אבנים משתלבות" במפרט מיוחד זה אולם האבנים תהינה אבנים שפורקו באתר.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ריצוף שהונח במקומו
מאבנים שפורקו באתר בהתאם להוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל
הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות
ולשביעות רצונו של המפקח.
 .15הדברה בחומר קוטל עשבים תאור העבודה :ריסוס משטחים מיועדים לסלילה בחומר קוטל
עשבים.
הריסוס יבוצע על ידי קבלן בעל רשיון הדברה מטעם השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות.
הקבלן יגדיר את הצמחייה שבאתר ויתאים את החומר הכימי הקוטל לסוג הצמחייה הקיימת
באתר.
על הקבלן להציג למפקח לפני תחילת ההדברה אישור השירותים להגנת הצומת למכשור ,לסוג
הריסוס הדרוש ולכמותו .הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה ולפני
הידוקה ,אלא אם החליט המפקח לרסס על פני השתית .אם תהיה על פני השתית יריעה או שכבה
אוטמת – ייעשה הריסוס על פני השתית .מיד לאחר הריסוס תחל השקיית השכבה מים .הכמות
הכוללת להשקיה תלויה בסוג הקוטלים .לא תותר השקיה בפעם אחת יותר מאשר בכמות של 20
ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות יתר .בין השקיה אחת לשניה יש להמתין  6שעות
לפחות .הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר  24שעות לפחות מגמר
ההשקיה האחרונה.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של שטח שרוסס בקוטל
עשבים לשביעות רצונו של המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים
וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של
המפקח.
 .16סילוק ערמות עפר ופסולת תאור העבודה :סילוק ערמות עפר ופסולת המצויים באתר.
העבודה כוללת ריכוז והעמסת הפסולת על גבי משאיות והובלתן למקום שפיכה המאושר ע"י
הרשות המקומית .מציאת מקום השפיכה ואישורו הנם באחריותו הבלעדית של הקבלן ובאישור
המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד ותשולם בהתאם לכתב הכמויות.
 .17פינוי סלעים תאור העבודה :פינוי סלעים קיימים מאתר העבודה למקום אותו יורה המפקח.
העבודה כוללת העמסת הסלעים על גבי משאיות ,הובלתן למקום אותו יורה המפקח ,פריקתו מן
המשאית והנחתו במקום אותו יורה המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של סלעים שהועברו למקום
אחר לשביעות רצונו של המפקח.
 .18פינוי סלעים תאור העבודה :פינוי סלעים קיימים מאתר העבודה למקום אותו יורה המפקח.
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העבודה כוללת העמסת הסלעים על גבי משאיות ,הובלתן למקום אותו יורה המפקח ,פריקתו מן
המשאית והנחתו במקום אותו יורה המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של סלעים שהועברו למקום
אחר לשביעות רצונו של המפקח.
 40.02עבודות עפר
כללי:
א .המונח "חפירה" הנזכר במכרז/חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם לא
מוזכרת "חציבה" במפורש.
ב .המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים .מחיר ההצעה מתייחס
לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה וכן לכל צורת חפירת ו/או חציבה
לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח.
ג .על הקבלן לבקר בשטח האתר על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום.
ד.האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן על חשבונו
למקום מאושר על ידי הרשויות ,המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה .לא תשולם
לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.
ה.בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה או יחרוג מגבולות התכנית,
ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מלוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות  15ס"מ והידוק
מכני עד צפיפות של  96%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי
הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה.
ו.סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד ,צנרת ,קירות מרתפים ,קירות תמך ומבנים תת
קרקעיים.
ז.כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של
לפחות  150ק"ג/צמנט למ"ק בטון מוכן.
ח .על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על הגבהים
ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה .טענות שתובאנה לאחר מכן לא
תילקחנ ה בחשבון .הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אין להתחיל בעבודות העפר לפני אשור המדידה ע"י המפקח.
ט.הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו .אין להתחיל
בעבודות העפר לפני אשור המדידה ע"י המפקח.
י .פני הקרקע בתחום המבנים יוגבהו מהסביבה כדי למנוע היקוות מים .ההגבהה תבוצע מחומר
מילוי מאושר ע"י המפקח .מחוץ למבנים יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ להרחקה מהירה של
מים עיליים .עבודות הניקוז יבוצעו לפני תחילת ביצוע היסודות.
 .1חפירה ו/או חציבה תאור העבודה :חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים
בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה .העבודה כוללת חפירה ,כריה או
חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב ככלשהו כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא ,וכולל
חציבה וחפירה במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר .העבודה כוללת כמו כן עקירת כל
הצמחייה ,כולל עצים ,והריסת כל מבנה או מתקן הנמצאים בשטח החפירה ,כל זאת באם אינם
מפורטים כעבודה נפרדת בכתב הכמויות .באם לא נאמר אחרת ,תכלול העבודה חפירה וחציבה
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לתעלות ניקוז בצידי הדרך .העבודה תבוצע בכלים המכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה
ובמידת הצורך יעשה שימוש בחומרי נפץ או בעבודת ידיים .החומר החפור או החצוב יובל לאזורי
המילוי ויפוזר שם בשכבות של  25ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים הנתונים בתוכניות ובהתאם
להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה .השכבות תפוזרנה במקביל לפני השטח המתוכנן.
סלעים גדולים מ  20ס"מ ינופצו לפני הפיזור .המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור
בשטחי המילוי ,כלומר ,איזה סוג של חומר שנחפר או נחצב יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג
חומר יסולק כעודף או כפסולת .אין להשתמש למילוי בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם .על
הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות ,כבלים ,עמודים ,תאים ומבנים שונים.
על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה .דיוק העבודה של החפירה ,החציבה
והמילוי צריך להיות  0 - -5ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) .עודפי עפר וחומר שאינו מתאים,
לדעת המפקח למילוי ,יסולקו למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי נפח העפר והסלע ,במטרים מעוקבים ,לפני החפירה והחציבה.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל .לא תשולם כל תוספת עבור
חציבה ,פיצוץ ,חפירה בידיים ,הובלת העפר בתוך האתר ,פיזור העפר בשכבות בשטחי המילוי,
וסילוק עפר למקום שפיכה מחוץ לאתר ,אלא אם נאמר אחרת .לא תשולם תוספת עבור חפירה
ו/או חציבת המדרגות במדרון ומילויין מחדש בהידוק .מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם
אגרת שפיכה של עודפי העפר לרשות המקומית.
 .2מילוי מובא תאור העבודה :הספקת חומר למילוי מחוץ לתחום אתר העבודה ופיזורו בשכבות.
עבודה זו תבוצע רק לאחר שאזל החומר המתאים למילוי משטחי החפירה בתחום האתר .העבודה
תבוצע אך ורק לאחר הוראה בכתב מאת המפקח .העבודה כוללת הספקת חומר שימלא אחר
התנאים הבאים :החומר המובא מבחוץ יהיה נקי מצמחיה ,לכלוך ,חומרים אורגנים ,אבנים
וגושים.
דרוג החומר המיועד למילוי עד  1מטר:
#200
6-25

"3" 3/4
#4
#10
100 50-100 30-80 25-70

נפה
תחום דירוג באחוזים

גבול נזילות מרבי .35%
אינדקס פלסטיות  -מקסימום .10%
מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  4%לפחות  -מינימום .10%
החומר יהודק בשכבות של  20ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד.
דרוג החומר המיועד למילוי בעומק גדול מ  1מטר:
נפה
"4
"3" 3/4
#4
#10 #200
תחום דירוג באחוזים
100 90-100 50-100 25-80 20-80 6-35
גבול נזילות מרבי .40%
אינדקס פלסטיות  -מקסימום .12%
מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  4%לפחות  -מינימום .8%
החומר יהודק בשכבות של  25ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד.
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הקבלן אחראי למציאת מקום חפירת בור ההשאלה ולקבלת אישור הרשויות .על הקבלן לקבל
אישור מהמפקח על טיב החומר לפני הבאת החומר לאתר .החומר יובל לאזורי המילוי ויפוזר שם
בשכבות בהתאם לגבהים ולרוחבים הנתונים בתכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן
העבודה .השכבות תפוזרנה במקביל לפני השטח המתוכנן .כל שכבה תהודק ,כמפורט בסעיף
"הידוק המילוי" ,לפני פיזור השכבה הבאה.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מלוי מובא מהודק בהתאם
לתכניות ולפי הוראות המפקח .לא תשולם כל תוספת עבור הובלת החומר ממרחק כלשהו.
 . 3הידוק המילוי בבקרה מלאה תאור העבודה :הידוק שכבות העפר עד קבלת הצפיפות הנדרשת.
ההידוק יעשה לאחר הרטבת החומר לרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד
א.א.ש.ו" .ההרטבה תבוצע ע"י מכליות בעלות משפכים לפיזור הומוגני ומבוקר של המים .הידוק
שכבות המילוי יבוצע ע"י מכבשים מתאימים עד קבלת הצפיפות הנדרשת .השכבות תהיינה בעובי
מכסימלי של  20ס"מ ומקבילות לפני השטח המתוכנן .בשטחים בהם אין גישה ,לדעת המפקח,
למכבש גדול ,או יש סכנת פגיעה במבנים או מתקנים ,לדעת המפקח ,בעבודה עם מכבש גדול ,יותר
לקבלן לעבוד עם מכבש וויברציוני קטן או מהדקים פנאומטיים אולם לא תותר סטייה מהצפיפות
הנדרשת.
דרישות הצפיפות של החומר הנן:
שעור ההידוק המינימלי עומק השכבה מפני השתית (צורת הדרך) סוג העפר (לפי שיטת המיון
(AASHTO
 98%בכל עומק שהוא ( A-3עם עובר נפה  200מקסימום )5%
 95%בכל עומק שהוא *( A-1, A-2-4, A-3עם עובר נפה  200מעל )5%
 95%קטן מ -100ס"מ A-2-5, A-2-6, A-2-7, A-4, A-5
 93%גדול מ -100ס"מ A-2-5, A-2-6, A-2-7, A-4, A-5
 93%בכל עומק שהוא  A-6עד (A-7-6(5
 93%בכל עומק שהוא (**A-7-6(5
* בשכבת שתית מסוג  A-1שעור ההידוק הדרוש הוא לפחות .98%
ההידוק.
שעור
את
לשנות
המפקח
רשאי
תופחת
בחרסית
**
תכולת הרטיבות תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד
א.א.ש.ו" עם סטייה מותרת  .4%-0%+כמות הבדיקות הנה בהתאם לסעיף  51028במפרט הכללי
לעבודות בניה.
מקום הבדיקה ייקבע ע"י המפקח.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מילוי מהודק בהתאם לתכניות
ול פי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות והחומרים הדרושים
לביצוע שלם של העבודה.
 . 4צורת דרך תאור העבודה :מלוי ,חפירה ,יישור והידוק שתית הכביש ,המדרכות והשוליים או כל
שטח אחר בו נדרש ביצוע צורת דרך ,ע"י הוראה בכתב מהמפקח .העבודה כוללת חפירה ומלוי של
 15הס"מ העליונים של פני השטח המתוכנן ,יישורו בהתאם לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש
במפרט .אם חסר עפר למילוי ,על הקבלן להביא ,על חשבונו ,עפר מתאים כמפורט בסעיף "מלוי
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מובא" .דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות  0 - -1ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה).
עב ודת ההידוק תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המילוי" במפרט זה .דרגת ההידוק תהיה כאמור
בסעיף  510273במפרט הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית .תכולת הרטיבות של
החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית .תותר סטייה בתכולת הרטיבות
 .4%-0%+כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  51028במפרט הבינמשרדי .בדיקת המפלסים של
צורת הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה .צורת דרך בשטחי
חפירה תכלול חרישת  15ס"מ העליונים של פני השטח ,הרטבתם ,יישורם והידוקם .לאחר גמר
העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך  ,על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה
בצורת הדרך (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו') ,יש לחרוש
את השטח לעומק  15ס"מ ולבצע את העבודה מחדש ,כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של צורת דרך שבוצעה בהתאם
לתכניות ולפי הוראות המפקח.התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה ,המילוי ,היישור,
הרבצת המים ,ההידוק וכן כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.
 . 5צורת דרך מורחבת תאור העבודה :מלוי ,חפירה ,יישור והידוק שתית הכביש ,המדרכות
והש וליים או כל שטח אחר בו נדרש ביצוע צורת דרך ,ע"י הוראה בכתב מהמפקח .העבודה כוללת
חפירה ומלוי של  50+הסנטימטרים העליונים של פני השטח המתוכנן ,יישורו בהתאם לתכניות
והידוקו בהתאם לנדרש במפרט .במקרה וחסר עפר למילוי ,על הקבלן להביא ,על חשבונו ,עפר
מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא" .דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות  0 - -1ס"מ (לא
תותר סטייה כלפי מעלה) .עבודת ההידוק תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המילוי " במפרט זה.
דרגת ההידוק תהיה כאמור בסעיף  510273במפרט הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר
השתית .תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.
תותר סטייה בתכולת הרטיבות  .0-+4%כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  51028במפרט
הבינמשרדי .בדיקת המפלסים של צורת הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על 20
מטר זה מזה .צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת  +50ס"מ העליונים של פני השטח,
הרטבתם ,יישורם והידוקם .לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך ,על הצפיפות ועל
תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים
ובורות ע"י כלים מכניים וכו') ,יש לחרוש את השטח לעומק  15ס"מ ולבצע את העבודה מחדש,
כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של צורת דרך מורחבת שבוצעה
בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות
לעיל.
.6עבודות יישור השטחים הנה חפירה ו/או מילוי בגובה עד  40ס"מ .עבודה זו תבוצע בקטעים בהם
עבודות החפירה והמילוי רדודות .שקעים ובורות הקיימים בשתית מסלעים או מאבנים ינוקו
ימולאו ויהודקו בחומר מילוי מאושר.מדידה ותשלום :לפי מ"ר .כיוון השכבות יהיה במקביל לפני
השתית .גודל האבן המקסימלי המותר הוא  10ס"מ .באזורי מילוי גבוה רשאי הקבלן במידה
וברשותו הציוד המתאים ,להציע בצוע ההידוק בשכבות העולות על  20ס"מ (אך לא עולות על
 40ס"מ) הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי
ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לכל גובה השכבה .יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה
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משכבות המילוי לפני ההידוק .בכל מקרה יעשה ההידוק ב  60ס"מ העליונים מתחת לשכבות
המצע בשכבות של  20ס"מ בלבד .מדידה ותשלום :לפי מ"ק.
 . 7אדמת גן :לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכב מכני ופוריות הקרקע ,יש לבצע בדיקת קרקע.
בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות ,או מעבדה אחרת
שתאושר ע"י המפקח .הבדיקות הנדרשות הן :מבנה פיזי וכימי ,רמת יסודות הזנה (חנקן ,זרחן
ואשלגן) , PH ,מליחות ( .)E.Cשיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת ,יעשה על סמך נתוני בדיקת
הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח בצרוף התוצאות .לפני הבאת קרקע (אדמת גן)
לשטח ,יש לקבל אישור על מיקום אספקת האדמה וטיבה .יש להביא דוגמא מהקרקע הגננית
המסופקת לאישור המפקח בצרוף התוצאות.
אדמת גן מובאת ,תהיה מסוג הנדרש משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י
המפקח.
אספקת אדמת הגן תתבצע לאחר אישור טיב ומקור ע"י המפקח ,ולאחר בדיקות ואישור של
משרד החקלאות ע"פ הדרישות כדלקמןPH 7-8 * :
* מוליכות חשמלית מקסימום  2מילימוס
* שיעור מרבי של חרסית 30%
* סילט  +חרסית מקסימלי 60%
* גיר מקסימום 15%
 *SARמקסימלי 7.9
כמו כן הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים ,פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד-שנתית ורב
שנתית ונקייה מכל פסולת ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים .האדמה לא תכיל אבנים שגודלם
מעל  5ס"מ ושעור האבן לא יעלה על  .10%אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ובמקומה ,יחויב הקבלן להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ,ללא תוספת
מחיר .העבודה כוללת ,כמו-כן ,פיזור החומר בשכבה אחידה בעובי  30ס"מ תוך שמירה קפדנית
על אפיקי הניקוז המתוכננים ע"פ תכנית קווי גובה .על הקבלן לבדוק את פני קרקע השתית
ולאשרה בטרם פיזור הקרקע .במידה ויתגלו סטיות מן המתוכנן בגובה השתית ,על הקבלן
להודיע מייד למפקח ולקבל אישור בכתב בטרם פיזור החומר.
עובי שכבת אדמת גן :תהיה לפחות  40ס"מ (לאחר נחיתה) .כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של
 40ס"מ ,יש להביא קרקע הזהה בהרכבה בכימי לקרקע המקומית .כאשר מוסיפים שכבת קרקע
שעומקה מעל
 40ס"מ ,תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה ,זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של
השקיה ,הזנה וגידול צמחים.
 40.03קירות תומכים ,סלעיות וגדרות (בנויים או יצוקים)
כללי:
 .1כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונים ,אלא אם נכללו בסעיף נפרד
למדידה בכתב הכמויות .מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא כמפורט ובהתאם להנחיות
המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים בסימון מוסכם .מחיר עבודה זו כלול בסעיפים השונים
והיא לא תימדד ותשולם בנפרד.
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 . 2אלא אם צויין בכתב הכמויות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל סוג שצוין,
העבודות הבאות ,ללא מדידה ותשלום נפרד:
א .חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח בגב הקיר.
ב .יציקת המסד כמפורט.
ג .כל ברזל הזיון כמפורט.
ד .בניה כנדרש כולל עיבוד המישקים וכיחולם.
ה .נדבך ראש כמפורט  -כולל התקנת פלטות או צינורות לעיגון מעקה וכן גמר פינות ,זוויות ,בניה
בקשת ,תפרי התפשטות.
ו .בגב הקיר  -על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית אלא אם נדרשת
בניה לשתי חזיתות.
ז .התקנת חורי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובמרחק מרבי של  2.0מטר בין חור
לחור .קוטר הצינורות כמפורט ,אך לא פחות מ " .2בגב חורי הניקוז יש להניח צרורות חצץ גס
בשיעור  20ליטר לכל חור ניקוז תוך כדי מילוי גב הקיר.
ח .הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של  90מ"מ ,אלא אם צויין אחרת ,כולל כיסוי
הצינור בחצץ גס.
ט .מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי בעל גרגר מכסימלי בגודל  10ס"מ ובעל אינדקס פלסטיות
מ .-10%החומר יהודק בשכבות .צורת ההידוק והצפיפות ייקבעו בהתאם למיקום
נמוך
שטח גב הקיר או הגדר בפרויקט (שטח מיסעה ,מדרכה וכו') .אם ייעוד השטח אינו מוגדר ,יהודק
גב הקיר בשכבות בעובי  20ס"מ לצפיפות של  90%לפי בדיקת מודיפייד א.א.ש.ו ..גובה המילוי
בגב הקיר עד  10ס"מ מראש הקיר אלא אם צויין אחרת.
י .בגב הקיר על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות ( )%1בכיוון מוצא הניקוז
העילי.
 .3על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא באורך מזערי של  3.0מטר ובגובה מלא של הקיר ולקבל
אישור המפקח לפני המשך העבודה .במידה שלדעת המפקח הקיר אינו תואם את כל הוראות
ההסכם ,על הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.
 .4בכל עבודות בניית קירות תמך וסלעיות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת על הקבלן לספק
דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש בו ולקבל את אישור המפקח לדוגמא לפני תחילת העבודה .אבן
למסלעה לא תהיה קטנה מ 0.15 -מ"ק.
. 5סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב.20-
במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן .הצמנט
יהיה מסוג צ.פ250. .
. 6תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים
בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
.7יש להקפי ד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים
וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
. 8יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת
בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
.9אשפרת הבטון ע"י הרטבת הבטון ברצפות במשך  7ימים לפחות ,או ע"י שימוש בCuring -
 Compoundלפי הוראות המפקח .במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני
הבטון ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.
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.10לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות .שיטות לקיחת המדגמים,
כמותם ,ובדיקתם יהיו לפי ת"י  .26בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י
ת"י  .106כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן וביצועו בהתאם להוראות המפקח.
.11מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  904ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא שקיעות
או קריסה ,תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה והגימורים
הנדרשים בתכניות.
. 12לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים ,שרוולים חריצים ,בליטות ,עוגנים ,אביזרים וצנרת
כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את המפקח למיקומם וצורת
קביעתם לפני היציקה .יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.
.13את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים.
בכל מקרה אין להשאירם בבטון היצוק.
.14ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:
א .בהיעדר הוראה אחרת יהיה הבטון חשוף תמיד מסוג ב 30-ויוכן בתנאי בקרה טובים.
ב .הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י  904מדיקט או לוחות עץ חדשים ,ישרים ובעלי
רוחב אורך ועובי אחידים ,בהתאם להנחיות האדריכל .הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות
בין העץ לבטון ,כגון תוצרת "פז" מס'  6או שווה ערך .ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת
עד לקבלת משטח רטוב .היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.
ג .יש להקפיד על כוון הלוחות ,ההקצעה ,חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' בהתאם לדרישות
האדריכל .אין לצקת ללא אישור המפקח.
ד .קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולבנים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המפקח.
ה .בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק .בהיעדר הוראה
אחרת יהיה המשולש בגודל  1.5/1.5ס"מ.
ו .ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום.
ז .פגמים בבטון שיישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט  1:3ו/או
שפשוף באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח ,כולל סיתות הבטון בסיתות
"מוטבה-דק" וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי סינתטי לפי הוראות יצרן הצבע ,כל זאת על
חשבון הקבלן ,על כל שטח בבניין שיידרש ,ועד לשביעות רצון המפקח והאדריכל .אין להתחיל
בבצוע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.
ח .הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים .הפסקה בכל מקום אחר כפופה
לאישור האדריכל.
ט .שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או לוחות למניעת
פגיעות ולכלוך עד גמר העבודות באתר.
 . 15פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות .על
המוטות להיות נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.
 .16המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.
 . 17אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח .מוטות שאורכם אינו מספיק ,יוחלפו
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.
 .18יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.
קירות כובד מבטון עם אבן בחזית
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תאור העבודה :הספקה ובנית קירות תומכים וגדרות מבטון עם פנים וכרכוב מבנית אבן,
כולל הספקה וביצוע של יסודות מבטון לקירות תומכים וגדרות.
העבודה כוללת:
חפירה ו/או חציבה ליסוד לקיר התומך :העבודה כוללת את כל האמור בסעיף "חפירה
.1
ו/או חציבה" במפרט זה .רוחב החפירה יהיה כרוחב היסודות ,בהתאם לתכניות .עומק תחתית
היסוד יהיה בהתאם לתכניות או לפי הוראות המפקח .במקרה של חפירת יתר לרוחב או לעומק,
תמולא החפירה המיותרת בבטון דבש ,על חשבון הקבלן.
יציקת היסוד :ניקוי תחתית התעלה שהוכנה עבור היסוד .במקרה של תחתית מסלע יש
.2
לנקותה עד לקבלת משטח סלע חשוף ולשטוף את הסלע .במקרה של קרקעית מעפר יש לסלק את
העפר התחוח ולהדק את הקרקעית עד לצפיפות של  90%לפי בדיקת "מודיפייד א.א.ש.ו .".לפני
היציקה יש להשקות את קרקעית התעלה .הבטון ליסודות יהיה מסוג ב -20נקי ללא אבני דבש.
הבטון יוצק בשכבות בעובי  30ס"מ תוך כדי ריטוט במרטט מכני .הבטון יוצק למלא רוחב התעלה
ללא שימוש בתבניות .חפירת יתר תמולא בבטון על חשבון הקבלן.לאחר היציקה יש לבצע אשפרת
הבטון ע"י שמירתו במצב לח במשך שבעה ימים לפחות.
 . 3בנית הקיר התומך :חפירה וחציבה עבור הקיר או הגדר כולל מרחבי העבודה הדרושים ,ניקוי
ושטיפת היסוד ,הכנת התבניות ויציקת גב הבטון תוך כדי בנית פני האבן של הקיר או הגדר.
הבטון יהיה מסוג ב .-20אסור להכניס לבטון אבני דבש .את הבטון יש לצקת במקביל
לבניית פני הקיר או הגדר ,אין להתקדם בבניית הקיר או הגדר יותר משני נדבכים ללא בניית גב
הבטון .הבטון יוצק תוך כדי ריטוט במרטט מכני .לאחר גמר היציקה יש לשמור על הבטון במצב
לח שבעה ימים לפחות ,לצורך אשפרתו.האבן לבניית פני הקיר או הגדר תהיה קשה ונקיה
ותתאים בתכונותיה למפורט במפרט הכללי .עובי האבן יהיה  15ס"מ לפחות אולם לא יעלה על
רבע מעובי הקיר .מידות פני האבן הגלויים לא יקטנו מ -25ס"מ .צורת האבן ומידותיה ,סוג
הסיתות ,מידות וסוג הכיחול יהיו בהתאם למפורט בתכניות.
העבודה כוללת כמו כן הנחת צינורות ניקוז בגוף הקיר או הגדר .הצינורות יהיו
מפי.וי.סי .ובקוטר " 3עם שיפוע כלפי פני הקיר או הגדר הגלויים .מיקום הצינורות יהיה בהתאם
למפורט בתכניות .קצה הצינור יונח  10ס"מ מפני הקיר או הגדר כך שלא ייראה בחזית הקיר או
הגדר.
בראש הקיר או הגדר ,ייבנה כרכוב מבטון ב 20 -מזוין  ø1030לאורך וקלמרות בקוטר 6
מ"מ כל  30ס"מ וקוצבים בקוטר  10מ"מ כל  50ס"מ ,הכל בהתאם לתכניות או בהתאם להוראות
המפקח .כן יותקנו צינורות פי.וי.סי .כהכנה למעקה ברזל .מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט
בתכניות.
גב הקיר או הגדר ימולא בעפר בעל גרגר מכסימלי בגודל  10ס"מ ובעל אינדקס פלסטיות
נמוך מ .-10%החומר יהודק בשכבות.צורת ההידוק והצפיפות ייקבעו בהתאם למיקום שטח גב
הקיר או הגדר בפרויקט (שטח מיסעה ,מדרכה וכו') .אם ייעוד השטח אינו מוגדר ,יהודק גב הקיר
בשכבות בעובי  20ס"מ לצפיפות של  90%לפי בדיקת מודיפייד א.א.ש.ו .העבודה כוללת ,כמו כן,
בנית תפרים ניצבים ברוחב  2ס"מ לכל רוחב הקיר במרחק מטרים זה מזה או בהתאם למפורט
בתכניות ,הכנת "פילטרים" בגב הקיר או הגדר בהתאם לתכניות ,והכנת פתחי מוצא לניקוז בפני
הקיר או הגדר .פתחי המוצא יהיו ברוחב  5ס"מ.
המדידה לתשלום תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של בטון שנוצק ליסוד הקיר תומך ולקיר
התומך או הגדר שבוצעו בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .נפח הקיר או הגדר לצורך
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תשלום ,יוגדר כנפח הבטון של גוף הקיר או הגדר והאבן של פני הקיר או הגדר .נפח הקיר או
הגדר ,לצורך תשלום ,אינו כולל את הפילטר .התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים
וביצוע כל העבודות המפורטים בסעיף זה ,כולל צנרת ניקוז ,פילטרים ,כרכוב מבטון מזוין וכו'.
בנית אבן דו-פנית
תאור העבודה :בנית אבן בצידו השני של הקיר.
העבודה כוללת בנית אבן בצד השני של הקיר כדוגמת הבניה בחזית הקיר.
סוג האבן ,מידות האבן ,סוג הסיתות וסוג הכיחול יהיו גם הם זהים לבניה בחזית הקיר.
מדידה ותשלום
לא ימדד ולא תשולם תוספת עבור דו פנים בקירות חדשים.כלול במחירי הסעיפים.
ישולם רק עבור ציפוי קירות קיימים.המדידה לפי מ"ר קיר גלוי.
בנית אבן הקבורה מתחת למפלס מדרכה ,גינון וכו'  -לא תימדד לצורך תשלום.
 השלמת ראש קיר תומךתאור העבודה :אספקה ובניה של מעקה בטון בציפוי אבן על ראש קיר תומך קיים ,כולל בנית אבן
דו-פנים וכרכוב ,בהתאם לתוכניות ובהתאם לתוכניות המפקח.
העבודה כוללת שטיפת פני הבטון של הקיר הקיים במים לסילוק כל פסולת ואבק ,סיתות
פני הבטון והאבן הקיימים בראש הקיר ליצירת משטח מחוספס אשר יתאים למרקם האבן
הדרוש בהתאם לדרישת המפקח ,יישור קוצי הברזל הקיימים ,הכנת התבניות ויציקת גב הבטון
תוך כדי בנית פני האבן של הקיר או הגדר.
הבטון יהיה מסוג ב .20-אסור להכניס לבטון אבני דבש.
לפני תחילת העבודה יש לבצע מספר פעולות הכנה .יש לבדוק את ראש הקיר התומך
הקיים ולסלק אבנים רופפות ,אבנים היוצרות גמר ישר מדי וכל אבן אחרת בהתאם להוראות
המפקח .בנוסף ,עפ"י דרישת המפקח יש להדק את המילוי הקיים מאחורי הקיר.
לפני היציקה יש לבצע שטיפה והרטבה נוספת של פני הקיר כך שהבטון הקיים והאבן יהיו
ספוגים במים בזמן שפיכת הבטון החדש.
את הבטון יש לצקת במקביל לבנית פני האבן ,אין להתקדם בבנית הקיר יותר משני
נדבכים ללא בנית גב הבטון .הבטון יוצק תוך כדי ריטוט במרטט מכני .לאחר גמר היציקה יש
לשמור על הבטון במצב לח שבעה ימים לפחות ,לצורך אשפרתו.
האבן לבנית פני הגדר תהיה כדוגמת האבן הקיימת בקיר ,הן בצורה והן בגוון .האבן
תהיה קשה ונקיה ותתאים בתכונותיה למפורט במפרט הכללי .מידות פני האבן הגלויים לא יקטנו
מ -25ס"מ .צורת האבן ומידותיה ,סוג הסיתות ,מידות וסוג הכיחול יהיו בהתאם למפורט
בתוכניות.
בראש הקיר או הגדר ,ייבנה כרכוב מבטון ב 20 -מזוין  ø1030לאורך וקלמרות בקוטר  6מ"מ כל
 30ס"מ וקוצבים בקוטר  10מ"מ כל  50ס"מ ,הכל בהתאם לתכניות או בהתאם להוראות המפקח.
כן יותקנו צינורות פי.וי.סי .כהכנה למעקה ברזל .מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט
בתכניות.
מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתכניות.
העבודה כוללת ,כמו כן ,בניה של גמר קצה המעקה בהתאם לתוכניות.
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מדידה ותשלום
העבודה תשולם לפי שטח חזית המעקה הנוסף שנבנה על גבי הקיר הקיים.
לא תשולם תוספת עבור בנית כרכוב לקיר.
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות המפורטים
בסעיף זה.
תיקון קירות תומכים קיימים
תאור העבודה :תיקון קירות תומכים קיימים בהתאם להוראות המפקח.
העבודה כוללת ביצוע כל עבודה דרושה בהתאם להוראות המפקח.
ה עבודה כוללת סיתות פני קיר קיים ,פירוק אבנים רופפות מהקיר ,ניקוי האבנים ,השלמת בטון
מסוג ב ,20 -כולל בנית ציפוי האבן ,הכל בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של חזית קיר שתוקנה לשביעות רצונו של
המפקח.
השטחים יוגדרו ,ימדדו וירשמו ביומן העבודה או הנספח לפני תחילת הביצוע.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים
לביצוע מלא של העבודה.
ציפוי קירות תומכים קיימים באבן כדוגמת הקיים
תאור העבודה :ציפוי באבן של קירות תומכים קיימים.
העבודה כול לת פירוק של אבנים רופפות בקיר קיים ,ניקוין ואיחסונן באתר עד לשימוש חוזר בהן,
סיתות פני הבטון להגדלת שטח הפנים המצופות אבן ,הדבקת האבנים בטיט-צמנט בהתאם
להוראות המפקח וכדוגמת הקיים.
המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ציפוי אבן חדש שהונח בחזית קיר תומך
קיים.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים
לביצוע מלא של העבודה.
השטחים יוגדרו ,ימדדו וירשמו ביומן העבודה או בנספח לפני תחילת הביצוע.
עיבוי קיר תומך קיים ,כולל ציפוי אבן
תאור העבודה :עיבוי של קירות תומכים הקיימים באתר ,עם ציפוי אבן או ללא ציפוי
אבן ,בהתאם למיקום העיבוי.
העבודה כוללת את כל עבודות החפירה והחציבה הדרושות לביצוע העבודה ,כולל החפירה
והחציבה הדרושים למרחב העבודה ,בניית טפסנות ,יציקת הבטון ומלוי חוזר של גב הקיר.
הבטון יהיה מסוג ב 30 -נקי וללא אבני דבש .בעת היציקה יש לרטט את הבטון במרטט
מכני .עם גמר היציקה יש לשמור על הבטון במצב לח לצורך אשפרתו.
העבודה כוללת כמו כן:
הארכת צנרת הניקוז של הקיר ע"י הנחת צינורות ניקוז בקוטר " 3מ PVC -בגוף הקיר,
.1
בהמשך לצינורות הקיימים.
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בניית תפרי התפשטות בהמשך לתפרים בקיר הקיים :התפרים יהיו אנכיים ,בקוים
.2
ישרים וברוחב  2ס"מ .התפרים ימולאו בלוחות קל-קר .יש לדאוג שהקל-קר לא יראה בחזית
הקיר.
ניקוי צינורות הניקוז בקיר הקיים כך שיהיו נקיים לחלוטין וללא סתימות בטון או עפר.
.3
מול פתח צינורות הניקוז שבקיר יש להשאיר פתחים ,ללא כיחול ,כמוצא לצינורות הניקוז.
בנית ציפוי האבן על הקיר התומך ,בהתאם למפורט בסעיף "קירות תומכים" במפרט
.4
מיוחד זה.
עם גמר הבנייה יש לבנות בגב הקיר פילטר מבנייה יבשה ,בהתאם לתכניות ולמלא מאחורי גב
הקיר מלוי עפר בעל גרגר מכסימלי בקוטר  10ס"מ ובעל אינדכס פלסטיות נמוך מ .-10%החומר
יהודק בהידוק מלא ,כנדרש ממיקומו בשכבות הכביש.
מדידה ותשלום
הקיר ימדד לפי נפח בטון שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח ,כולל הארכת
צנרת הניקוז ,הכרכוב וכל העבודות המפורטות במפרט המיוחד.
נפח הקיר לצורך תשלום יוגדר כנפח הקיר המבוצע אולם לא כולל את נפח ,פילטר האבן ,הקיר
הישן והמלוי החוזר.
מסלעות :בניית מסלעות מאבן קשה מעובדת במחצבה ,במימדים כלליים המשווים לסלע צורת
תיבה שטוחה ,בעובי (גובה)  60-70ס"מ עבור נידבך בסיס המסלעה ו  40-50ס"מ עבור שאר
הנדבכים ,באורך בין  120ל  150ס"מ ורוחב  80ס"מ לפחות .טיב וצורת הסלעים יהיו באישור
המפקח,אשר יפסול את הסלעים אשר אינם תואמים את הדרישות הנ"ל! על הקבלן לשטוף את כל
האבנים שבשימוש (טבעיות או מעובדות) במים עד שהן תהיינה נקיות מאבן ,אדמה ולכלוך אחר.
האבנים תהיינה לחות אך לא רטובות לפני השימוש בהן לבניה .נדבכי המסלעה ייבנו בקו אופקי
והסלעים יונחו על צדם הרחב .סלעי נדבך הבסיס (נדבך תחתון) יונחו בקרקע בעומק של  50ס"מ
לפחות ,לשם הבטחת יציבות המסלעה  .בתחתית הנדבך התחתון יש לבנות שכבת צרורות אבן
מהודקת ו/או שכבת בטון רזה ,ע"פ הוראות המפקח .העבודה כוללת מילוי ,תוך כדי בניית
המסלעה ,אדמת גן מאושרת ,בין הסלעים ובגב הסלעים באישור המפקח .,פריסת יריעה גיאו-
טכנית מן הסוג  200גרם/מ"ר בגב המסלעה ,בהנחה רפויה ,בטרם מילוי גב המסלעה באדמה
חולית .שיטת העבודה במסלעות  -כלים מכאניים ,מנוף או עבודת ידיים ,תיקבע בלעדית ע"י
המפקח .על הקבלן לבצע קטע מסלעה של  8מטר אורך ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע"י המפקח,
לפני המשך העבודה .במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל הוראות הסכם זה על
הקבלן לפרקה ולבנות קטע דוגמא נוסף עד קבלת אישורו של המפקח .הביצוע כולל כל המפורט
בפרט ובמפרט זה.
מדידה ותשלום:
למסלעה 'אנכית' (שיפוע של פחות מ  30°כלפי האנך) הגובה יימדד בניצב מפני היסוד ועד הרום
העליון של הסלע הגלוי כפול אורך אשר יימדד לאורך קו היסוד.
למסלעה 'משופעת' (שיפוע של יותר מ  30°כלפי האנך) הגובה יימדד בקו אלכסוני מתוח מפני
היסוד ועד הרום העליון של הסלע הגלוי כפול אורך אשר יימדד לאורך קו היסוד.
חפירת המדרון לשם בניית המסלעה וסילוק החומר החפור כלולים במחיר המסלעה ,ולא יימדדו
בנפרד.
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 40.04סלילה-מצעים ותשתיות
 .1מצע סוג א' תאור העבודה :הספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג.
המצע יענה על הדרישות הבאות:
א .אינדקס הפלסטיות לא יעלה על .6%
ב .גבול הנזילות לא יעלה על .25%
ג .המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים:
#200
0-15

"3" 3/4
#4
#10
100 60-100 30-70 20-40

נפה
 %עובר

ד .המ.ת.ק .המינימלי יהיה .60%
ה .המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים.
ו .החומר יובא לאתר כשהוא מעורבב ומורטב מראש.
ז .צפיפות המצע לאחר ההידוק תהיה לפחות  2,100ק"ג/מ"ק.
ח.שווה ערך חול  -מינימום .25%
פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים שבתכניות ועובי שכבת המצע יהיה בהתאם
לתכניות החתך הטיפוסי לרוחב .במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת ,לדעת המפקח,
יותר לקבלן לעבוד באמצעים אחרים ,לאחר אישור המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור
עבודה שתבוצע באמצעים הנ"ל.דרגת ההידוק הנדרשת תהיה לפחות  100%לפי "מודיפייד
 0 - -1ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) אולם עובי
א.א.ש.ו .".דיוק המפלסים צריך להיות
השכבה לאחר ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות .בדיקת המפלסים של פני המצע
המהודק תעשה בכל חתך לפחות ,ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה .כמות הבדיקות תהיה
כאמור בסעיף  510326במפרט הכללי .אם עובי השכבה עולה על  20ס"מ ,יפוזר החומר בשתי
שכבות בעלות עובי זהה .תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות
האופטימלית .לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני המצע ,על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל
מקרה של פגיעה במצע (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו')
יש לחרוש את שכבת המצע ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מצע סוג א' מהודק שבוצע
בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים
וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה.
 . 2תיקון שכבת מצע קיימת תאור העבודה :תיקון של שכבת מצע קיימת ,כולל סילוק חומר
מיותר או הוספה של מצע חסר .העבודה כוללת הרטבה של שכבת המצע הקיימת ,חרישת המצע
לעומק  15ס"מ ,עיבוד הגבהים והידוק המצע בהתאם לדרישות במפרט מיוחד זה.
מדידה ותשלום :המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של פני מצע קיים שעובד
ותוקן.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
137

 .3תשתית מאבן גרוסה מדורגת (אגו"ם) תאור העבודה :הספקה ,פיזור והידוק מבוקר של אגו"ם
סוג א'.
פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים שבתכניות ועובי שכבת המצע יהיה בהתאם
לתכניות החתך הטיפוסי לרוחב .במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת ,לדעת המפקח,
יותר לקבלן לעבוד באמצעים אחרים ,לאחר אישור המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור
עבודה שתבוצע באמצעים הנ"ל.דרגת ההידוק הנדרשת תהיה לפחות  100%לפי "מודיפייד
 0 - -1ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) אולם עובי
א.א.ש.ו .".דיוק המפלסים צריך להיות
השכבה לאחר ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות .בדיקת המפלסים של פני
התשתית המהודקת תעשה בכל חתך לפחות ,ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה .כמות
הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  510326במפרט הכללי .אם עובי השכבה עולה על  20ס"מ ,יפוזר
החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה .תכולת הרטיבות של התשתית צריכה להיות מתאימה
לתכולת ה רטיבות האופטימלית .לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני התשתית ,על הצפיפות ועל
תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה במצע (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות
ע"י כלים מכניים וכו') יש לחרוש את שכבת התשתית ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום :המ דידה תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של אגו"ם סוג א' מהודק שבוצע
בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים
וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה.
 40.05סלילה אספלט
כללי :פרק זה מתייחס לכל עבודת בטון האספלט מאבן גיר דולומיטית ובזלתית המופיעים בכתב
הכמויות .מובהר בזה כי דרישות הביצוע בהתאם לפרק  51.04במפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור של חברת נתיבי ישראל (להלן 'נת"י').
א .דרישות מוקדמות:
 .1התערובת תתאים לדרישות שכבה נושאת סוג א'  -בעלת גרגיר מקסימלי של "1/2" ,3/4" ,1
בפרק  51.04במפרט נת"י.
 . 2באם יחרגו תכונות האגרגטים מהדרישות ,רשאי המפקח להפסיק את אספקת האספלט עד
לתיקון הליקויים שהתגלו .אם תתגלה במהלך העבודה סטייה של עד  10%מהטבלה שבסעיף
 ,510411ינוכה ממחיר החוזה למנת העיבוד היומית בשיעור של  2%לכל  1%סטייה וזאת עד ל
 10%סטייה .מעל סטייה זו מהערכים המופיעים בטבלה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה
חדשה במקומה.
 .3תכולת הביטומן במרשם התערובת תהא התכולה שתיקבע ותאושר ע"י המפקח בהסתמך על
בדיקות המעבדה (מערכת המרש"ל).
 .4תערובת אספלטית אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י המפקח הנה
ה"תערובת המאושרת" .קו הדירוג של תערובת זו הינו קו הדירוג המאושר.
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 . 5אם בדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו ממצאי בדיקת התערובת
שאושרה ,ולדעת המפקח חריגה זו מהותית  -או בכל מקרה של שינוי מקור האגרגטים או טיבם,
תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור (על חשבונו) על תכינת הרכב ומרשם
התערובת ,כמפורט לעיל.
 .6דרוג התערובת יהיה בהתאם לדרוג המופיע במפרט  51לשכבה נושאת ,גודל גרגיר מקסימלי
" 3/4ו/או לפי הנחיות המפקח.
ב .דרישות ביצוע:
 .1עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות ,ובפרטים והוראות המפקח.
 . 2העבודה במהלך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  7ס"מ ,ובכל
מקרה בהתאם להנחיות המפקח באתר.
 . 3מודגש בזאת כי הימצאות מטאטא מכני שואב תקין באתר העבודה הינו תנאי לתחילת ביצוע
העבודה .לפני הריסוס והנחת שכבת בטון-אספלט יטואטא השטח מכל חומר זר ,מאבק או לכלוך
בעזרת מטאטא מכני ושואב אבק ,לשביעות רצונו של המפקח.
 . 4רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת מאושרת ע"י המפקח ,תותר עבודת פיזור ללא
כבלי פלדה כאשר הגששים והמחליקים במקרה זה יתקדמו על גבי מגלש פירקי באורך מינימלי
של  8מטר .מודגש בזאת כי הציוד כולל גם בקר שיפוע במגמר.
 . 5בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים שנשברו תוך כדי הידוק השכבה ,רשאי המפקח
להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות לנ"ל על חשבון הקבלן.
 .6במקומות צרים חייב הקבלן להשתמש במגמר צר ברוחב  1.50מטר אשר עונה לדרישות הביצוע.
 . 7במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט הראשי רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר
באם הנ"ל עומד בדרישות המפרט ואושר ע"י המפקח.
 . 8לפני האספקה יש לוודא שהביטומן במיכל האספקה בבתי הזיקוק עומד בדרישות התקן.
המפקח רשאי לדרוש בדיקות לטיב הביטומן במכלי האספקה או במיכל מתקן הערבול.
 . 9על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה עותק מתעודת
המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר,
בציון תאריך אספקתו ומספר המכל בבית הזיקוק ממנו סופק הביטומן .הביטומן יסופק
במכליות מיוחדות לביטומן ישירות מבית הזיקוק למתקן הערבול .לא תאושר אספקה במכליות
המשמשות להובלת דלקים ,שמנים וכו'.
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על הקבלן לוודא שבעת הטיפול בביטומן במפעל הערבול (חימום ,ניקוי צנרת וכו') לא יזדהם
הביטומן בדלקים ושמנים .כמו כן באם קיים חימום ביטומן חשמלי יש לדאוג למניעת חימום יתר
נקודתי הגורם לפיצוח הביטומן ולריכוכו.
ג .ציוד:
 .1המכבש הפנאומטי יהיה במשקל מינימלי של  16טון ובעל לחץ חישוק של  PSI 110לפחות.
 .2המכבש בעל שלושת גלגלי הפלדה יהיה במשקל  10טון לפחות.
 .3הקבלן ימציא למפקח תעודות שקילה עדכניות שיעידו על משקל המכבשים לפני תחילת
העבודה.
 .4מרססת  -רק מרססת מכנית ,בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות הפיזור תאושר לביצוע
העבודה.

ד .בקרה:
 .1צפיפות המעבדה של תערובת סוג א' שכבה נושאת עליונה ותחתונה לא תפחת מ 2,340
ק"ג/מ"ק (בהתא ם לתוצאות בדו"ח הבדיקות של המעבדה המאושרת) .אם צפיפות המעבדה
הממוצעת תפחת מערך זה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה (הערך של 2,340
ק"ג/מ"ק בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה כפי שהם כתובים בדו"ח המעבדה המאושרת).
 .2בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחת מעבר ל 50
ק"ג/מ"ק מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה ,רשאי המפקח להפסיק את אספקת
תערובת האספלט .האספקה תחודש לאחר בדיקות חוזרות של תכונות התערובת וחזרה על
מערכת מרש"ל.
 .3בנוסף לאמור בסעיף  510467חייב הקבלן בבדיקה יומית של חדירות ביטומן משוחזר .בכל
מקרה של תוצאת חדירות ביטומן משוחזר נמוכה רשאי הקבלן להוציא על חשבונו  3דגימות
נוספות באמצעות מעבדה מאושרת ,כאשר שיחזור הביטומן יילקח מכל דגימה בנפרד .ממוצע כל
תוצאות השחזור של הביטומן תחייבנה במקום התוצאה המקורית.
 .4לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ
.
 C165או נמוכה מ
 .5בנוסף לאמור בסעיף  51046המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות
המפרט אשר לגביהן לא ציינו ניכויים בפרק הניכויים.
 .6מודגש בזאת כי צפיפות השדה תהיה לפי סעיף .510464
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 .1שכבת אספלט נושאת מאגרגט בזלתי תאור העבודה :העבודה תבוצע בהתאם לדרישות פרק 32
של מפרט נת"י ,סעיף .32.9
א .כללי :שכבת האספלט מתערובת בזלתית קטועת דרוג או פתוחת דרוג תונח על שכבה נושאת
עליונה ומעל שכבת אספלט קיימת לצורך הגדלת חיכוך פני המיסעה והגבלת התנגדות להחלקת
כלי רכב.
ב .מרכיבי התערובת :החומרים המרכיבים את תערובת האספלט הבזלתית קטועת הדרוג ופתוחת
הדרוג יעמוד בדרישות המפורטות להלן:
 .1האגרגטים:
א.האגרגטים יעמדו בדרישות פרק  5104ופרק  32.9במפרט נת"י.
ב.האגרגט הגס יהיה מלקט בזלת או סלע בזלתי בעל וזיקולאריות נמוכה ויעמוד בתכונות לאגרגט
סוג א'.
ג .האגרגט הדק (חול) יהיה גרוס מסלע דולומיטי עד גירי ,לא יכיל יותר מ  25%גרגרים גדולים מ
 2.0מ"מ (נפה מספר  )10ויעמוד בתכונות פרק .5104
ד .המפקח יבחר את דרוג האגרגט בתערובת מתוך תחומי הדרוגים הבאים (אחוז עובר לפי
משקל):
#200
5-9
7-11
7-11

#80
8-15
9-15
9-15

" 1/2" 3/8נפה
#4
#10
#20
#40
תחום דרוג באחוזים
100 77-93 39-55 28-42 20-30 11-21
תחום דרוג באחוזים
100 95-100 28-38 22-32 16-25 12-20
 95-100 75-85 28-38 22-32 16-25 12-20תחום דרוג באחוזים

ה .תערובת בעלת גרגיר מקסימלי  9.5מ"מ (" )3/8תורכב מאגרגט חד גרגרי 9.5 - -12.5 :מ"מ ( #4
 " )3/8ומאגרגט רב גרגירי דק (חול) .תערובת בעלת גרגיר מקסימלי  12.5מ"מ תורכב משנימקטעי אגרגטים חד גרגירים 9.5 - 12.5 :מ"מ (" )3/8" - 1/2ו 4.75 - 9.5 -מ"מ ()3/8" - #4
ומאגרגט רב גרגירי דק (חול).
 .2מלאן :לפחות  2/3מהמלאן יהיו מוצר טחינה של סלע גירי או דולומיטי .יתר המלאן יהיה מוצר
טחינה של בזלת .המלאן יעבור כולו דרך נפה  0.425מ"מ (נפה  )#4ולפחות ( 75%במשקל) ממנו
יעבור דרך נפה  0.075מ"מ (.)#200
.3ביטומן :הביטומן יעמוד בדרישות פרק  .5104תכולת הביטומן בתערובת תהיה בהתאם לפרק
 5104והסטיות המותרות תהיינה בהתאם לפרק  .5104חדירות הביטומן המשוחזר תעמוד
בדרישת פרק .5104
א .תכונות התערובת :יציבות תערובת האספלט המוגמרת לא תפחת מ  450ק"ג ( 1000ליבראות).
יציבות משתיירת (לאחר השרייה במשך  24שעות במים) לא תפחת מ .75%
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נזילות 2-4 :מ"מ ( 8-16מאיות אינטש).
ב .תכינת הרכב ומרשם התערובת :תכינת התערובת תתאים לדרישות פרק .5104
ג .סטיות מותרות בדרוג האגרגטים :הסטיות המותרות יתאימו לדרישות פרק  5104לגבי שכבות
נושאות.
ד .סטייה מותרת בתכולת הביטומן :הסטייה המותרת תתאים לדרישות פרק .5104
ה .סטייה בצפיפות המעבדתית של התערובת :הדרישות יתאימו למצוין בפרק .5104
ו .ייצור התערובת :תערובות אספלטיות קטועות דרוג בזלתיות תיווצרנה בהתאם לדרישות פרק
 5104ובהתאם לדרישה הנוספת הבאה :מתקן הייצור יצויד במערכת מיוחדת לאגירת מלאן
דו לומיטי עד גירי יבש שמובא ממתקן אחר בו נוצרים עודפי מלאן במהלך ייצור תערובת
אספלטית .המערכת תורכב ממכלים גליליים בעלי קיבולת של לפחות  30טונות מלאן וממכליות
להובלת המלאן המצוידות במתקן עם צינורות וחלזונות להרקה ולהזנה ,המאפשר את פריקותו
והעלאתו בלחץ אויר דחוס.
ז .הובלת התערובת ופריקתה :הדרישות לגבי הובלת תערובת האספלט ופריקתה באתר יהיו
בהתאם לנדרש בפרק  .5104לא תותר אספקת תערובת אספלט כאשר טמפרטורת האוויר באתר
.
העבודה הוא פחות מ
ח .הנחה ותגמיר :פיזור שכבת האספלט והידוקה יהיה בהתאם לנדרש בפרק .5104
ט .דיוק פני השכבה המוגמרת :דיוק פני שכבת האספלט יתאים לדרישות פרק  5104לגבי שכבה
נושאת עליונה.
י .שעור ההידוק של השכבה המוגמרת :שעור ההידוק של שכבת האספלט לא יפחת מ .97%
יא .תכינת התערובת :על הקבלן להגיש מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובות כפי שנדרש
בכל סעיפי המפרט המיוחד והכללי .דרוג התערובת ותכולת הביטומן ייקבע סופית על פי תוצאות
מערכת המרש"ל שתוגש לאישור .מודגש בזה כי כל האבן המשתיירת על נפה  #4תהיה אבן
בזלתית ואבן העוברת נפה  #4תהיה מאבן דולומיטית .למפקח שיקול דעת בלעדי לבחור בדרוג
התערובת לביצוע .כמו כן כוללת העבודה גם את התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה הסופי
של שכבת האספלט.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות ,של שכבת אספלט נושאת מאגרגט
בזלתי ,לאחר הידוק ,שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
 .2אספלט מדרכות בעובי  4ס"מ תאור העבודה :העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי הבין-
משרדי .האגרגטים לתערובת יהיו מסוג א' .מעטפת הדירוג הנה מעטפת הדירוג המופיעה בפרק
 510422גודל גרגר מקסימלי " .1/2על הקבלן להגיש מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובות
בהתאם לדרישות פרק  .5104דרוג התערובת ותכולת הביטומן ייקבעו סופית על פי תוצאות
מערכת המרש"ל שתוגש לאישור .העבודה כוללת גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה
הסופי של האספלטים.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי שטח ,במטר מרובע ,של שכבת אספלט מדרכות בעובי
המפורט לאחר הידוק ,שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
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.3תשתי ת אספלתית תאור העבודה :הספקה ,פיזור והידוק של תשתית אספלטית בעובי בהתאם
לתוכניות.
התשתית האספלטית תענה על הדרישות הבאות:
א .מעטפת הדרוג לתערובת תהיה כמפורט בטבלה הבאה:
#200

#80

#40

#10

#4

"3/8

"1/2

"3/4

"1

"1.5

נפה

0-5
3-1
6-17
18-32
29-48
40-65
47-73
60-85
75-100
100
תחום דרוג באחוזים
ב .תכונות התערובת:
תכונות תערובות האספלט המוגמרות (לפי בדיקות מרש"ל) תהיינה כדלהלן:
תאור התכונה

שכבת תשתית אספלט
800
 1,800יציבות מינימלית
בליברות
1.5-4.0
 6-16נזילות
בליברות
 6-12אחוז חללים בתערובת
75%

בק"ג

בק"ג

אחוז יציבות משתיירת (לאחר השרייה של  24שעות º.)60במים בטמפרטורה של מינימום

* כאשר ספיגות האגרגטים של כל התערובת היבשה (בבדיקה לפי תקן  ) ASTM-C-128קטנה מ
 ,2.5%ישמש המשקל היחסי המדומה בחישוב אחוז החלל וכאשר הספיגות גדולה מ  ,2.5%ישמש
המשקל היחסי מוחדר בביטומן בחישוב אחוז החלל.
 )2אחוז החלל בתערובת היבשה ( VMAלפי  )Institute Asphaltלא יעלה על הערכים הבאים:
.13%
בתערובת אספלט בעלת גרגיר מקסימלי ":1
.14%
בתערובת אספלט בעלת גרגיר מקסימלי ":3/4
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15%.

בתערובת אספלט בעלת גרגיר מקסימלי ":1/2
 )3חדירות הביטומן המשוחזר:
 )1חדירות הביטומן המשוחזר מתערובת אספלטית של מדגמים תהיה לפחות  35עשיריות המ"מ
(בדיקה זו תיעשה אך ורק על פי דרישת המפקח) .התשתית האספלטית תפוזר על פי האמור
בסעיף  510443של פרק  51במפרט הכללי לעבודות בניה .מודגש בזאת כי הפיזור ייעשה במגמר
בלבד .כבישה והידוק יבוצעו לפי האמור בסעיף  510447של פרק  51במפרט הכללי לעבודות בניה.
דיוק המפלסים צריך להיות ( 0 - -0.5לא תותר סטייה כלפי מעלה) אולם עובי השכבה לאחר
ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות .בדיקת המפלסים על פני התשתית המהודקת
תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה .בקרת האיכות תבוצע לפי פרק
 51045של המפרט הכללי לעבודות בניה.
מדידה ותשלו ם :המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות ,של תשתית מהודקת שבוצעה בהתאם
לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים וביצוע
כל העבודות הדרושות לביצוע שלם של העבודה.
 .4שכבת בטון אספלט מקשרת תאור העבודה :העבודה תבוצע בהתאם לפרק  51.04במפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל .האגרגטים לתערובת האספלטים יהיו
מסוג א' .מעטפת הדירוג הנה מעטפת הדירוג המופיעה בפרק  510421לגודל גרגר מקסימלי של
" 3/4או כפי שמוצגת בהמשך .על הקבלן להגיש מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובות כפי
שנדרש בכל סעיפי המפרט המיוחד והכללי.
דרוג התערובת ותכולת הביטומן ייקבעו סופית על פי תוצאות מערכת המרש"ל שתוגש לאישור.
מעטפת הדרוג לתערובת תהיה כמפורט בטבלה הבאה:
#200
4-9

#80
8-15

"3/4" 1/2" 3/8
#4
#10
#20
#40
100 75-100 65-88 39-55 28-42 20-30 11-21

נפה
תחום דירוג באחוזים

כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה השכבה הראשונה של
האספלט.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות של שכבת אספלט מקשרת,
לאחר הידוק ,שבוצע בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.
 .5ציפוי יסוד תאור העבודה :הספקה וריסוס התשתית באמולסיה ביטומנית מסוג MS-10
בשיעור  1.0ק"ג/מ"ר .העבודה כוללת :הספקה וריסוס של שטחי התשתית בהתאם לתכניות ולפי
הוראות המפקח.
החומר יהיה בעל התכונות הבאות:
הדרישה התכונה
 .1באמולסיה
מקסימום  10-20א .צמיגות סייבולט פורול ב  25מעלות צלסיוס
ב .יציבות באחסנה 24 ,שעות (אחוזים למאה במסה)
מקסימום 1
מקסימום  0.1ג .ניפוי (אחוזים למאה במסה)
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 .2זיקוק
שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)
מינימום 32
 .3בשארית הזיקוק
מקסימום  300א .חדירות  25מעלות צלסיוס 100 ,גרם 5 ,שניות (עשיריות המ"מ)
ב .רקיעות  25מעלות צלסיוס  5ס"מ לדקה (ס"מ)
מינימום 40
מינימום  97.5ג .מסיסות בתלת-כלור-אתילן (אחוזים למאה במסה)
השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת התשתית .הריסוס יבוצע
באמולסיה מסוג  ,MS-10ללא דילול ותרוסס כמות של  1ק"ג/מ"ר .לפני הציפוי ינוקה השטח מכל
לכלוך וחומר זר ומשכבת התשתית הלא אספלטית יורחקו גם גרגרי אגרגט בלתי קשור .ניקוי
השטח לפני הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא יד .המטאטא המכני יהיה בעל יכולת
שאיבת האבק ע"י יניקה .הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פני שטח יבש .הציפוי יבוצע כאשר
 .מכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים
טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ
ומשאבה עם מנוע נפרד (עם אפשרות שליטה של הפעלה והפסקה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה
באופן מבוקר למערכת ההתזה .מערכת ההתזה תאפשר ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של צינור
ההתזה בשיעור הדרוש .רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים
לחסימה (ע"מ למנוע זיהום שטחים הגובלים עמו) .במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות
מכלית הריסוס ,יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר
עבור ריסוס במרסס ידני .ריסוס בקרבת אבני שפה ,אבני תעלה ,מעקות ,תאים וכו' מחייב הקפדה
מיוחדת שתמנע אפשרות זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן
הריסוס .לאחר הריסוס ,יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על
גביו .הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט .הציפוי
יבוצע לפחות יומיים לפני הנחת השכבה האספלטית ,או אם המפקח יאשר זאת ,בחודשי הקיץ,
לפחות יום אחד קודם לכן ועד לספיגתו ע"י המשטח שצופה .שטחי ציפוי יסוד שניזוקו יתוקנו
בהתאם להוראות המפקח .על פני שטחים בהם מצויות שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג
את עודפי האמולסיה ,לאחר מכן יורחק החול .שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף
בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ציפוי יסוד שבוצע בהתאם
לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות
הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
 . 6ציפוי מאחה תאור העבודה :הספקה וריסוס של שטחי אספלט באמולסיה ביטומנית מסוג
 STEמדוללת במים .הציפוי ייעשה לפני פיזור שכבת אספלט חדשה .העבודה כוללת :הספקה
וריסוס של שטחי האספלט באמולסיה ביטומנית מסוג  STEבהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח.
החומר יהיה בעל התכונות הבאות:
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הדרישה התכונה
 .1באמולסיה
מקסימום  30א .צמיגות סייבולט פורול ב  25מעלות צלסיוס
ב .יציבות באחסנה 24 ,שעות (אחוזים למאה במסה)
מקסימום 1
מקסימום  0.1ג .ניפוי (אחוזים למאה במסה)
חיובי ד .מטען חשמלי של החלקיקים
 .2זיקוק
שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)
מינימום 45
 .3בשארית הזיקוק
100-200א .חדירות  25מעלות צלסיוס 100 ,גרם 5 ,שניות (עשיריות המ"מ).
ב .רקיעות  25מעלות צלסיוס  5ס"מ לדקה (ס"מ)
מינימום 40
מינימום  97.5ג .מסיסות בתלת-כלור-אתילן (אחוזים למאה במסה)
השטחי ם ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת האספלט .הציפוי יהיה מסוג
 STEמדולל במים .הדילול ייעשה ע"י החברה המייצרת את האמולסיה .הציפוי ייעשה לפני פיזור
שכבת אספלט חדשה .ניתן להשתמש באמולסיה מהירת שבירה מסוג  STEללא דילול במים
כאשר אילוצי התנועה מחי יבים זאת .רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה שמעליו .לפני הציפוי
ינוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר .ניקוי השטח לפני הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא
יד .המטאטא המכני יהיה בעל יכולת שאיבת האבק ע"י יניקה .הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן
 .מכלית הריסוס
על פני שטח יבש .הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ
תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד (עם אפשרות שליטה של הפעלה
והפסקה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה .מערכת ההתזה תאפשר
ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של צינור ההתזה בשיעור הדרוש .רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות
וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים לחסימה (ע"מ למנוע זיהום שטחים הגובלים עמו) .במקומות
בהם לא ניתן לרסס באמצעות מכלית הריסוס ,יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י
המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידני .ריסוס בקרבת אבני שפה ,אבני
תעלה ,מעקות ,תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע אפשרות זיהום השטחים האמורים
להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס .לאחר הריסוס ,יש לשמור על השטח נקי מאבק
ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו .הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות
הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.
הציפוי יבוצע שעתיים עד  24שעות לפני הנחת השכבה האספלטית .שכבת האספלט תפוזר לאחר
התנדפות המים מהאמולסיה ,התייבשות השטח ,יכולת הציפוי להדבקה ,לא לפני שהציפוי שינה
את צבעו מחום לשחור .שטחי ציפוי מאחה שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח .על פני
שטחים בהם מצויות שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה ,לאחר מכן
יורחק החול .שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי שטח ,ב מ"ר של ציפוי מאחה שבוצע בהתאם לתכניות ולפי
הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה.
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 40.06ריצוף שבילים ,מדרכות,רחבות ומדרגות
כללי:
א.הידוק שתית :כל העבודות בפרק זה כוללות הידוק שתית ותשתית .בהיעדר סעיף נפרד בכתב
הכמויות ,כלול מחיר התשתית במחיר העבודה .העבודה כוללת :הכנת השתית לגבהים הדרושים
בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות ובהפחתת שכבות תשתית ,חול וחומרי הריצוף/הבניה
שצוינו .השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת  1.00מטר מכל צד ,הכנת השתית
היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד  30ס"מ .הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית עד
 98%צפיפות לפי "מודיפייד א.א.ש.ו .".הידוק מילוי לשתית יעשה בשכבות של  15ס"מ מקסימום.
אספקה והכנה של שכבת תשתית שעובייה  30ס"מ לאחר הידוק בשתי שכבות של  15ס"מ כל
אחת בהרטבה אופטימלית לצפיפות של " 98%מודיפייד א.א.ש.ו .".סוג התשתית הנו מצע סוג
א' ,מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף/הבנייה בתוספת של  50ס"מ מכל צד.
ב .בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך
העבודה .על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי
שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון .החלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.
ג .כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן מאושרת בכל
שטחי הגינון הצמודים לשולי הדרכות ו/או המשטחים .גובה אדמת הגן יהא  2ס"מ מתחת לפני
הריצוף הסמוכים .רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא  1.0מ' .השלמת אדמת הגן-תבוצע רק
לאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות חומרי הבניה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי
באדמת גן.
 .1מדרכות ומשטחי בטון:
יציקת מדרכות מבטון ב 20-כולל זיון ,בעובי לפי פרט ,כולל צורת דרך והידוק שתית בהידוק מלא,
מצע סוג א' מאושר בעובי  30ס"מ לאחר הידוק ויברציוני בשתי שכבות של  15ס"מ כל אחת
לצפיפות  98%מוד' אאשהו ,הכנת תפסנות בלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן ,יציקה בבטון מזוין
ב 20-באגרגט דק כולל שיני עיגון ,כולל מרקם פסים ו "רוזטות" מאבנים משתלבות דגם "ריבוע"
 20/20/6בגוון חום בהיר לפי פירוט בתכנית ,כולל גמר סרוק במטאטא וקיטום פינות .על הקבלן
לבצע קטע של כ מ"ר לאישור בטרם המשך העבודה .המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט
לפי מ"ר בטון יצוק.
בהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות כוללות כל עבודות יציקת מדרכות בטון ללא מדידה ותשלום
נפרד את ביצוע העבודות כדלקמן:
א .גימור פני המדרכה כמפורט .בהיעדר דרישה אחרת יהיה הגימור סירוק במטאטא בניצב לקו
האורך של המדרכה.
ב .טיפול בשולי המדרכה ,כולל השלמת אדמת גן מאושרת ויישורה עד למרחק של  1.0מ' משולי
המדרכה.
ג .תפרי התפשטות ,סדיקה ,תפרים קונסטרוקטיביים ,הפסקות יציקה ,תפרים מדומים מעץ או
אלומיניום או ניסור -הכל כמפורט.
ד .זיון הברזל כמפורט.
ה .אשפרה כמפורט או בהעדר הנחיות אחרות  -השקיה חמש פעמים ביום במשך  10ימים לפחות.
ו .ביצוע קטע לדוגמא באורך מינימלי של  3מטר לאישור המפקח ופירוקו וביצועו מחדש על חשבון
הקבלן עד קבלת אישור המפקח.
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 . 2כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים הכוללים ציפוי גרנוליט שטוף ,יצוק באתר ,כוללות
ללא מדידה ותשלום נפרד ,את כל האמור בסעיפים הקודמים בפרק זה ,וכן את העבודות
וההוראות כדלקמן:
א .עובי שכבת הבטון הנו  8ס"מ.
ב .עובי שכבת הגרנוליט הנו  3ס"מ.
ג .העבודה כוללת הכנת שתית ,תשתית ,זיון ,תפרים  -הכל לפי המפורט בסעיפים אחרים של
מפרט זה והמפרט הכללי.
ד .פסי הפרדה שצוין בהם אופן המילוי של המרווח והחומרים שצוינו.
ה .העבודה תבוצע באופן שיציקת שכבת הגרנוליט של כל קטע מהעבודה תהיה לא יותר מאשר 3
שעות מעת יציקת משטח הבטון עליו היא מונחת .במקרה של הפסקה ארוכה מזו שצוינה ,על
הקבלן לקבל הנחיות המפקח לתוספת ערב להדבקה ואופן ביצוע המשך העבודה .הנחיות המפקח
בנדון יבוצעו וללא תוספת מחיר כלשהי.
ו .לפני התחלת העבודה יכין הקבלן דוגמאות לפי הנחיות המתכנן לגרנוליט המפורט .גודל כל
דוגמה יהא  40/40ס"מ ,ויוגש לאישור המתכנן .לפי דרישת המתכנן על הקבלן להכין דוגמאות
נוספות עד קבלת האישור .משניתן האישור תישאר הדוגמא ברשות המפקח ותשמש להשוואה
לביצוע העבודה על-פי הדוגמה שאושרה.
ז .היציקה תבוצע בשלבים ולפי הקטעים באופן התואם את דוגמת הריצוף המפורטת ועל פי
הנחיות המפקח .בשום מקרה לא תאושר הפסקת יציקה שלא במקומות שיש בהם תפרים או פסי
הפרדה או מעבר מסוג גרנוליט אחד למשנהו.
ח .העבודה כוללת חשיפת אבני הגרנוליט בעבודת יד ,באופן שלא תתערער יציבותן של אבני
המשטח .המפקח רשאי לדרוש ביצוע מחודש של קטעי גרנוליט שניתקו מהם אבני גרנוליט או יש
בהם שקעים או פגמים אחרים .הפירוק והביצוע המחודש הם על חשבון הקבלן.
ט .העבודה כוללת ניקוי המשטח בחומצה ושטיפה יסודית של כל שאריות החומצה מן המשטח.
הקבלן מוזהר שמשטחי גרנוליט שנותרו מוכתמים בצבע כתוצאה מהשארת חומצה או
שאריותיה ,או שטחים אשר שאריות חומצה נוקזו אליהם יבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.
י .פני כל העבודה בבטון הגלוי יוחלקו בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות ,מדרגות (רומים,
שלחים ,ודפנות גרמי מדרגות) ,פרט לשטחים שנדרש בהם גימור אחר כלשהו.
 . 3ריצוף אבנים משתלבות :ריצוף באבנים משתלבות דגם ,גוונים ,מרקם וגדלים לפי תכנית
ריצוף .אם לא נאמר אחרת ,העבודה כוללת כל המפורט בפרטים ,כולל צורת דרך והידוק שתית
בהידוק מלא ,מצע סוג א' בעובי  30ס"מ לאחר הידוק בשתי שכבות של  15ס"מ כל אחת לצפיפות
 98%מוד' אאשהו ,מצע חול נקי בעובי  4ס"מ ,טאטוא חול למילוי המרווחים בין האבנים ,הידוק
הריצוף במכבש פלטה .התאמת האבנים ביניהם ובמיישקים תיעשה ע"י ניסור מדויק במסור בטון
(לא יורשה השימוש בגילוטינה לחיתוך!).
ביצוע הריצוף :אבני הריצוף יונחו בעבודה ידנית על גבי שכבת החול התחוחה המיושרת
בהתאם למידות ולצורה שנקבעו בתכניות וע"פ הוראות האדריכל בשטח .הריצוף יהיה באבנים
שלמות .השלמ ת הריצוף לגופי הקצה יבוצע באבנים נסורות לגודל הדרוש (החיתוך יעשה בעזרת
משור) .בכל מקרה אין להשתמש באבנים הקטנות מ -25%מגודל אבן רגילה .במרווחים קטנים
יותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור המפקח ,כל זאת ללא תוספת
מחיר( .מרכיב הצבע יירכש ע"י הקבלן על חשבונו) .בכל מקרה אין לבצע כיחול בקצה ברוחב גדול
מ  4ס"מ .אבני הרצוף המשתלבות יונחו כך שהמרחק בין אבנים סמוכות ובינם לגופי שפה יהיה 2
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עד  4מ"מ .הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים (פוגות) לכל כוון שהוא ,בהתאם לצורה
שנקבעה בתכניות .כל תנועה הכרחית על הריצוף (הליכה ,מריצות וכו') תעשה על גבי לוחות
שיונחו למטרה זו על הריצוף בזמן העבודה .לא תותר כל תנועת ציוד ורכב על המשטח בשלב זה
(לפני ההידוק הסופי) .עם סיום הנחת אבני ריצוף לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח ,יוחל
בהידוק הראשוני על גבי אבני הריצוף .ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת תדירות
של  100הרץ וכוח צנטריפוגלי של  2000ק"ג ,המסוגלת להדק שטח של  0.5מ"ר .הידוק ראשוני
זה יבוצע ע"י  3מעברי הפלטה .על הקבלן לתכנן עבודתו כך שבסוף כל יום עבודה ,כל הקטעים
שרוצפו קיבלו את ההידוק הראשוני .אין להשאיר שטח מרוצף ללא הידוק ראשוני.
מיד לאחר ההידוק הראשוני ,ובכל מקרה לפני גמר יום העבודה ,יש לפזר חול דיונות דק
למילוי המישקים .החול יטואטא לתוך המישקים .במקום חול דיונות אפשר להשתמש בחול
מחצבה העונה על הדרישות הבאות:
  100%עובר נפה  1.18מ"מ.  5%-10%עובר נפה מס' .200לאחר מלוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי ,תוך כדי טאטוא החול לתוך המישקים.
ההידוק יימשך עד אשר פני הריצוף יגיעו לגבהים המתוכננים .עודפי חול יורחקו מפני הריצוף לפני
פתיחתו לתנועה .מספר המעברים של הפלטה הויברציונית לקבלת הגבהים והמישוריות הנדרשים
ייקבע בהתאם למסקנות שנתקבלו מתוצאות המשטח הניסיוני .עם סיום העבודות המפורטות
לעיל ולאחר אישור המפקח ,תותר תנועת כלי-רכב על הקטעים הגמורים עד למרחק של  1.0מטר
מקצות הקטע הגמור ,בכדי למנוע פגיעה בשוליים הנ"ל ,על הקבלן לפזר מכשולים בקצה השטח
המותר לנסיעה .אבני ריצוף אשר ניזוקו בזמן עבודות הריצוף יורחקו ויוחלפו באבנים תקינות
ללא תוספת תשלום.
סטיות מותרות :הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על  10מילימטרים .הסטייה
המותרת במישוריות לא תעלה על  5מ"מ ,כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום ישר
בעובי  5מ"מ ,בגובה  10ס"מ לפחות ובאורך  5מטרים .הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה
על  2מילימטרים .במקרה של סטיות גדולות מהמותר ,יהיה על הקבלן לפרק ולרצף מחדש
הקטעים שאינן עונים על הדרישות.
משטח ניסיוני :לפני התחלת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע ניסיוני באורך של
 10מטר וברוחב כל הדרך במקום שייקבע על ידי המפקח .הקטע יבוצע בהתאם להוראות המפרט
הטכני ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת עבודות הריצוף .בזמן ביצוע המשטח
הניסיוני ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד הכבישה ,עובי שכבת החול ,סטיות
במישוריות וגבהים ,הפרשי גובה ,בדיקות לגבי טיב החול ועמידות אבני הריצוף .אם תוצאות
הבדיקה מורות כי הקטע הניסיוני לא ענה על דרישות המפרט ,יערכו קטעים ניסיוניים נוספים ,עד
לקבלת קטע ניסיוני העומד בכל הדרישות .קטעי הניסיון שלא עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו
מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו .המסקנות לגבי שיטות העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע
העבודה .יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף המהודק ,יחסית לאבני שפה ולריצוף
המבוסס על בטון  -כך שאפשר יהיה לקבל משטחים רציפים ללא הפרשי גובה.
סידו ר האבן והגוונים :ההנחה והרכב הצבעים של האבנים יהיו בהתאם לתכניות שתסופקנה
לקבלן במשך העבודה .לא תשולם תוספת עבור צורת סידור האבן וגונה .
התאמת גובה שוחות :בהיעדר הגדרה נפרדת בכתב הכמויות יכלול מחיר הריצוף התאמת גובה
מכסי שוחות של צנרת תת קרקעית כולל הגבהה ע"י יציקת בטון או תוספת חוליה ו/או הנמכה
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ע"י ניסור ,חציבה או פירוק חוליה הכל בהתאם להנחיות המפקח במקום .על הקבלן לנקוט את כל
אמצעי הזהירות כדי למנוע פגיעה במערכות שבשוחות (ניתוק ,סתימה וכיו"ב) .יש לקבל הנחיות
המפקח לגבי הצורך בהחלפת מכסים ואופן גמר הריצוף סביב המכסה.
מדידה ותשלום :העבודה תימדד לפי שטח ריצוף שבוצע בהתאם לתכניות ,למפרט ולפי הוראות
המפקח .ההספקה ופיזור החול מהווים חלק בלתי נפרד מסעיף זה .לא תשולם כל תוספת עבור
החול.
 .4אבני שפה
אבן שפה משופעת לאי תנועהאבן גןאבן גן מעוגלתאבן שפה לעליה לרכב ,כולל אבנים פינתיותאבן שפה עגולה חיצוניתאבן שפה עגולה פנימיתאבן שפה רחבה מונמכת במעבר חציהאבן שפה רחבה מונמכת במעגל תנועהתאור העבודה :הספקה ובניה של אבני שפה מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ,כולל
יסוד וגב בטון בהתאם לתכניות .העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן ,הידוק השתית ,הכנת תבניות
ליסודות ,יציקת היסודות מבטון מסוג ב 20-והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט .האבן
צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי מס'  .19אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה ,בעלת
זוויות שלמות ,ללא סדקים ,פגמים או בועות אוויר .יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס
המצוינים בתכניות .דיוק ההנחה צריך להיות  1סנטימטרים במיקום ו  3מילימטרים במפלס,
אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ  2מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה .המרחק בין אבן לאבן לא
יעלה על  1ס"מ .בקשתות בעלות רדיוס קטן מ  3מטר ,יש להשתמש באבני שפה שאורכן  50ס"מ
בלבד .לאחר ההנחה ,יש להכין את התבניות לגב הבטון ,לצקת את הגב מבטון מסוג ב 20-ולמלא
את הרווחים בין האבנים בטיט צמנט .לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם
כל לכלוך .יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל
בדיקה תכלול  3דוגמאות לפחות .יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך
לפחות כאשר כל בדיקה תכלול שלוש דוגמאות לפחות .העבודה כוללת ,כמו כן ,אבני שפה
מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המסעה ,בכל מקום בו נדרש לבצע זאת ,בהתאם לתכניות או
לפי דרישת המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי אורך ,במטרים ,של אבני שפה מסוגים שונים בהתאם
למפורט בכתב הכמויות ,שהונחו במקומן בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה
תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של אבני
השפה.
 .5מדרגות מאלמנטים טרומיים :בניית מדרגות מאלמנטים טרומיים דגם כ"א 1 -בגודל
 30/35/17ס"מ ,בגוון לפי פירוט בתכנית ,העבודה כוללת צורת דרך והידוק שתית בהידוק מלא,
מצע מהודק לפי המתואר בפרט ,יציקת יסוד בטון מזוין לפי המפורט בפרט ,חיבור המדרגות
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ליסוד בטיט-בטון בתוספת דבק צמנטי ,כולל כל המפורט בפרט .המחיר כולל כל הנ"ל לפי מ"א
מדרגות ,מדודים עד גבול האלמנטים הטרומיים בלבד.
 40.08שונות
שרוולים להשקיה:
.1
א .שרוולים להשקיה בחציית כבישים ומדרכות :אספקה והתקנת שרוולים לרשת השקיה מ
פי.וי.סי .בקוטר " 4דרג  ,10כולל פתיחת תעלה ברוחב הדרוש ובעומק  100ס"מ מהרום הסופי
המתוכנן ,דיפון תחתית התעלה בחול נקי בעובי שיכבה  15ס"מ ,אספקה והנחת צינור פי.וי.סי4" .
דרג  ,10דיפון צידי הצינור ב 15ס"מ חול נקי והשלמת יתרת נפח התעלה במצע סוג א' מהודק
בשכבות של  15ס"מ ושכבת תשתית לפי פרט מבנה חתך הכביש ,כולל השחלת חוט ניילון
למשיכה ,אטימת פתחים וסימונם .המחיר כולל כל הנ"ל לפי מ.א .שרוולים.
 41גינון ורשת השקיה
תנאים כלליים
 . 1פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה הכוללות מערכות השקיה ,הכשרת קרקע לשתילה
ועבודות הנטיעה לסוגיהן ,אחזקת הגן ומערכות ההשקיה.
א .המפרט הטכני המיוחד שלהלן מבוסס על מפרט כללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על-ידי
משרד הביטחון {פרק  ,}41הבאים להשלים האחד את השני ולתת את כל ההנחיות לביצוע תקין.
על הקבלן לבצע בהתאם למפרט וזאת באם לא נאמר אחרת .על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל
קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה ,לבין מספור סעיפי המפרטים האחרים .סעיפים
המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד זה .הגנן המבצע או מנהל עבודה בשטח,
יהיה גנן בעל אישור תקף לגנן מספר ( 3סוג 1חדש) ,ובעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב
עבודתו  .חוקים ,תקנות ,תקנים ופרסומים של משרדי החקלאות והפנים ,בהתאם למצוין במפרט
הכללי לעבודות גינון והשקיה.
ב .הקבלן יוודא שנעשה ע"י הפיקוח תאום מערכות תשתית בעירייה או ברשות המקומית .לפני
תחילת העבודה יתאם עם הגורמים המתאימים ויקבל אישור בכתב לעבודה .עבודה בסמוך
למתקנים עיליים או תת-קרקעים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה ,חשמל וטלפון ,ריהוט גן
וכדומה -תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה .הקבלן ינקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים .מערכות תת-קרקעיות (צנרת
וכבלי ם) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי
טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית
של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה .נתקל
הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות על
אופן הטיפול בו.
ג .כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרת במפרט זה ,יבוצעו ע"פ החוקים ,התקנות וכללי הבטיחות
הקשורים לנושא זה.
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בטיחות ורישוי :עבודות עם חומרים כימיים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים -יבוצעו
ע"י אנשים מורשים לביצוע עבודות בחומרים כאלה .השימוש יעשה רק בחומרים המורשים
למכירה בישראל ,חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי הזהירות המופיעים
בתווית החומר ובחוברות ההמלצות.
ד .שימור צמחייה קיימת :פעולות לשימור צמחייה קיימת יבוצעו כמפורט במפרט לגבי פירוט
המינים ומיקומם .אם יש העברת צמחייה בתחום האתר ,יהיו מועד העברה ,מקום העברה,
במפרט העברה והטיפול עד לקליטת העץ או השיח המועברים ,כמפורט במפרט.
העבודה הכוללת :טיפול בעצים ,גיזום לעיצוב צורת העץ ,הסרת ענפיים וזיזים יבשים ,דילול
והגנה מפני רוחות,כוויות שמש ופגעי טבע אחרים .הגיזום יעשה בכלים מכניים וידניים מושחזים
היטב .החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות .בעצים בהם נדרשת מריחה במשחת עצים
שתאושר ע"י המפקח ,ימרחו החתכים שקוטרם עולה על  3ס"מ ,יום לאחר הגיזום .במהלך הכנת
השטח לנטיעה וב כל מהלך העבודה ,יש להימנע מפגיעה בצמחייה קיימת (עצים ושיחים) ,אלא אם
יינתנו הנחיות אחרות .במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים
בוגרים ,יש לפעול ע"פ התקנות ולקבל אישור בכתב מהגורמים המוסכמים (כגון :העירייה ,קק"ל,
משרד החקלאות האזורי ,רשות שמורות הטבע וכו').
ה .עבודות הכשרת הקרקע לצרכיי נטיעה ושתילה כוללת את השלבים המפורטים להלן:
 .1ניקוי פסולת והסרת צמחייה.
 .2הדברה (עשבים ,מזיקים ,פגעים ומחלות קרקע).
 .3עיבוד קרקע וסיקול אבנים.
 .4תוספות קרקע.
 .5שיפור קרקע (זיבול ודישון).
 .6פריסת מערכת השקיה.
 .7יישור סופי לקראת שתילה.
ו .שלבי ביצוע :לפני תחילת העבודה באתר ,על הקבלן לתאם ולהזמין את מתכנני הגינון וההשקיה
ואת המפקח לישיבת תאום לקבלת הנחיות .הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים
בכתב מהמפקח בשלבים הבאים:
 .1ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.
 .2ביצוע בדיקות קרקע לאדמת הגן לפני הבאתה לאתר.
 .3גמר הכנת קרקע.
 .4לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה ,מדידה וסימון.
 .5בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.
 .6יש לתאם עם המפקח סוג דשנים וחומרי הריסוס ,לפני הבאתם לאתר.
 .7אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).
 .8אישור לסוג השתילים בשטח לפני שתילה.
 .9גמר שתילה.
ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא .לאחר מסירת העבודהבאישור מחלקת הגינון בעריה או הרשות המקומית ,יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון
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למשך  90יום במסגרת האחריות .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון במשך
 90יום .התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים .ובנוסף יתחזק את השטח 10
חודשים נוספים תמורת תשלום חודשי.
ז .ניקיון השטח :יש להקפיד על ניקיון וסדר יום יומי באתר לכל אורך התקופה ,מיום התחלת
העבודה ועד למסיר הסופית של השטח ולאחזקה שוטפת של מחלקת הגינון ,מבחינה אסתטית
ובטיחותית.
עשבייה :בשטח שבו נשתלו צמחים ,עצים ,שיחים וכו' ,הקבלן ידאג לניקיון העשבים ע"י
•
ריסוסים ועבודות ידיים ,מרגע השתילה לאורך כל התקופה עד למסירה סופית לעירייה/רשות
מקומית (כולל תקופת האחזקה).
פסולת ,אבנים וכו' :השטח המגונן ,שולי השטח ולאורך מדרכות ,כבישים וכו' יהיו נקיים
•
מערמות פסולת ואבנים .מרגע שהגנן התחיל בעבודות הכנת הקרקע והשתילה ועד לתום תקופת
המסירה והאחזקה ,הקבלן ידאג לניקוי ופינוי משטח הפרויקט .ניקיון המדרכות שלאורך
הכבישים ,איי הפרדה והשטחים המרוצפים בפרויקט ,מעשביה ולכלוך .הקבלן ירסס את שטחי
המדרך לכל אורך התקופה עד למסירה סופית .הקבלן ינקה את השטח המיועד לשתילה מכל
פסולת בניין ,תשתית אבן ,אבנים בגודל  7-5ס"מ ומעלה ,עשבים וכו' ,עד לקרקע טבעית בעומק
מינימלי של  30ס"מ .יש לקבל אישור המפקח לניקיון הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע.
מסלעות :יש לנקות מסלעות מעשבייה ,אבנים קטנות וקרקע מיותרת .פינוי הפסולת
•
יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .פסולת אשפה – יש לקבל הנחיות מאגף התברואה .פסולת חציבה
וחפירה – יש לקבל אישור מאגף לשיפור פני העיר.
 . 2א .מסירה לעירייה ,תחזוקה ,אחריות :לאחר סיור מסירה סופי של מערכת השקיה והשתילה,
יתחזק הקבלן על חשבונו (כולל במחירי סעיפי השתילה) ,במשך  90יום.
ב .אחזקה שנתית – אופציה :שלושת החודשים הראשונים של שנת האחזקה הוצאות האחזקה
והטיפול על הקבלן .לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב  2חודשים אלו ,ועליו לכלול
את כל הוצאותיו הנובעות מכך ,במחירי היחידה של פרטי העבודה השונים .האחזקה תחל לאחר
המסירה הראשונה לעירייה/רשות מקומית .האחזקה תהיה לשנה מיום המסירה הראשונה
וכוללת :עישוב שיתבצע ע" י עידור או קלטור או ע"י ריסוס בהרביצידים .עיבוד השטח ,הדברת
מחלות ומזיקים ,השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או ע"פ הוראות המפקח ,יישור שקעים ע"י
מילויים באדמת גן פורייה ,גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם ,שתילת
מילואים והגנתם ,הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים ,תקינותה
ואחזקה של מערכת הניקוז ,זיבול או דישון ע"פ הנדרש ע"י אגף הגינון או כמפורט בטבלה
המצורפת ושמירה יומיומית על ניקיון האתר ,כולל משטחים כגון מדרגות ,רחבות ומתקנים
הנמצאים בכל שטח הגן .הקבלן יהיה אחראי ,בתקופה זו ,לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של
מערכת השקיה .עליו לתקן תוך  12שעות משעת גילוי התקלה ,דליפות בצנרת ובאביזרים .תקלות
רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות ,יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים
עד לתיקון התקלה .חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים ,כשאביזרים והצינורות שיספק הקבלן
יהיו מסוג מאושר המפקח .מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ ומחלקות
הגננות בעירייה/רשות מקומית .תחזוקת עצים במדרכות כולל :השקיה ,גיזום ,עיצוב ,סמיכה,
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כולל תוספת והגבהת סמוכות ,הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל במקרה של
חבלה בזדון ונדליזם ,או תאונות דרכים הגורמות לנזקים יתוקן הנזק ע"י הקבלן .הקבלן רשאי
להעביר התביעה לתשלום לחב' הביטוח .ובנוסף כל המפורט בנספח האחזקה.
ג .תשלום חשבונות אחזקה :חשבונות האחזקה יהיו חודשיים וישולמו רק לאחר אישור בכתב של
המפקח .הדרישות הבאות יהוו תנאי לאישור חשבון כל חודש וחודש:
תקינות מערכות ההשקיה.
•
השקיית הגן ע"פ תכנית ההפעלה.
•
הדברת עשבים רב שנתיים (יבלית ,כוסאב ,דשא וכו').
•
הופעה בריאה ונאה של הצמחים.
•
תשלום חשבונות מים שוטפים.
•
ניקיון מעשבים חד שנתיים.
•
גיזום עצים ושיחים.
•
יישור וסיקול הקרקע.
•
שתילת מילואים.
•
קשירת עצים.
•
האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר ,הדברת העשבים ומערכת השקיה .אחריות הקבלן
לכל העצים מגודל  7ומעלה ,לתקופה של  12חודשים מיום המסירה.
ד .מסירה סופית :בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לעירייה .אם המצב הגן לא ישביע
רצון העירייה ,יתקן הקבלן את הדרוש .משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן והעירייה
לא תאריך לשם כך את תקופת התחזוקה.
ה .תשלום עבור מים :תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לשלב
המסירה הראשונה .בשנת האחזקה הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על כמות המים,
בהתאם לטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכנן ההשקיה (אחריות הקבלן לקבל תכנית הפעלה
וכמויות מים להשקיה ממתכנן ההשקיה) .אם מונה המים שיותקן לא ישמש את הגינון בלבד,
יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים.
 3א .או פני המדידה של עבודות גינון והשקיה :המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף
לאמור בסעיף של המפרט הכללי לגינון והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון את עבודות הלוואי
העזר ,כגון :מדידה וסימון ,סדרי בטיחות ,תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו'
בתקופות המצוינות במפרט ,וכן הכנת תכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים ,לפני תחילת
העבודה ולאחר סיומה .בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התכניות
כשהפריט מושלם וקובע במקומו .המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב
בכמויות .הזמנת כמות העבודה תהיה ע"פ רישום ביומן העבודה.
ב .תוספת אדמת גן :תוספת אדמת גן תימדד במטרים רבועים של השטח שכוסה ,נטו ,בציון
העובי או במטרים קובים של אדמת הגן שפוזרה .מחיר האדמה כולל מחיר הבדיקות .מחיר שכבת
אדמת הגן יכלול את הפיזור ,העיצוב וההידוק ע"פ המפלס והשיפועים המצוינים בתכניות.
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ג .הכשרת קרקע :הפעולות המהוות את הכשרת הקרקע יימדדו כלהלן:
 . 1ניקוי והסרת צמחייה :לא יימדדו ולא ישולם בעדם בנפרד בשום מקרה ,בין אם נדרש לבצע
עבודות עפר ובין אם לאו וזאת בהתאם לאמור בפרק  ,00סעיף תכולת "תכולת המחירים".
 .2חישוף :יימדד לפי השטח במטרים רבועים וישולם רק בעד שטחים שיבצעו לפי הוראת המפקח.
 . 3יישור גנני ועיבוד קרקע :יישור גנני ועיבוד קרקע יימדדו כל אחד בנפרד או שניהם יחד,
במטרים רבועים של השטח נטו ,כמצוין בכתב הכמויות .אם לא צוין בכתב הכמויות סעיף מיוחד
ליישור גנני ועיבוד קרקע ,יש לראות את מחירי עבודה זו כלולים במחיר הנטיעות.
ד .ריסוס והדברה :ריסוס ,חיטוי או איוד להדברה ,יימדדו במטרים רבועים של השטחים שטופלו,
שטחי נטו ורק השטחים שלגביהם ניתנה הוראת המפקח בכתב .השטחים להדברה יסומנו ע"ג
התכנית.
ה .זיבול ודישון :זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט יימדד במטרים קובים ,או במשקל בק"ג מובא
לשטח .דישון בדשנים כימיים יימדד במטרים רבועים של שטח מדושן בפועל ,או לחילופין
במשקל ,ק"ג של כמות הדשן שפוזר בשטח .מחיר הזיבול והדישון כלול במחיר עבודות הפיזור
וההצנעה .אם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד לזיבול ודישון ,כוללים מחירי הנטיעות
השונות את הזיבול והדישון הדרוש.
ו .נטיעה ושתילה :עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי יחידות גודל הצמחים והמכלים .העבודה
כוללת אספקת השתיל/העץ פתיחת הבור ,מילויו באדמה חקלאית לפי הצורך ,זיבול ודישון
כנדרש ,הנטיעה וההשקיה שלאחריה והתמיכה .המדידה תיעשה  90יום לאחר הנטיעה ,אלא אם
צוין אחרת .לא יינטעו ולא ישתלו עצים ושיחים שלא קבלו אישור המפקח והאדריכל .שתילה ללא
אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל .לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים
בתכנית ,אלא באישור בכתב מהמפקח.
ז .שתיל ת דשא :שטחי הדשא יימדדו במ"ר בשטח .העבודה כוללת הכשרה ,הכנה ,זיבול ,דישון,
אספקה .שתילת הדשא ,הידוקו והשקייתו המיידית לאחר השתילה.
ח .הטמנת פקעות ובצלים :פקעות ובצלים יימדדו לפי יחידות או לפי מ"ר בציון הכמות למ"ר.
העבודה כוללת הכשרת הקרקע וחפירת הגומה ,הטמנה ,כיסוי והשקיה שלאחר הטמנה .מחיר
הזיבול והדישון כלול במחיר עבודות הפיזור וההצנעה .אם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד
לזיבול ודישון ,כוללים מחירי הנטיעות השונות את הזיבול והדישון הדרוש.
ט .העתקת עצים בוגרים שימור העצים:
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מפרט בא להגן על העצים המיועדים לשימור לפי סקר עצים .בזמן עבודות עפר ובניה יש להגן על
העצים מפני פגיעות ,פציעה ,שמירה על מערכת השורשים ומניעת שבירת ענפים כתוצאה מעבודות
בקרבת העץ.
שמירת העצים לפי תיקון  89לחוק תכנון ובניה והתאם להנחיות פקיד היערות משרד החקלאות.
הגדרת תפקידים הרשומים במפרט:
"גוזם מומחה"  -הנושא תעודה שעבר קורס גוזם מומחה של משרד החקלאות.
"אגרונום" – איש מקצוע בתחום העצים בהכשרתו אגרונום או הנדסאי נוף או אדריכל נוף .בנוסף
עבר קורס גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות.
יש לגדר סביב העץ או קבוצת העצים לשימור שתמנע גישה לעצים השמורים.
 1.1שטח הגידור – במרחק לפחות  5-4מטר מגזע העץ.
 1.2גובה הגדר –  1.8מטר לפחות
 1.2סוג הגידור – גדר מפח איסכורית מעוגן לקרקע באמצעות זוויתנים בכל פינה ולפי הנחיות
המפקח בשטח.
 1.3שילוט הגדר – יש להזמין שלטים ולשלט באזור הגידור בשלטים ברורים עצים לשימור גודל
השלט  X3020ס"מ.
אין לגזום את העץ המיועד לשימור .במקרה הצורך ,אישור לגיזום יינתן באישור
1.
האגרונום המלווה ויבוצע ע"י גוזם מומחה .אין לגזום יותר מ 30%-מכלל נוף העץ הכולל ענפים
ועלווה.
חפירה וקידוח  -אין לחפור ו/או לקדוח לפחות ברדיוס של  4מטר מגזע העץ ובנוסף אין
.2
לחפור במרחב הנמצא מתחת לצמרת העץ .בעת הצורך בחפירה ו/או קידוח ,הדבר יהיה באישורו
אגרונום המלווה את הפרויקט בכתב ובליווי.
מילוי – אין למלא אדמה או להשליך פסולת על גזעי העצים ואזור צוואר השורש והגזע
.3
העץ יהיו חופשיים מכל אדמה שהיא .מילוי אדמה על צוואר השורש וגזע העץ עלול לגרום
לריקבונו של גזע העץ ומותו .
במידה וקבלן פגע בגזע העץ ,שורש וענפי העץ יש לטפל בעץ ע"י גוזם מומחה .יש לתקן את
4.
הפצע בגזע או שבר הענף או שורש העץ ,לגזום ולמרוח במשחה כדומה "לאק בלזם" למניעת
חדירת מזיקים ומחלות לעץ.
יש לבצע ו/או להתאים את מערכת ההשקיה הקיימת לעצים לשימור מערכת השקיה
.5
זמנית תופעל עד להקמת מערכת השקיה קבוע לעצים המתוכננים בשטח .בזמן עבודות בשטח
במיוחד בחודשי אביב-קיץ-סתיו מאפריל ועד תחילת הגשמים באזור ספטמבר אוקטובר .בזמן
העבודות יש לבדוק את מערכת ההשקיה מפריצות ונזילות בצנרת ההשקיה .באחריות הקבלן
לבדוק את מערכת ההשקיה עד למסירת הפרויקט לקיבוץ.
עצים ותיקים הגדלים ללא השקיה קבוע יש לשמור על נתיב ניקוז מי הגשמים לשורשי
6.
העץ  .במידה ונתיב ניקוז מי הגשמים משתנה יש לתכנן השקיה מסודרת לעץ.
עצים שלא ניתן לגדר יש לבצע סביב גזע העץ הגנה על גזע העץ ע"י איסכורית וכן שילוט
.7
ברור בהתאם לסעיף .1.3
 7.1יש לבצע עבודת גזום והרמת נוף כדי למנוע שבירת ענפים
 7.2העבודה תבוצע ע"י גוזם מומחה ובפיקוח האגרונום המלווה
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כל עצי איקליפטוס יבדקו ויגזמו באופן מבוקר כדי למנוע שבירת ענפים עץ שבמהלך
.8
העבודות יראה מסוכן או יהיה חשש לשבירת ענפים על המפקח להודיע לאגרונום המלווה להמשך
טיפול ובמידת הצורך להתייעצותי עם קק"ל להמשך טיפול.
כל שאר העצים לשימור ממליצה לבצע עיצוב נוף העץ ,סניטציה להורדת ענפים יבשים,
.9
אורטופדיה וטיפול בפצעי הגזעים וריקבון במידה וקיים ושיקום מערכת ההשקיה.
כל פגיעה בעץ תהווה עילה לתביעה בגין השחתת העץ ועבירה על חוק תיקון שימור העצים 89
לחוק התכנון ובניה.
מדידה ותשלום לפי קומפלט לכל עץ.
מפרט להעתקת עצים :
כללי:
העתקה תתבצע באופן מבוקר ועם הכנה כחודשיים שלושה לפני ההעתקה בפועל .זמן העתקה
תלוי בתקופת ההעתקה וסוג העץ.
כל עבודות העתקה והכנה תעשה לאחר מתן היתר כריתה/העתקה מפקיד היערות של קק"ל.
העתקה ושתילה תתבצע בפיקוח ובליווי אגרונום ואת ההעתקה יבצע גוזם מומחה בעל
.1
ניסיון בהעתקת עצים ובאישור האגרונום המלווה ומפקח בשטח .בכל שלב של ההעתקה יהיה
נוכח האגרונום ולכל תחילת שלב יש לקבל אישור בכתב מהאגרונום המלווה .האגרונום יהיה
בתאום עם המפקח בשטח לביצוע העתקות וזמני הכנת העצים.
כל עבודת הכנה להעתקה ,גיזום העצים והעתקה יבוצעו ע"י גוזם מומחה בעל תעודה
.2
ממשרד החקלאות עם ניסיון בהעתקת עצים .
כל העבודות המצוינות הם חלק מעבודות העתקה לכל עץ ולא יינתן תשלום בנפרד.
3.
הקבלן המבצע יבצע את כל הדרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם אלו לא רשומים
.4
במפורש במפרט .כל הליך מקצועי להעתקה מושלמת של ביצוע העתקה כמו גיזום הנוף ,חיתוך
שורשים ,הקטנת הגוש או הגדלתו ,ארגוז ,קשירה בכבלים ,עיגון ואבטחת בעץ בכל שלב ,הנפה,
הובלה ,נטיעה ,הלבנה ,מריחה חוזרת של משחת פצעי גיזום ,חיפוי ,הכנת מערכת ההשקיה זמנית
ו/או קבועה ,הזנה ,שימוש בפונגצידים והורמוני צמיחה וכד' .כל זה ועוד יהיו מרכיב במחיר
העתקה.
הקבלן יערוך סיור מקדים למתן הצעת מחיר יבדוק את העצים מיקומם ויבחן את
.5
הסיכונים הצפויים .מדידה ותשלום לפי קומפלט לכל עץ.
סדר העבודה:
גיזום העצים מריחת אזורי הגיזום הלבנת גזעים.
1.
סימון גודל גוש השורשים ,חפירה וניתוק גוש השורשים מהצדדים ,מריחת הפצעים,
.2
ארגוז גוש השורשים ,הכנת מערכת השקיה זמנית (ניתן להכין לפני העבודות את תשתית מערכת
ההשקיה).
הכנת בורות שתילה שתשתית למערכת ההשקיה קבועה לכל עץ.
3.
פעולת העתקת עצים תיעשה ברצף בו ביום ,בנפרד לכל עץ עד לסיום המלא :הוספת
.4
פרלייט רטוב לבור ,ניתוק הגוש ,הנפה ,הובלה ,שתילה וחיבור מע' ההשקיה לכל עץ עם טבעת
טיפטוף .
תחזוקה ואחריות של שנה לכל עץ הכוללת בדיקת מע' ההשקיה ,תוספת דישון בשחרור
.5
איתי לאחר  6חודשים מיום העתקה ,גיזום ועיצוב העץ לאחר שנה .
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על הקבלן לבחון את המצב הקיים ולהכיר את מגבלות השטח  .בסיור מקדים בטרם יתחילו את
עבודות העתקת העצים יש לערוך סיור באזור העצים הקיימים ,נתיב הובלת העצים בזמן
העתקתם ומקום חדש להעתקתם .ישתתפו בסיור  :קבלן מבצע העתקות ,מפקח השטח ,אגרונום
מלווה ,ויבדקו את הדברים הבאים:
תשתיות מעל כדוגמה – חוטי חשמל וטלפון באזור .
.1
תשתיות מתחת – קו בזק ,חשמל ,ביוב ניקוזים ועוד.
2.
נגישות ודרך גישה לכל עץ לכלים כבדים – שופל,מנוף ועוד.הקבלן יבדוק את מסלול
3.
הובלת העצים ממקור העתקה אל מיקום אזור הנטיעה.
יקבע מיקום נטיעת העצים  -יהיה בתחום קו הכחול או של הפרויקט
4.
מיקום בורות השתילה ימוקמו במקום העתיד להיות שצ"פ לפי תוכנית תב"ע מאושרת.
.5
יבדקו מקורות המים למערכת ההשקיה לעצים המועתקים.
6.
עצים לא ישתלו במקומות בהם מערכת המים לא עובדת ולא מטופלת .במידה והיה צורך
.7
למע' ההשקיה יהיה לפי סעיף מע' ההשקיה.
עבדות גיזום הנוף וחיתוך שורשים:
כל עבודות הגיזום יבוצעו ע"י גוזם מומחה שעבר קורס גוזם מומחה במשרד החקלאות.
1.
הגוזם יאושר ע"י האגרונום המלווה והפקח בשטח ובהתאם למפרט הכללי ונוהל פקיד היערות.
עבודות הגיזום יבוצעו לפני פעולות העתקת העץ בהתאם להנחיות האגרונום המלווה.
2.
מבנה הנוף יישאר מלא ויכלול את הגזע ,הענפים הראשיים ומשניים .יש להקפיד שקוטר
.3
החתכים בענפי השלד לא יהיה יותר מ 10-12-ס"מ.
אין לגזום יותר מ 30%מאחוז נוף העץ .
4.
אין לגזום את ענפי השלד והגזע של העץ.
5.
סימון קוטר חיתוך השורשים יעשה לפי הנחיות האגרונום בשטח לכל עץ בנפרד .החיתוך
.6
יעשה לשורשים מעוצים לקבלת משטח שורשים מיושר ואחיד .קוטר בית השורשים יהיה לפי יחס
של  1ל 6-כשמגודל  41ס"מ ומעלה  3 -מ'.
לאחר ביצוע החיתוך ,ענפים ושורשים יש למרוח את הפצעים במשחת כדגמה "לאק
.7
בלזם" וריסוס למניעת פטריות לפי הצורך.
ארגוז העץ והכנתו להעתקה יעשה לאחר גיזום העץ:
חפירה תעשה לפי הנחיות האגרונום והפקח בשטח.
1.
החפירה תעשה ע"י מחפרון בחפירה הדרגתית ובזהירות .עם חשיפת השורש שקוטרו
2.
מעל  10ס"מ יש לחתוך את השורש במסור גיזום ולא ע"י משיכה ותלישת השורש.
עומק החפירה יהיה לפי הנחיות בשטח ע"י האגרונום המלווה.
.3
חיתוך בית השורשים ומריחתם במשחה כדוגמה "לק בלזם".
4.
עטיפת בית השורשים עם גוש האדמה ברשת ברזל ויריעה מתכלה מכותנה המחוזקת ע"י
5.
יתדות.
יש לסמן עם צבע את הנקודה הצפונית של הגזע .
6.
הלבנת הגזעים תיעשה לפי הנחיות בשטח של האגרונום המלווה
.7
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השקיה זמנית  -ההשקיה תיפרס ותחובר אל מקור מים עם בקר השקיה על גבי גוש
8.
השורשים .לפי הנחיות האגרונום והמפקח בשטח .זמן ההשקיה יבוצע כחודש לפני תחילת גיזום
וחיתוך השורשים במקרה והעץ לא מקבל השקיה סדירה.
סימון אזהרה לבורות פתוחים.
.9
.
הכנת בור נטיעה:
יש להכין את בורות הנטיעה מראש לפני יום הנטיעה ולפני הגעת העצים למקום.
עומק וקוטר בור הנטיעה יהיה גדול מגוש השורשים
.1
קוטר בור הנטיעה יהיה כפול מקוטר גוש השורשים.
א.
עומק הבור – בגובה גוש השורשים  0.6 +מטר לתוספת תערובת פרלייט .
ב.
טרם שתילה יש לרפד את תחתית הבור בפרלייט  2לח עם  10%קומפוסט ודשן בשחרור
.2
מבוקר מסוג מולטיקוט בהתאם להנחיות האגרונום .
סימון אזהרה לבורות פתוחים שילוט והנחת מחסומים או גידור.
3.
הכנת מקור מים לזמן השתילה ומערכת השקיה קבועה שתחובר למערכת ההשקיה
.4
הקיימת או ביצוע מערכת השקיה חדשה.
הכנה בזנטים ורצועות או כבלים לעיגון העץ למקרה הצורך.
.5
קשירה והנפת העץ וניתוק גוש השורשים מהקרקע
באחריות קבלן העתקות וביחד עם המפקח בשטח יערכו סיור מקדים לפני העתקה
1.
ויוודאו שכלי ההרמה יהיה תואם למשקל העץ עם גוש השורשים ויזמין את כלי ההרמה בהתאם
יש לקשור את העץ באחת עד שלוש נקודות .הכל לפי התנאים בכל עץ ,גודל העץ ,משקל
.2
גוש השורשים וכו'.
רצועות שישמשו להנפה תהיינה ברוחב  15ס"מ ובחוזק המתאים לנשיאת משקל העץ
3.
כולל גוש השורשים.
לפני תחילת עבודות יש לדאוג שקליפת העץ וענפי העץ לא יפגעו במהלך העבודה .כל
.4
חיבור של כבלים לעץ יעשה עם ריפוד לגזע .במקרה של פגיעה יש לטפל בפצע.
ניתוק גוש השורשים מהקרקע תבוצע בשלבים רצופים ע"י חפירה מתחת לגוש השורשים
5.
תוך ניסור השורשים עד להפרדתם מן הקרקע.
אין לתלוש או למשוך את הגוש מהקרקע ולקרוע את השורשים.
6.
שורשים שנוסרו ו/או פצעים שנוצרו עקב העתקה יש למרוח במשחה כדוגמת "לאק
.7
בלזם".
כל אמצעי ואביזרי ההרמה יהיו מסומנים ומאושרים (בתוקף) ע"י בודק מוסמך.
.8
הובלה
אופן ההובלה יעשה בתאום עם הפקח בשטח באישור האגרונום המלווה .
עצים שיעברו עם משאית – יונחו על משאית חסרת דפנות בזהירות רבה תוך שמירה על גוש
השורשים ,גזע ושלד העץ.
נטיעת העץ
הקבלן יערך מראש עם מקור מים מתאים
1.
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העץ יונח בבור בזהירות עם כיוון הצפון שסומן בשלב הכנת העץ.
2.
העץ יונח במרכז הבור ישירות על מצע פרלייט שהוכן מראש ופוזר בקרקעית הבור לפי
.3
סעיף הכנת בור הנטיעה.
ישור העץ בעת השתילה.
4.
מילוי אדמה חפורה מעורבבת עם קומפוסט כ 10% -תוספת קומפוסט.
5.
השקיה והרטבת הקרקע למניעת "כיסי אויר" בזמן השתילה.
6.
גובה צוואר השורש יהיה גבוה ב 10-ס"מ מפני הקרקע הסופיים באתר הנטיעה.
7.
הידוק וארגון הקרקע סביב העץ.
8.
חיבור טבעת טפטפות לעץ במעגלים סביב הגזע כך שתהיה הרטבה מלאה בכל אזור בור
.9
הנטיעה ולפי הנחיות בשטח.
חיפוי שבבי עץ בעובי  5ס"מ מעל בור הנטיעה ומעבר לבור לאחר השקיה ראשונה עד
10.
לרוויה.
יש ליצור גומה רחבה בכ 20%-מבור הנטיעה ולהשקות את העץ לפי הנחיות בשטח.
.11
השקיה קבועה לאחר העתקת העצים
לפני העתקה יש להכין את תשתית מערכת ההשקיה לעצים המועתקים.
1.
מערכת ההשקיה תהיה מחוברת לבקר השקיה קיים או מערכת השקיה חדשה .מנות
2.
מים לפי הנחיות האגרונום המלווה בהתאם לעונת העתקה וסוג וגודל העץ.
תשתית מערכת ההשקיה תחובר לראש מערכת ההשקיה לאחר ביצוע העתקה כדי לא
.3
לפגוע בצנרת במהלך עבודות העתקה המלוות בכלים כבדים.
ההשקיה תהיה מחוברת לקווים קיימים בשטח או תבוצע מערכת חדשה הכוללת ראש
4.
מערכת השקיה עם מסנן ,וסת לחץ ,בקר השקיה .קוטר ראש מערכת "3/4.
על הקבלן להכין בטרם העתקה ראש מערכת ההשקיה שמחובר למקור מים ,צנרת
.5
מובילה וקו צינור מטפטף עם אביזרי חיבור ומיצבים להכנת ההשקיה לאחר גמר שתילת העצים.
כל אביזרי חבור יהיו מסוג "פלסאון" וללא חיבורי שן ורוכבים.
6.
לאחר גמר העתקה יחובר לעץ טבעת טפטפת במרחק של  0.5מהגזע בצורת ספירלה עד
.7
לכיסויי מלא של בור הנטיעה .
תחזוקה
על הקבלן לתחזק את העצים שניטעו למשך שנה.
1.
על הקבלן לדאוג לבדיקת מע' ההשקיה ,כיוון בקר השקיה לפי הנחיות האגרונום המלווה
2.
ובהתאם לעונות השנה.
הקבלן יוסיף דשן בשחרור מבוקר לאחר חצי שנה או לפי הנחיות בשטח.
3.
לאחר שנה או בהתאם לצמיחה מחודשת של העצים הקבלן יבצע דילול ענפים ,סניטציה
.4
ועיצוב העץ .
הקבלן יבדוק את פצעי העץ ויחדש את מריחת הפצעים לפי הצורך.
.5

י .חיפוי :המדידה לפי השטח המחופה ב מ"ר.
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כ .מערכת השקיה :כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירים את כל אביזרי בחיבור
הדרושים להתקנתם וכל העבודות הדרושות ,בהתאם להנחיות במפרט הטכני ובתכנית .כל
החומרים יהיו בעלי אישור מיא"מ.
צנרת :תימדד לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור תימדד צנרת שהונחה בשטח בלבד .מחיר
•
הצנרת כולל :אספקת חומר ,חפירה ,הרכבת המערכת ,הצנעת הצנרת ,כולל כל אביזרי החיבור
הדרושים ,המתאימים ללחץ מים ,כדוגמת "פלסאון" או "פלסים" או שווה ערך.
ממטירים :יימדדו לפי יחידה .המחיר כולל :אספקה ,חפירה ,הרכבה ,אביזרי חיבור
•
ללחץ מים כדוגמת "פלסאון" או "פלסים" או שווה ערך .הכל להפעלת תקינה של המערכת.
טפטוף :יימדד לפי מ"א בסיווג קוטר ,ספיקה מרווחים ,כל הטפטוף בפרויקט יהיה
•
מאותו סוג מפעל .סוג המחברים בין הצנרת הראשית ובין שלוחות הטפטוף בין שלוחות הטפטוף
עצמם ,יהיה בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות ומתואם לסוג שלוחות הטפטוף.
ראש מערכת  +ארגז הגנה :כקומפלט או בהתאם לפירוט האביזרים .מחיר כל אביזר
•
כולל :התחברות ,ייצוב ,אביזרי חיבור וכו' לפעולה תקינה של כל ראש מערכת.
 41.01הכשרת הקרקע
.1עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות :הדברת עשבייה ,יישור גנני ,זיבול ודישון,
עיבודי קרקע ויישור סופי .הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח .מחיר הכשרת קרקע
בכתב הכמויות ,כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים.
.2אם לא נאמר אחרת יעובדו השטחים לעומק של  40-30ס"מ ,באמצעות כלים מכניים ,כגון
משתת (רוטר) או בכלי אחר בעל להבים מעמיקים .שטחים קטנים ,אותם אין אפשרות לעבד עם
כלים מכניים גדולים יועבדו בכלים ידניים ,בעומק של  30ס"מ לפחות .כדי למנוע פגיעה במבנה
המכני של הקרקע ,יבוצעו כל העבודות המכניות בקרקע יבשה או לחה מעט ,אך לא בוצית.
העבודה כוללת הפיכת קרקע ותחוחה .בשטחים המיועדים למדשאות בהם הקבלן יוסיף אדמה
גננית ,הקבלן יתחח את שכבת הקרקע העליונה המקומית ואחר יפזר את הקרקע .אין לפזר אדמה
גננית על קרקע מהודקת .לפני פיזור האדמה יאשר המפקח בכתב את פעולות עיבודי הקרקע.
. 3לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכב מכני ופוריות הקרקע) ,יש לבצע בדיקת קרקע .בדיקת
הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות ,או מעבדה אחרת שתאושר
ע"י המפקח .הבדיקות הנדרשות הן :מבנה פיזי וכימי ,רמת יסודות הזנה (חנקן ,זרחן ואשלגן),
 , PHמליחות ( .) E.Cשיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת ,יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע
והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח בצרוף התוצאות .לפני הבאת קרקע (אדמת גן) לשטח,
יש לקבל אישור על מיקום אספקת האדמה וטיבה .יש להביא דוגמא מהקרקע הגננית המסופקת
לאישור המפקח בצרוף התוצאות.
. 4אדמת גן מובאת ,תהיה מסוג הנדרש משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י
המפקח.
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אספקת אדמת הגן תתבצע לאחר אישור טיב ומקור ע"י המפקח ,ולאחר בדיקות ואישור של
משרד החקלאות ע"פ הדרישות כדלקמןPH 7-8 * :
* מוליכות חשמלית מקסימום  2מילימוס
* שיעור מרבי של חרסית 30%
* סילט  +חרסית מקסימלי 60%
* גיר מקסימום 15%
 *SARמקסימלי 7.9
כמו כן הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים ,פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד-שנתית ורב
שנתית ונקיה מכל פסולת ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים .האדמה לא תכיל אבנים שגודלם
מעל  5ס"מ ושעור האבן לא יעלה על  .10%אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ובמקומה ,יחויב הקבלן להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ,ללא תוספת
מחיר .העבודה כוללת ,כמו-כן ,פיזור החומר בשכבה אחידה בעובי  30ס"מ תוך שמירה קפדנית
על אפיקי הניקוז המתוכננים ע"פ תכנית קווי גובה .על הקבלן לבדוק את פני קרקע השתית
ולאשרה בטרם פיזור הקרקע .במידה ויתגלו סטיות מן המתוכנן בגובה השתית ,על הקבלן
להודיע מייד למפקח ולקבל אישור בכתב בטרם פיזור החומר.
.5עובי שכבת הקרקע :יהיה לפחות  30ס"מ (לאחר נחיתה) .כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של
 30ס"מ ,יש להביא קרקע הזהה בהרכבה בכימי לקרקע המקומית .כאשר מוסיפים שכבת קרקע
שעומקה מעל
 30ס"מ ,תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה ,זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של
השקיה ,הזנה וגידול צמחים.
 .6פיזור הקרקע בסוללות ומדרונות:
כלי פיזור - :טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים.
•
אופן הפיזור :בשכבות של  30-20ס"מ כל שכבה ,כיוון הפיזור יהיה מקביל לכביש ניצב
•
למדרון .קיים איסור מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ובפיזור תוך כדי נסיעת המשאית בניצב
לכביש .כל תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.
.7יישור גנני ראשוני :לפני היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ,בהתאם
למפורט בהמשך .כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה .יישור גנני של השטח
יתבצע במהלך העבודה לאחר תוספת קרקע .על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתכנית,
כדי שיובטח ניקוז טוב .העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים .הדיוק הנדרש הוא  ±5ס"מ .יש
לקבל אישור בכתב לסעיף זה ,לפני המעבר להמשך ביצוע הגן .בשטחים אבניים המיועדים
למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על  2ס"מ לפני היישור העדין .יש להקפיד על יישור לצידי
קירות מבנים ועצים.
 .8הדברת עשבייה :הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית.
השקיית הקרקע להנבטת עשבייה ,תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים בכמות של  30קוב לדונם
לכל השקיה .יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח .לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים
ובריכוזים שיקבע המפקח .הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת .אין לרסס בזמן רוחות
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וכאשר עלוות הצמחייה רטובה .הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות ,במידה ויהיו נזקים יתקן
את הנזקים על חשבונו .לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה ,אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח
לתמותה מלאה .הדברת עשבים רב שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמיים לא יאוחר מ 6-4
שבועות לפני השתילה .תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצרן .כל
העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה ,בסוג הקרקע ,בצמחייה ובעלי
חיים באזור .מועד הריסוס יתואם עם המפקח .כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד
בחומרים בהם מבוצעת ההדברה .הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני .עשבים רב שנתיים כגון
יבלית ,גומא הפקעות ("סעידה") והאחרים ,יודברו בחומרים כימיים כמפורט ע"פ ההנחיות
בתווית ובחוברת ההמלצות לכל עשב .לאחר כ  6-4שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר
ניתן להמשיך בשלבי העבודה .שימוש בחומרים מונעי הצצה (נביטה) לפני השתילה ,יהיה רק
לאחר יישור סופי של השטח.
. 9זיבול ודישון :שיפור קרקע (זיבול ודישון) .החלפת קרקע ,תוספת מינרלים ,תעשה ע"פ הנחיות
המעבדה לאחר בדיקת הקרקע .אם בדיקות הקרקע העלו כי יש צורך בשיפור הקרקע ,יש להוסיף
קומפוסט ודשן יסוד .כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמך
הוראות לעבודה מסוימת.
אם לא נאמר אחרת ,יינתנו תוספות ע"פ הכמות שבטבלה שלהלן .יש להשתמש רק בקומפוסט
ודשן שהמפקח אישר את הסוג והמקום.
החומר
קומפוסט
דשן זרחני – סופר פוספט
דשן אשלגני – אשלגן כלורי

כמות לדונם
 25מ"ק
 150ק"ג
 60ק"ג

במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים ,תהיה כמות הזיבול והדישון לכל סוג וסוג כמצוין
במפרט.
הקבלן יספק קומפוסט בשל ,נקי מזרעים ,ממחלות ומזיקים .תכונות הקומפוסט בהתאם למפרט
הכללי לעבודות גינון והשקיה .לאחר פיזור קומפוסט ודשן היסוד – דשן אשלגני ודשן זרחני
בשכבה שווה ואחידה על כל השטח ,יש להצניע את החומרים באופן אחיד בשכבת הקרקע לעומק
של כ 20-ס"מ .ההצנעה תעשה תוך  24שעות ממועד הפיזור ע"י כלים מכניים או כלי עיבוד ידניים.
זבל שיישאר בשטח יותר מ 48-שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו
(וסילוק הזבל הקודם) .הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות (ולא בבור) .יש לפזר ,לערבב,
להפוך אדמה וליישר .בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על כל  1.5מ' בין השיחים ,פיזור הזבל
והדשן יהיה רק בבורות.
 .10יישור סופי :לקראת הנטיעה לאחר הזיבול ,הדישון ,עיבודי הקרקע וההשקיה ,יעשה יישור
סופי במגרפות או ע"י ארגז מיישר .עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא
מוקדם מאשר  5ימים לפניה .במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד במיוחד על שלב זה .בכל
המקרים של מדשאה הגובלת בשביל ,יש להקפיד על כך שגובה פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה 4
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ס"מ מתחת לשביל ,כדי שגובה הדשא הסופי יהיה בגובה השביל ,אלא אם צוין אחרת באחד
ממסמכי המכרז.
 41.02צנרת השקיה
.1מערכת ההשקיה
א.ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי ,המורכבות מצינורות פוליאתילן.
המערכת מתח ילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים
הדרושים להשקיית הגן.
ב.ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,
שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
ג.כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ.
ד.אם חלפה שנה מגמר התכנון ,יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני ביצוע.
ה.לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש
בתכניות .על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח.
ו.התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת
ע"י המתכנן או המפקח ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".
ז.על המבצע להגיש למזמין העבודה ,עם סיום העבודה ,מפת עדות ( ,)AS MADEכלומר תכנית
מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.
ח.כל הפר טים במפרט הכמויות כוללים במחירים את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם ,וכל
העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.
ט.הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח ,כך שלא
תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
י.ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח.
 .2מדידה וסימון:
א.המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
ב.סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצעו ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע .סימון
מיקום
הממטירים יעשה ע"י יתדות ,תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד ,במרחק העולה על 0.5
מטר מהמקום המיועד לממטיר.
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ג.המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח ,במטרה
לעדכן ולהתאים את מיקום המערכות השונות.
.3חפירה:
א.לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וכו',
בחברת חשמל ,בזק ,עירייה ,מקורות וכו' .ויקבל אישור עבודה בכתב.
ב.חפירת התעלות תעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים .מומלץ להשתמש במתעל.
ג .עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן:
עומק חפירה
קוטר צינור
 60ס"מ
 75מ"מ ומעלה
•
 50ס"מ
 63מ"מ
•
 40ס"מ
 50 – 40מ"מ
•
 30ס"מ
 32מ"מ ומטה
•
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול
מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח .בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים
או חדים התעלה תועמק ב  15ס"מ מהעומקים הנקובים בסעיף ג, 3.ולאחר מכן תרופד בחול
דיונות בעובי  15ס"מ.
ד.רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה יש
להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה ,או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.
ה.לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק  2.0מ' מהעץ (מלבד
לצינורות טפטוף).
ו.בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול
ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו( .ע"י מילוי מהודק של השתית ,ציפוי אספלט ,החזרת
מרצפות ,אבני שפה וכו')-כלול במחיר השרוול.
ז.השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל
דרכו .בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ .שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ
משולי המעבר מתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן
בשטח ע"י יתדות סימון.
ח.יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול .במידה ולא ממשיכים בביצוע
המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים .שרוולים קיימים בשטח ,יש לגלות את
הקצוות,לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.
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ט.שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה ,יהיה ממתכת ,מפי.וי.סי .או מפוליאתילן ללחץ מים דרג ,6
בהתאם לתכנית .ראש השרוול בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים .שרוולים במדרכות,
ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  50מ"מ או  75מ"מ או
מפי.וי.סי .ביוב (כתום) בקטרים  90מ"מ  110מ"מ ,בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות .ראש
השרוול טמון בעומק  40ס"מ .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
המחיר כולל :את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא .בעת פריסת השרוולים
יונחו בתוכם חוטי משיכה עובי  8מ"מ (הכלולים במחיר השרוול) .מועד השחלת צינורות ההשקיה
יעשה בהתאם להנחיות המפקח.
י.שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.
כ.שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור .כלול במחיר השרוול.
ל.כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכת
בטון (ביוב) בקוטר  60או  80ס"מ המכסה בגובה הריצוף .על המכסה (פקק) יותקן שלט עם כיתוב
השקיה .העבודה כוללת יציקת גרנוליט ,עיבוד בגרנוליט מסביב השוחה .מרחק בין תחתית
השרוול לתחתית הבריכה (למצע) יהיה  20ס"מ מינימום .בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ
בעובי  10ס"מ.
 .4צנרת ומחברים:
א.צינורות מחומרים פלסטיים יהיו כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של
המערכת.
ב.מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת התעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל אביזרי
החיבור והצנעתם ,הכל בהתאם לנדרש .לא תשולם תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך
העבודה ,כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
ג.יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
ד.כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה ,קווים טפטוף או מתחת
לריצופים ,כבישים וכו' ,יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון",
"פלסים" או "ש"ע .חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "ניר-פלסים" או " M16פלסאון" או
שו"ע .אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן.
ה .הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים .מקוטר  75מ"מ ומעלה הרוכב יהיה בעל
 4ברגים.
 .5פריסת הצנרת וחיבוריה:
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א.צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) .צנרת שלא עוברת בשטח
מגונן תעבור בשרוולים.
ב.צנרת פוליאתילן תונח רפויה ,ללא מגע עם עצמים קשים וחדים ,ביום חפירת התעלה.
ג.חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
ד.זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.
ה.צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.
צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
ו.צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
ז.הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות
מתאימים.
החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם מוביל) קוטר
הקידוח צריך להיות קטן ב  2מ"מ מקוטר הרוכב .יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור
שנקדחה.
ח.מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  2מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
ט.קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר.
י.כל ממטיר יחובר לשלוחה בקוטר  25מ"מ באורך מינימלי של  1מ' .כל שלוחית תחובר לקו
המוביל במחבר נפרד.
כ.אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.
ל.ברזים ,ווסתים ,שסתומים וכדו' ,בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות
בתכנית.
 .6כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה:
א.לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) יש למדוד את אורכי הצנרת
ולסמן בתכנית העדות.
ב.יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה
אחר שלוחה.
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ג.לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצב המערכת באדמה נקייה מאבניים .בכל מקום בו
מחובר אביזר ,משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מ' מכל צד .באדמה המכילה אבנים ,עצמים
קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי  15ס"מ ומעל שכבה זאת את
הקרקע המקומית .הכל כלול במחיר הצינור.
ד.יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.
כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
 .7הרכבת ממטירים:
א.מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת :אספקה ,התקנה ,אביזרי חיבור ,הכל בהתאם לנדרש .סוג
הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.
ב.ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד.
ג.ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא.
ד.גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח.
ה.הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן .הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה ,למניעת כניסת
לכלוך לממטיר.
ו.ריפוד במשטח דשא ,ברוחב  30ס"מ מכל צד ,על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה כדי למנוע סחף
אדמה לבית הממטיר.
ז.ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  50ס"מ משולי הדשא ,יהיה ללא התזה אחורנית.
 . 8כיסוי סופי :לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח ,יכוסו התעלות סופיות באדמת
גן נקייה ללא אבנים .יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות .יש להוסיף אדמה עד
לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.
 .9ראש המערכת (ראש בקרה):
א.המחיר כולל :אביזרים ,אביזרי חיבור ,אספקה והתקנת ארגז ומכסה וכל העבודות המפורטות
הדרושות.
ב.מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים ,מיקום הראש ,צורת הרכבתו
וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.
ג.כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ,אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.
ד.סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית.
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ה.מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.
ו.לכל ראש יורכב ברז כדורי " . 3/4בסוף ראש מערכת יורכבו פקק.
ז.ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש.
ח .ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ולאחריהם צינורות המורכבים אנכים כלפי מטה ועשויים
מחומר קשיח (פי.וי.סי .או ברזל מגולוון) או מפוליאתילן.
ט .מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או במאונך (תלוי במבנה ארגז ראש
המערכת).
מקוטר "½ 1ומעלה יהיו עשויים מפליז ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין
בתכנית.
י .אביזרי פי.וי.סי .יהיו מוגנים מקרני שמש.
כ .במסנן כניסת המים ויצאתם יהיה באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל
מדכנים למדידת לחץ.
ל .כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות מתכת מוגנות מקורוזיה.
מ .בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן .העדפה היא
לראש על – קרקעי.
נ .הראש יותקן בתא מסוג "ענבר" או בתא (ארגז) מודולרי כולל מכסה מודולרי או ע"י בניה
מבלוקים .הכל בהתאם למופיע התכנית ובכמויות.
ס .ראש המערכת והארגז יוצבו במקביל לקיר שלידם נקבע מיקום הראש ,ובמרחק מינימלי
מימנו.
 . 10ארגז (ארון) מסוג "ענבר" :גודלו יהיה בהתאם לאביזרי ראש המערכת ,הכל כלול במחיר
היחידה.
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון ,במקרה שמידות ראש המערכת
יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם ,על חשבון הקבלן.
הארון (הארגז) כולל גג נפתח ,מנעול ,שני פסי מתכת פנימיים ותופסנים לתפיסת האביזרים
לארגז .הארון יונח על מסגרת מתכת המבוטנת ביציקת בטון בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע.
אביזרי הראש יונחו כך שמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים ,האביזרים
מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.
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.11ארגז מודולרי או בנוי מבלוקים:
א.בשטחי מדרך ומדשאות יהיה גובה המכסה ,אם לא נאמר אחרת ,בגובה  5ס"מ מגובה פני
השטח.
בשטחי שיחיות – המכסה יהיה בגובה לפחות  20ס"מ מעל פני הקרקע.
ב.קרקעית הארגז תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חצץ בעובי כולל של  20ס"מ לניקוז מים .מתחת
לשכבת החצץ יוכנס צינור " 4לניקוז עודפי מים.
ג.מידות הארגז יקבעו לאחר השלמת הראש .כך שדופנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת
לפחות  20ס"מ .אביזרי הראש יהיו במרכז הארגז.
ד .ארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות .MASTER
 .12ארגז בנוי מבלוקים:
א .כולל חגורת בטון עליונה ותחתונה ומעליו מכסה העשוי פח מרוג מגלוון בעובי  2מ"מ גודל דלת
לא יעלה על אורך  1מ' ורוחב  0.8מ' .המרחק בין המכסה לבין האביזר העליון יהיה  10ס"מ,
האביזר התחתון יהיה  20ס"מ מעל פני התשתית.
ב .חורי אוורר – יש לעשות פתחי אוורר בחגורת הבטון .כל חור יעשה ע"י צינור בקוטר  50מ"מ,
מרחק מחור לחור יהיה  50ס"מ.
ג.יש לצבוע את החלקים שעשויים מברזל כולל אביזרים וחלקי פח בארגז בשתי שכבות צבע
נגד חלודה ובצבע עליון בהתאם לדרישת המזמין ו/או הנחיית המתכנן.
ד .גמר המכסה יעשה בצורה הבאה:
 .1ניקוי באמצעות השריה בחומצה.
 .2גלוון באבץ חם לפי תקן ישראלי .918
 .3צביעה- :בשלב ראשון בשכבת יסוד.
בשלב שני שתי שכבות "סופרלק" או צבע "איתן".* הכנה ועובי שכבה בהתאם להוראות היצרן.
ה.בגמר בנית הארגז יש לצפות את הדפנות בטיח מבפנים ומבחוץ .מעל הטיח החיצוני יש לצפות
בשכבת שפריץ ,גרנוליט או כל ציפוי שיקבע ע"י האדריכל.
ו .גילבון יבוצע לחלקים העשויים מפלדה ,לאחר השלמת היצור באופן הבא:
 .1ניקוי באמצעות השריה בחומצה.
 .2גלוון באבץ חם לפי תקן ישראלי .918
 .3צביעה- :בשלב ראשון בצבע יסוד המתאים לגלוון.
בשלב שני בשתי שכבות" סופרלק" או צבע "איתן".170

*כל שכבת צבע תהיה בעובי  30מיקרון לפחות או לפי הוראות היצרן.
ז .ארגז ראש בקרה יינעל במנעול .על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב-בריח" או שו"ע
בהתאם לדרישות מחלקת גינון והשקיה.
ח .ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת (מ"זח) יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט
בתכנית( .לא מחויב שהמזח יותקן בסמוך לראש המערכת).
 . 13מחשב :כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון:
סולונואידים ,מטען סולרי ,סוללה נטענת וכו' .הרכבה ע"י היצרן ואחריותו לשנה .המחשב יורכב
בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע .על יציקת בטון מחוץ לראש המערכת .בכניסה
לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין לחץ ישיר (גוף פליז)
ומסנן  150מש( .לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת) .חיבור מחשב לחשמל יעשה
ע"י חשמלאי מוסמך.
 .14תשתית לאוטומציה :תשתית לאוטומציה (פיקוד הידראולי או פיקוד חשמלי) תבוצע לפי
התכנית .צינורות פיקוד הידראולי יהיו בקוטר  8מ"מ דרג  10מסומנים בצבעים שונים .לכל
הפעלה יהיה צבע אחר .יש להבטיח צינורות רזרביים ,צינור אחד לכל ארבעה צינורות פיקוד.
הצינורות יהיו רפויים ומחברים יתאימו לצינורות .אין לבצע חיבורים מתחת לפני הקרקע.
בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד ,יש לבדוק בדיקת קצר /נתק בין גיד לגיד .חיבור כבלים יעשה ע"י
ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימה אפוקסית .הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התכניות.
אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד ,היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד.
 . 15מערכת טפטוף טמונה :מחיר העבודה כולל החדרת חומר מעקר שורשים למערכת הטפטוף
הטמונה במדשאה מיד לאחר הנחת מערכת הטפטוף בקרקע וכן פעמיים במשך עונות ההשקיה –
בתחילת העונה ולקראת סופה .החדרת החומר המעקר תיעשה בעזרת מכשירים מתאימים תוך
הפקדה על מניעת מעבר מים אל המערכת המזינה את רשת הטפטוף וסגירת הברז הראשי.
בהתאם להנחיות של יצרן הטפטוף( .מחייב הרכבת מ"זח).
 מערכת טפטוף טמון תכיל מסנן המכיל טרפלן המורכב הראש המערכת.מחיר ביצוע מערכת השקיה בטפטוף כולל התקנת מערכת השקיה זמנית להנבטה הכוללת:צנרת,
ממטירונים או מתזים וכל הדרוש להשקיית הדשא עד לקליטתו .לאחר קליטת הדשא הקבלן
ייקח את המערכת ,אספקת חומרים ,הרכבה והוצאה מהשטח על חשבון הקבלן.
 .16סיום עבודה:
א.לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את הבורות
והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח .בגמר ביצוע
העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.
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ב.יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו טפטוף
בתחילת הקו ובסיומו.
ג.על הקבלן להכין על חשבונו מפת עדות ( ,)AS MADEבמדיה מגנטית (תקליטור) בקובץ
מסוג, DWGשתוגש ע"ג תכנית מדידה שתימסר לקבלן ע"ח המזמין ,ובאין כאלה ע"ג תכנית
מדידה שיכין הקבלן ,על חשבונו ,ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית .התכניות תימסרנה למזמין
 14יום אחר גמר העבודה ,לפני הוצאת תעודת סיום העבודה .הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון
סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 41.03נטיעה
 . 1נטיעת עצים :בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאות ויסמנו את העצים
המיועדים להעברה .מועד ההוצאה ,מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט .הקבלן
יציע עצים מתאימים ,העומדים בדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות .בזמן הוצאת השתילים
והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו .יש להקפיד שלא תהיה פגיעה
בשורשים ובנוף העץ .העתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות אחר הצהרים
המאוחרות ,כדי לצמצם סבל לעץ .יש להקפיד בזמן ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח .בעת
הוצאה ,העברה ונטיעת העצים ,יורם העץ במנוף לגובה הדרוש ,תוך כדי ניתוק איטי של השורשים
במזמרה או במסור ללא קריעתם .יש להימנע מפגיעה-קילוף ושפשוף בעץ ,בגזע ,או בשורשים
ותוך התחשבות מלאה בסביבה (בני אדם ,מבנים ,קווי חשמל ,שאר צמחי הגן וכו') .בכל עבודות
העברת עצים ,לא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו ובריאותו
בעתיד .בשתילה יש להקפיד שעומק צוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה במקומו הקודם.
האחריות לקליטת עצים הנה על הקבלן .כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י הקבלן ויוחלף בעץ
אחר .העתקת עצים הנה עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון :ניתוק קווי חשמל,
פגיעה בשבילים ,כבישים ,צנרת מים ומערכות ביוב .הקבלן אחראי על כל העבודות הנ"ל ,לרבות
קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות .כל העבודות העתקת עצים-הוצאה מהקרקע ,הובלה
ונטיעה ,יבוצעו בזהירות מרבית .הקבלן ידאג להכנת דרך גישה פנויה ממכשולים ,ממקום
ההוצאה למקום השתילה .בכל מקרה של העתקת עצים גדולים מהנוף או מגנים קיימים ,יש
לקבל לכך אישור בכתב מהרשויות המוסמכות .המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים
בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים מהמכרז ,ללא מתן פיצוי לקבלן .במקרה זה יבצע הקבלן את
כל העבודות הנלוות לנטיעה :חפירת הבורות ,מילוי אדמת גן ,דישון ,זיבול ומילוי הבור חזרה בעת
השתילה ,השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה ,עד למסירה סופית של העבודה.
העבודה תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם מספק העצים ,הכל בהתאם להנחיות המפקח.
הכל כלול במחיר יחידה לשתילת העצים .הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך
שהיא ,כולל הבאת מכלית לשטח ,עד להנחת מערכת השקיה סופית .במידה והקבלן ישתול עצים
בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון העירייה והאדריכל ,הקבלן יוציא את העץ מהשטח
וישתול עץ חדש ,הכל על חשבונו.
אישור עצים-יאושרו ע"י סימון ע"פ דוגמא ,לפני הבאתם לשטח.
•
עצים מחבית ופח-יאושרו ע"פ נטיעה מדגמית בשטח ,לפחות  3עצים מזן.
•
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 . 2עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש (ללא
גוש
אדמה):
עצים בוגרים :עץ בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים ,בעל התחדדות גזע ברורה מן
הבסיס לצמרת .נוף מפותח ואופקי .מערכת שורשים מסועפת ולא פגומה בעלת קוטר של  1.2מ',
הוצאת העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים .גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים ולא
ברשת מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה .העצים יהיו אחידים במראה ובנוף .מחיר
העצים כולל :אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף ,אספקת סומכות וקשירה לעץ.
הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים ,עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח
והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו .אישור לקליטה יינתן  12חודשים מיום התחלת האחזקה
השנתית ,או מיום החלפת העצים (עצים שהוחלפו לאחר מסירת העבודה) .העברת העצים תעשה
תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר ע"י קשירה .את העצים יש להעתיק
מהמשתלה רק בעונה מתאימה.
תהליך שתילה :העץ יונח במרכז הבור ,כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו .את
הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מגובה ואח"כ להשקות .יש לחזור על כך
בגובה שני-שליש ולאחר מילוי כל הבור .שיטת השקיה-יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה
קרובות לגזע ,במידה ולא אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים .תדירות ההשקיה-
בקיץ פעם פעמיים בשבוע .לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה
לרמה המקובלת .כיון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה ,יש לקבל הנחיות
מדויקות לגבי כל שתילה.
.3עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר ,תוך שלושה חודשים ,עם גוש אדמה חשוף
שורש:
העתקת עצים בוגרים :הקבלן יזמין גוזם מקצועי (על חשבונו) שיהא מקובל על הפיקוח ,אשר
יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה ,שיותאם לסוג העץ .לא יותר מ  1/3עד ½ מנוף העץ ,ייגזם
וירסס בבנלט  0.3%ע"ח הקבלן .לאחר הגיזום יישארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים
ממנו ,כשהם מקוצרים ביחס נכון לגודל העץ .ניתן להשאיר זרועות ארוכות יותר ,אך זה יחייב
הפחתת מספר ענפים .כמות הענפים הנגזמים תהיה ע"פ גודלו של העץ וגודל גוש השורשים
שיועברו .יש להקפיד על יחס נוף/שורש של  .1:2הגיזום יבוצע כ 21-יום לפני יום העתקה .מקום
חתך הגזע יהיה חלק ,ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ .יש למרוח כל חתך בלק בלזם או
במשחת גיזום ,אחרת מאושרת ע"י המפקח .החומר יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע
לשביעות רצון המפקח .הגזם יפונה ע"י הקבלן למקום אתר מאושר (על חשבון הקבלן) ביום
הגיזום .שבוע ימים לפני יום העתקה ,יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה
את העצים השקיית רוויה מלאה .יש לזמן את המפקח ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות
בביצוע הפעולה .בעבודה לא תחל עד שיגיע המפקח לאתר .יום לפני ביצוע ההעתקה ,יסייר הקבלן
יחד עם המפקח באתר אליו יועתקו העצים .על הקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות וסימונים
באתר החדש בציוד הבא:
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 .1יתדות סימון( .ברזל עגול  10מ"מ ,באורך  80ס"מ).
 .2סרט סימון לבן.
.3פטיש  3ק"ג.
לפעולת העתקה יספק הקבלן טרקטור  ,J.C.Bאשר יבצע את העבודות ע"פ הנחיות .במידת הצורך
(תלוי במספר העצים) יספק הקבלן בסמוך משאית ,אשר עליה יועמדו העצים לשם העברתם
המיידית
לאתר החדש .טרקטור והמשאית על חשבון הקבלן .העברה עם גוש תעשה ע"י חפירה זהירה של
תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר של פי  10מקוטר הגזע ובעומק  0.7מ' (אלא אם צוין אחרת).
כל זה בהתאם לגודל העץ ומיקומו .כדי למנוע התפוררות הגוש ,מעבירים בקרקע יבשה יחסית.
בזמן החפירה יש להימנע
עד כמה שיינתן מקריעת שורשים ויש לגזום את כל השורשים החורגים מהגוש שיועבר וכן
שורשים שנשברו או נבקעו בזמן העקירה ולמרוח במשחת גיזום .עצים מסוגים שהם קלי קליטה,
ניתן להעביר חשופי שורש ,אם יועברו בעונה המתאימה .יש לציין זאת במפרט המיוחד ולכלול את
מין העץ ,מועד ואמצעי ההעברה .במהלך העברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות
קבועה בנוף העץ .בעצים חשופי שורש ,יש לשמור על לחות גם בבית השורשים ,למניעת התאדות
והתייבשות .כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת
עצים .כיוון זרועות העץ בעת השתילה ,יהיה ע"פ הנחיות
המפקח .במהלך הנטיעה ,תוך כדי מילוי הבור בקרקע ,יושקה הבור סביב העץ עד לגובה הסופי.
כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש .שורשיו יכוסו ע"י בד יוטה
רטוב(-שיהא על חשבון הקבלן) ,עד ביצוע הנטיעה .בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד
אמצע אוקטובר ,יש לעטוף את הגזע והזרועות בחומר מבודד מחום וקרינה (כגון :נייר אריזה או
קרטון גלי) .בכל מקרה לא יעברו
מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ 4-שעות .השורשים ירוססו (במפרט) בריכוז שייקבע ע"י
המפקח.
הגזע והענפים החשופים ימרחו בלובן .לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ,יבצע הקבלן גומה בקוטר
 160ס"מ-
עם דפנות גבוהות ( 30ס"מ) וידאג שביום הראשון ימולאו הגומות מים  3פעמים בו ביום
באינטרוולים של  3שעות .ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ .בשבוע
הראשון (מהיום השני והלאה) יש להשקות את העצים ,כל יום פעם אחת .גומה מלאה-לא יופסקו
ההשקיות עד שהמפקח הורה בכתב לקבלן ,שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי באינטרוול ההשקיה.
את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקעית ללא שום זווית הטיה ,אלא אם כן נתקבלה בקשה
מיוחדת ובכתב .לאחר מספר השקיות ,יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית
הטיה .מערכת ההשקיה והמים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו .עץ שהתא לו נטייה לצד זה או
אחר ייושר ע"י הקבלן מיידית .במקרה של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות,
יספק הקבלן אדמת גננית למילוי החסר ,עד לקבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום.
עץ שלא ייקלט-ע"פ החלטת המפקח יסולק לאתר אשפה מאושר-על חשבון הקבלן ,והקבלן יהא
חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטוע במקום .אספקת שתילת עץ זה ואחריות
הקליטה תהא על הקבלן.
עץ נשיר אין להעתיק בשיא הקיץ-כלומר יולי עד אוקטובר (כולל) ורצוי בחורף.
•
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•
•

עץ חשוף שורש – רק בחורף.
עץ בגוש – מונה בסוג העץ.

 .4תמיכה וקשירת עצים תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ ,אם לא נאמר אחרת.
א.סמוכות לעצים :הסמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה לפחות  2.5מ' ,או  0.5מ' לפחות
גבוה מעץ הנשתל .הסמוכות יהיו עשויות מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר " 2מקולף
ומחוטא .הסמוכות יתקעו בקרקע בעומק  0.5מ' ,במרחק  30ס"מ משני צדי העץ בניצב לכיוון
הרוח השכיחה .הקשירה תהיה בצורת  , 8בנקודה הנמוכה ביותר בה תגרום הקשירה להתיישרותו
של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח .יש להשתמש ברצועות אלסטיות (גומי) או בצינור
פלסטי גמיש במקום המגע של חוט הקשירה עם גזע העץ למניעת פגיעה בגזע או בקליפת העץ.
ב.תמיכת עצים בוגרים :יעגנו עצים בוגרים בעזרת  3כבלים תעופתיים מגלוונים המעוגנים
ביתדות עשויות יציקת אלומיניום שייקבעו מסביב לעץ במרחק  50-40ס"מ מהגזע .היתדות
ייתקעו בעומק  60ס"מ .יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת נזקים .קשירת הכבל
לעץ תהיה ע"י צינור גומי (לא פוליאתילן) ועגנית בצורת  Uלקשירה .החדרת העוגן לקרקע תעשה
ע"י מיכל .בקשירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים ,ניתן להשתמש לתמיכה בעוגנים
ממתכת מגולוונת המוחדרים לתוך גזע העץ ובתנאי שמקום החיבור יטופל כהלכה למניעת חדירה
פגעים .יש להוסיף קפיצים לכבלים אלו.
סוג עוגן בעל יכולת אחיזה (ק"ג) עובי כבל
1.6
140
3.2
500
6.4 1,500

3.6
4.0
4.5

אורך כבל

קוטר עץ

"3
"6
"10

 .5ערערים
א.שיחי ערערים :שתילי הערערים יסופקו עם תווית ברורה ,המציינת את שם השתיל .שתילים
הגדלים בתערובת ללא חמרה 30% ,חומר אורגני ,מצע מאוורר ותערובת נקייה מעשבי בר.
סטנדרט משתלת "צמד" או שווה ערך.
שתילים במיכל  1.5ליטר ,הנם בגיל מינימלי של  1.5שנה.
•
שתילים במיכל  10ליטר ,הנם בגודל מינימלי של  2.5שנים.
•
ב.שתילת ערערים :בחלקות הנשתלות בערערים אין להוסיף זיבול כלשהו בשלב הכנת הקרקע או
בכל שלב אחר .יש להצניע בקרקע כבול גס בכמות של  8קוב לדונם ולהוסיף כבול לתוך בור
השתילה .להניח את הצמחים במקום שתילתם ,בהתאם לתכנית השתילה .לחפור בור שתילה
הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל ,לערבב את האדמה הנקייה שהוצאה מבור השתילה ,עם
כבול גס בכמויות שלהלן :לצמח בגודל  3כמות של  10ליטר (גודל הצמח מתייחס לגודל עציץ
סטנדרטי) .להניח את הצמח בתוך בור השתילה ,כך שגובה פני גוש הצמח יהיה מוצנע בעומק 1
ס"מ ,מתחת לפני הקרקע אך לא יותר .ענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי,
כלומר ענפים שפנו כלפי מעלה יישארו בכיוון זה וההפך .היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש,
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שיעקבו מאד את קליטת הצמח ובמקרים מסוימים לאי קליטה .להחזיר את תערובת האדמה
והכבול מסביב לגוש הצמח ולהדק קלות.
 .6השקיה :מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה לעומק של  30ס"מ לפחות ,כלומר מנת
מים של  30ליטר למטר מרובע .בתקופת הקליטה של הצמח (כחודש ימים) יש צורך להשקות
בתדירות גבוהה כשלוש פעמים בשבוע (ובמקרים מסוימים אף יותר) בכמות של  4-3ליטר למטר
מרובע ליום .כמות המים משתנה בהתאם לעונות השנה ,סוג הקרקע ומיקום הצמחים .במשך
הקיץ הראשון צריך להשקות בכמות של  3-2ליטר למטר מרובע ליום בתדירות של כל  4-3ימים.
לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל האופטימלי ,ניתן להשקות השקיות עזר בלבד אחת
למספר שבועות וזאת תוך מעקב על מצב הצמחים והתפתחותם .מעבר זה חייב להיות הדרגתי
תוך התאקלמות הצמח לתנאים חדשים.
 . 7דישון :ערערים צורכים כמויות קטנות של דשן ביחס לצמחים רחבי עלים אחרים ,אולם יחד
עם זאת דישון יעודד וימריץ את קצב הגידול של הצמחים .על כן ניתן לדשן בדשן 20*20*20
בכמות של  2גר' למטר
מרובע ,אחת לשבוע ולסירוגין לדשן בדשן גופרת אמון ,בכמות של  3גר' למטר מרובע אחת
לשבועיים.
במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת השקיה ,מומלץ לדשן בשפר  3בכמות של  0.5ליטר למ"ק
מים בכל השקיה .תקופת הדישון באביב ,בחודשים מרץ עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר.
עונת הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג אויר.
 .8טיפול עשבייה :ניתן לטפל בעשבייה חד שנתית ע"י ריסוס בגול בריכוז של  ,0.15%על גבי
הצמחים זאת עד לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים.
 . 9קיטום :בכדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסתטי וכצמחי כיסוי לקבלת כיסוי שטח
מהיר ואחיד
יש צורך לבצע קטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם.
 .10מידות צמחים:
טבלה א' :סטנדרטים לשתילי גננות הנוי
נפח הכלי:
כלי גידול אופייניים
החל מ -כינוי הגודל
(ה"סטנדרד")
תבנית
 10סמ"ק
תבניות תאים לריבוי
גודל 1
תבניות תאים גדולות ,כוסיות סטנדרטיות  100סמ"ק
גודל 2
כוסיות גדולות ,עציץ  ,9-10שקית  250סמ"ק
מכל  11ס"מ ומעלה ,עציץ  ,13-17שקית  1ליטר גודל 3
 3ליטר גודל 4
מכל  3ליטר סטנדרטי ,מכל  18ס"מ ,שקית
מכל  6ליטר סטנדרטי ,דלי קטן ,שקית  6ליטר גודל 5
 10ליטר גודל 6
דלי סטנדרטי ,שקית
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מכל  25ליטר ומעלה ,שקית (לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב')
מכל  40ליטר ומעלה ,שקית (לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב')
מכלים גדולים ,שקית ,חבית (לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב')

גודל 7

 25ליטר רגיל
 40ליטר גדול
 60ליטר גודל " ,8חבית"

טבלה ב' :סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה
החל מ-
גובה השתיל:
מספר הבדים* בגובה  190ס"מ ,ברווחים של  50ס"מ ביניהם**
החל מ-
קוטר/עומק גוש השורשים :החל מ -קוטר הגזע בגובה  20ס"מ:
כינוי הגודל (ה"סטנדרד") לעצים הנמכרים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה
 35ס"מ  25מ"מ (כ )1"-רגיל גודל  7בגוש
 170ס"מ
0
 40ס"מ  38מ"מ (כ )1½"-גדול
לפחות  2501ס"מ
 40ס"מ  50מ"מ (כ )2"-רגיל גודל  8בגוש
לפחות  3002ס"מ
גדול
 45ס"מ
 350ס"מ
 50ס"מ  75מ"מ (כ )3"-רגיל גודל  9בגוש
לפחות  3503ס"מ
גדול
 55ס"מ
 400ס"מ
 60ס"מ  100מ"מ (כ )4"-רגיל גודל  10בגוש
לפחות  4003ס"מ
גדול
 65ס"מ
 450ס"מ
 70ס"מ  125מ"מ (כ )5"-רגיל גודל  11בגוש
לפחות  4503ס"מ
גדול
 80ס"מ
 500ס"מ
*בד לא יהיה מקוצר ,בכדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה; קוטרו במדידה במרחק של 10
ס"מ מהגזע יהיה לפחות  1ס"מ .הענפים יהיו מופנים לסירוגין מן הגזע אל היקף העץ
**בהזמנה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות.
 41.04שתילה וזריעה
 .1דשא סינטטי למגרשי קטרגל:
כתנאי להשתתפות במכרז ,על הקבלן לספק את כל האישורים והתעודות הנדרשות להלן!
כללי :הדשא יהיה מסוג המתאים למגרשי קטרגל או כדורגל לפי סיווגו לכך ע"י היצרן .על הקבלן
המבצע לספק תעודת אחריות מקורית של יצרן הדשא לתקופה של  8שנים ,כולל הגדרות גבולות
האחריות לשביעות רצונו של המפקח .בנוסף יספק הקבלן הוכחה לניסיונו בהתקנת מגרשים
דומים בארץ.
סוג הדשא :גובה הדשא יהיה  50מ"מ מינימום ,משקל כללי  3024גרם/מ"ר ,משקל היריעה 1700
גרם/מ"ר ,משקל הסיבים  1320גרם/מ"ר ,עמיד לקרינת  UVלפי תקן ,צבע המשטח יהיה ירוק
וקווי הסימון בצבע לבן ברוחב  10ס"מ בכמות לפי הנדרש באישור המפקח.
סוג החול למילוי חול סיליקה בשיעור  18ק"ג מ"ר .פתיתי גומי בשיעור  15ק"ג/מ"ר.
העבודה :העבודה כוללת תשתית מצע סומסום  50%מעורבב עם חול מחצבה  50%בעובי  10ס"מ,
ישור מדויק והידוק המצע לפי שיפוע המגרש ,יריעת פלריג ,פריסת מרבדי הדשא ,הדבקת
המרבדים כולל סימון המגרש בדשא לבן ,קיבוע המרבדים בעזרת יתדות מגולבנים ,פיזורחול
סיליקט בעובי 12מ"מ ,הברשה ופיזור פתיתי גומי בשיעור  15ק"ג למ"ר והברשה סופית .המחיר
כולל כל הנ"ל ללא שכבת מצעים ואבן שפה שיחושבו בנפרד!
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 . 3שתילה וזריעה :כללי :פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי .העבודה
תבוצע כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה .הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם
לפני השתילה .כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור
השתילה ופריסת מערכת ההשקיה.
 . 4תנאי נטיעה :הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה .אין
לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות .אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך
לה.
 . 5מקור חומר הריבוי וטיב השתילים :דרישות טיב ,איכות ,גודל וסיווג ,יהיו ע"פ ההנחיות
לשתילי נוי של משרד החקלאות ,בהתאם לקבוצות הצמחים :עצים ,שיחים ,ורדים ,עונתיים ,וכו'.
אופן שתילתם :בגוש אדמה או חשופי שורש .הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים
ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא ,כולל בתקופות האחזקה .השתילים יתאימו
לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון בעריה/רשות מקומית .הצמחים
יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף ,כלומר יחס נכון
בין נוף לשורש ולגודל המכל .מעוצבים (כאשר נידרש עיצוב) ,נקיים מפגעים (מחלות ,מזיקים,
נמטודות ,או אחרים) ,ללא שיבוש בעשבים .טיב המכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי
החוזה .השורשים מקוצצים והמכל השומר על שלמות גוש השורשים .שתילים ממיכל גדול יהיו
מפותחים לגודל המכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן למיכל גדול יותר .יש להביא
דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח ,לפני הבאת השתילים לשטח .על הקבלן לוודא שהשתילים עברו
הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן .כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל,
לפני הבאתם לשטח ופעם נוספת לפני השתילה .המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות
המפורטת בכתב הכמויות .הזמנת כמות תהיה ע"פ רשום ביומן העבודה .לא יישתלו ולא יינטעו
עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל .שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה
כלל .האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה .לא תהיה סטייה
מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית ,אלא באישור בכתב מהמפקח.
 .6הזמנת שתילים :תוך  14ימים מקבלת צו התחלת העבודה ,יערוך הקבלן הזמנה במשתלה
בעבור צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא .הקבלן יראה למפקח אישור על המקדמה
הכספית ששולמה בעת ההזמנה .שתילים אחרים הדרושים לבצוע העבודה ,יוזמנו במועד מתאים
להבטחת אספקתם במועד.
 .7בור נטיעה :לכל שתיל הנשתל בגוש ,או שתיל חשוף-ייחפר בור ,שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או
במצע מנותק את כל מערכת השורשים של השתיל ,ברווחה ,ללא קיפול ודחיסה .אין לחפור בור
נטיעה עמוק מידיי ,לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יתר על המידה ,ויפגע בכך
בבריאות צוואר השורש של הצמח .באדמה בלתי מחלחלת או באדמות אטומות ,בשטחי מסלע או
בקרקעות מנוקזות ,יש לדאוג לניקוז הבור .החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או
ידני .עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח ,לפני מילוי הבור באדמה גננית .הקבלן יסלק על
חשבונו מהאתר ,את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו .הקבלן יספק את אדמת הגן
הדרושה למילוי הבור ורק לאחר מכן תאושר הנטיעה.
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 .8בורות לעצים :חפירה לעצים בשטחי גינון-המחיר כולל :חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט
וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור ,דישון וזיבול אדמת הגן ,מילוי הבור בעת השתילה ,השקיה-
הרבצת מים לרוויה והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות.
חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם להנ"ל .פירוק,
ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק תשתיות ,ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה,
או אבן גן בהתאם לפרט .בורות נטיעה במדרון בעת חפירת הבור ,יש להעביר את עודף האדמה
ליצירת תלולית בקדמת הבור בצד המדרון וזאת על מנת ליצור בור מפולס ,שימנע את בריחת מי
ההשקיה.
 .9פעולת הנטיעה
א .שתילת חשופי שורש :יינטעו בעונה המתאימה ,מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד
לאחר הוצאתם ממקום האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם (לפי ההמלצות
המקצועיות לכל מין ומין) .כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים ,יש לשמור אותם עד השתילה
בסביבה מאווררת ,לחה כגון קרקע לחה ,נסורת לחה וכו' .לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות
ותקינות השתילים וטיב מערכת השורשים-דהיינו שהשורשים יהיו בריאים ,בעלי קליפה שלמה,
ללא גידולים ועפצים ,הכל ע"פ הדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות .יש לסלק במזמרה
שורשים צולבים ,מסולסלים ופגועים ולחדש חתכים בקצוות של שורשים קרועים ולקצר שורשים
בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ .בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוף למערכת
השורשים ,כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי נוי של משרד החקלאות .יש לשתול את הצמח שגובהו
הסופי של צוואר השורש יהיה בגובה הקרקע במשתלה .בעת השתילה יוחזק השתיל ,כך ששורשיו
בבור יהיו חופשיים ,מילוי האדמה יעשה בהדרגה עם הידוק בין השורשים ,כך שייוצר מגע טוב בין
השורשים לקרקע המוספת .לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה (בכדי להביא את
השתיל למקומו הסופי) .עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית
השורשים אך לא בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע "שתילה ברטוב" (במים) :דהיינו ,לצמחים
קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם ולשאר צמחים ,תבוצע שתילה ברטוב אם לא
צוין במפרט .בשיטה זו ממלאים את הבור ב  2/3מים או מזרימים מים לבור ,במשך כל זמן
השתילה ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ דלילה .השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך
הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה ,עד להתקשות העיסה ועמידה עצמית של הצמח .בתום
השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים (גזע וזרועות) בלובן ,למניעת פגיעת
קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
ב .שתילה בגוש אדמה :בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם.
בעת הנטיעה ,יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן
הגוש ייגזמו במזמרה חדה .בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים .במקרה של סלסול
שורשים במעטפת הגוש ,מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים .מניחים את
השתיל בבור ,מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע) .לאחר
השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או
בקרקע המשתלה .במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים ,יש לצבוע ,להלבין את גזעו והענפים
באזורים החשופים ,כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה ,עד לקליטת הצמח.
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 .10מידות בורות נטיעה:
שיחים וערערים:
גודלי כלי

גיל

גודל בור

הגדרת הצמח בכתב הכמויות
(בס"מ) קומפוסט
(בליטר) הערות
 1ליטר חד-שנתי בעל נוף מסועף 30*30*30
צמח מס' 3
השטח כשמרווחים קטנים מ 1.5*1.5-מ' לפי הכמות במפרט.

 3ליטר דישון

וזיבול

לכל

דישון וזיבול לכל בור שתילה בנפרד כשמרווחים גדולים מ 1.5*1.5-מ' – בשיעור של  4גרם וכן 2.5
גרם אשלגן לכל  10ליטר תערובת למילוי הבורות.
 3ליטר
 3ליטר דו-שנתי בעל נוף מסועף 30*30*30
צמח מס' 4
 12ליטר
50*50*50
 6ליטר
צמח מס' 5
 30ליטר
 10ליטר  3שנים בעל נוף מפותח ומסועף 70*70*70
צמח מס' 6
 50ליטר
 25ליטר  3שנים בעל נוף מפותח ומסועף 80*80*80
צמח מס' 7
 4ליטר
ערער מס' 4
 1שנה
סטנדרטי
 2ליטר כבול גס לכל בור.
לא להוסיף
לפחות 30*30*30
 5ליטר כבול גס לכל
לא להוסיף
 10ליטר  2.5שנים לפחות 70*70*70
ערער מס' 6
בור.
ליטר
10
לא להוסיף
80*80*80
 25ליטר "אקסמפלר מיוחד"
ערער מס' 7
כבול גס לכל בור.

פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

פרק  57מערכות חיצוניות

 57.00מוקדמות
 57.00.1כללי
העבודה  -אספקה והנחת רשת המים והביוב  -תעשה בהתאם למפרט הבין משרדי  -פרקים 57
(עבודות מים ביוב וניקוז) ,לתכניות ולמפרט המיוחד הרצ"ב.
 57.00.2חלוקת העבודה
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המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע חלקים מהמכרז בלבד ,או על ביצוע כל המכרז
בשלמותו.
 57.00.3הוספת תכניות במהלך העבודה
המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף תכניות במהלך ביצוע העבודה (טרם ביצוע החלקים בהם
תעסוקנה תכניות אלו).כל עוד לא יחולו שנויים במפרט המיוחד ו/או בכמויות המופיעות בסעיפי
כתב הכמויות  -לא יתבע ולא יקבל הקבלן כל תוספת תשלום על המחירים שנקב בכתב הכמויות.
 57.00.4תאומים
על הקבלן לתאם את עבודתו מראש ובמהלך ביצוע עם כל הגורמים המוסמכים ,לרבות מחלקת
הנדסה -שורק וכל קבלן אחר המבצע עבודות בשטח .אחריות התאום  -ללא כל תשלום נוסף על
הנקוב במכרז  -על הקבלן המבצע מכרז זה.
 57.00.5תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס להנחת קווי מים וביוב ,חיבורי מים לצינורות ומתקנים קיימים במתחם
לרבות:
•

קווי מים עשויים פוליאתילן מצולב (פקסגול) בקטרים  90 - 160מ"מ.

•

מגופים וברזי כיבוי אש על קווי המים.

•

התחברויות לקווי מים קיים.

•

קווי ביוב עשויים פי.וי.סי עבה לביוב קצרים בקוטר  110-160מ"מ.

•

תאי ביקורת עגולים טרומיים.

 57.1קווי מים
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 57.1.1צינורות המים
הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י ,2002 .דרג ( 10עמידים בפני
 ).U.Vלקטרים מ 75 -עד  160מ"מ ודרג  15לקטרים בין  32ל 63 -מ"מ.
הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי  ,”"ELECTROFUSIONאין
להשתמש בחיבורים מכאניים.
מסעפים ליציאות למגרשים מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי
".”ELECTROFUSION
מחיר היחידה לצינור יכלול את כל האביזרים ,החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע העבודה
בשלמותה.
צינורות המים הקיימים
הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים החדשים.
על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות הקיימות.
התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם ניפרד.
 57.1.2מגופים
המגופים שיורכבו בעבודה זו יהיו מגופי טריז קצרים בציפוי פנים באמייל ובציפוי חוץ
באמייל/אפוקסי או רילסן ,ללא שקע מתחת לטריז ,עם סגר מצופה אלסטומר ,מתוצרת "רפאל"
( ) TRSאו "הכוכב"  -באישור מחלקת הנדסה שורק בכתב  -לפני ביצוע העבודה .מצדו האחר של
כל מגוף יחובר המגוף לאוגן מחליק על פליר (או לתותב אוגן מרותך לצינור) או להסתעפות עם
ניצב מאוגן (פלסאון  -ריתוך) ,מצדו השני  -לאוגן מחליק כנ"ל .כל הברגים ,האומים והשייבות,
בהם ישתמש הקבלן לחיבור אביזרים ואוגנים במכרז זה יהיו מגולבנים .השוחות בהן יורכבו
המגופים לפי פרטים סטנדרטיים מס' סט' - 005-תהיינה בקוטר  80 /60ס"מ עם תקרה ופתח
בקוטר  50ס"מ ומכסה יצוק ,כולל סימון "מים" .למגוף הנמצא בקצה קו יחבר הקבלן קטע צינור
באורך כ 80-ס"מ עם פליירים ואוגנים מחליקים בשני קצותיו שיצא מהשוחה .לאוגן שמחוץ
לשוחה יחבר הקבלן אוגן אטום (צבוע בצבע אפוקסי המתאים לשימוש במי שתייה).
 57.1.3הידרנטים
יורכבו לפי הפרט כולל ההסתעפות מהקו ,כשלשה ( )3מ.א .צינור פקס בקטר  110מ"מ לחציית
החניה והמדרכה ואוגן לחיבור ללמד  .הזרוע האופקית והאנכית של הלמד יעשו מצינור פלדה
 " x1/4"4ציפוי פנים בבטון ,ציפוי חוץ "טריו" ,כאשר החיבור ביניהן עשוי בקשת ריתוך
()LRבאותו עובי ובאותם ציפוים.
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בקצוות הזרועות ירותכו אוגנים בתקן מתאים לאוגן קצה החיבור מהקו הראשי אל הזרוע
האופקית ולאוגן מתקן השבירה אל הזרוע האנכית .על אוגן זה יורכב מתקן שבירה ואוגן אטום
בקוטר " 4ברום שיבלוט  10ס"מ מעל לפני המדרכה.
הזרוע האנכית תיקבע בגוש בטון (ב  ) 30 -כאשר כולו מהודק מסביב בחומר התשתית .פני
הגוש( )x40x4040יהיו בעומק  30ס"מ לפחות מתחת לפני המדרכה העתידיים.
 57.1.4התחברויות לצינור/מגוף קיים.
בהתחברות לצינורות מים או למגופים קיימים  -יגלה הקבלן את הקו או את מוצא המגוף/קטע
העיגון הקיים בנקודת ההתחברות ,יפרק סוף קו או אוגן אטום קיים ,או יחתוך הצינור הקיים
כנדרש וירתך אליו את צינור החדש באמצעות מצמד (י) ריתוך ו/או מעברי קוטר /מצמד אוגן
בקטר(ים) הדרוש(ים) .הקבלן אחראי להתאמת גובה ,כיוון וקוטר בנקודת החיבור .הקבלן יביא
כל זאת בחשבון במחיר שינקוב לצרך ביצוע ההתחברות .אין לחפירות הגילוי וההתחברות סעיף
נפרד בכתב הכמויות ,ועל הקבלן להביא בחשבון בסעיפי החפירה ,הנחת הקווים וההתחברויות.
כל נזק לתשתיות ולקווים קיימים (בין אם הם מסומנים בתכניות ובין אם לא) שיגרם במהלך
הגילוי יהיה באחריות הקבלן.
על הקבלן לתאם עם מחלקת ההנדסה משך ועיתוי הפסקת המים הנדרשת לצרך ביצוע
ההתחברות.

 57.1.5פיקוח ואישור שרות השדה של יצרני הצינורות
עבודות הנחת הצינורות הן הפוליאתילן והן הפלדה ,יעשו תחת פיקוח צמוד של שרות השדה של
יצרני הצינורות.
עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני הצינורות המאשרים ביצוע הנחת הצינורות
לפי הנחיות היצרן ,שימוש בחומרים כנדרש ,עמידה בבדיקות כנדרש :לחץ ,אטימות וכו' זאת
בנוסף לרשום בסעיף להלן.
כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה לצינורות.

 57.1.6בדיקת לחץ לצינורות המים
בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  57038של המפרט הבין-משרדי .כל קטע של הקו המוכן
ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  13אטמ'.
בדיקת הלחץ תערוך בנוכחות המפקח ,הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות .רק לאחר אישורו
של המפקח תכוסה החפירה.
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את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגרו באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה
שיעמדו בלחץ הבדיקה של  12אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו .יש לעשות בגמר
העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

 57.1.7שטיפת וחיטוי קווי מים
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות
ניקוז ,ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים .השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח .לאחר שהמפקח
יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן .פעולת
החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון :מגופים ,צינורות ,הידרנטים וכו'
בהתאם לסעיף  57037של המפרט.
חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור תוכנס
לקווים ותושאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות ,אם יהיה הריכוז
בין  1-10מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 24 -שעות נוספות .אם
הריכוז לאחר  24או  48שעות פחות מ 1 -מ"ג כלור לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על
התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום  24שעות יהיה גדול מ 1 -מ"ג לליטר.
בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת
צריכה כל שהיא לא תעלה על  0.2מ"ג לליטר.

 57.2קווי ביוב
 57.2.1צינורות ביוב
צינורות הביוב בקטרים  315-160מ"מ יהיו צינורות פי.וי.סי "עבה" לביוב לפי ת.י.884 .
 57.2.2הנחת צינורות ביוב בתעלות
הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו.
הצינורות יונחו על מצע חול ,יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.
הנחת הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע ,כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה .על
המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.

 57.2.3תאי בקרה לביוב
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תאי הבקרה לביוב בקטרים  125-80ס"מ יבוצעו לפי פרק  57.082במפרט הכללי מאלמנטים
טרומיים מבטון  -חוליות ,תחתיות ,עיבודי תחתית התאים מבטון ,תקרות ומכסים.
האיטום בין החוליות הטרומיות יעשה עם חומר אטמיה דוגמת "איטופלסט" מתוצרת
"מוזאיקה" או ש.ע .מאושר ומעליו טיט צמנט לכל אורך הרווח פנים וחוץ.
מחברי צינורות לתא יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן או ש"ע.
מכסי התאים יהיו מתאימים לעומס של  40טון לשוחות הנמצאים בכביש או שטח פתוח ולעומס
 25טון לתאים במדרכות.
קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט 50 :ס"מ לתאים עד עומק  80ס"מ ו 60 -ס"מ לתאים
מעל עומק  80ס"מ.
 57.2.4מפלים
ניתן להבחין בשני סוגי מפלים:
 .1מפל פנימי שגובהו אינו עולה על  40ס"מ
 .2מפל חיצוני
עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה  40ס"מ ,לא ישולם בנפרד.
עבור מפלים חיצוניים ישולם לפי קוטר הצינור בכל עומק המפל.

 57.2.5חיבור ביב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים
חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור הרשות
המקומית ועל פי סעיף  570827במפרט הכללי .חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י מחבר
שוחה עשוי פי.וי.סי.
מחיר היחידה להתחברות לתא קיים או התקנת תא חדש על צינור ביוב קיים כולל קידוח בדופן
התא ,התקנת מחבר מיוחד לחיבור צינור  , .P.V.Cביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש ,חסימת
צינורות נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.
אמצעי זהירות:
בחיבור ביוב לתא קיים או התקנת תא על ביב קיים יש לנקוט אמצעי זהירות כמפורט להלן:
העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון
לבטיחות .בשום מקרה לא באים המפרטים הכלולים בפרק זה להוריד מאחריותו
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הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו ,וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות
המבוצעות ע"י הקבלן.

 57.2.6בדיקת צינורות הביוב
 - 1בדיקה הידראולית
תבוצע כמפורט בסעיף  ,57058בשיטה כדלקמן :יש למלא את הקטע הנבדק במים יעמדו בתוך
הצינורות  24שעות לפחות ,אחרי זמן מה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים
בשתי שוחות לפחות.
כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החילחול .הפסד זה לא יהיה
גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי .אם איבוד המים
יעלה על השיעור הנ"ל ,יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית ,לאתר את מקומות הדליפה ולתקנם.
לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של
המהנדס.
 - 2בדיקת וידאו
בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לפני קבלת העבודה.
הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט כללי ,ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של
פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור .העבודה תכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל
ההכנות הדרושות .בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.
בדו"ח יכתבו גם תאריך ,שעת צילום ותנאי קרקע .הדו"ח ימסור למפקח תוך  24שעות אחרי
ביצוע הצילום כולל הקלטת.
תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת יתגלו מפגעים ולחוות דעת
המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של
המהנדס .הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים .לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר
של קטעי הקו המתוקנים תהליך הצילום החוזה יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

דו"ח צילום
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במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום אינו מבטל את
הדרישה להכנת תכניות "עדות" .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את
הפרטים הבאים:
מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות
א.
הבצוע ,וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
ב.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:
קטעי הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע ,הערות וציון מיקום המפגע
ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

ג.

סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

ד.

מסקנות והמלצות.

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלו יצולמו מעל גבי
ה.
הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

 57.2.7ביטול תא ביוב
ביטול תא קיים כולל פירוק המכסה והטבעת העליונה והרחקתם למקום עליו יורה המפקח,
חסימת הצינורות הנכנסים והיוצאים בבטון ,מילוי תחתית התא בחומר מקומי מגובב ,מילוי
החפירה מעל התא כנ"ל ,החזרת השטח למצבו הקודם וכו'.
אופן מדידה
פרוק מתקן ביוב ישולם בנפרד ביחידת קומפלט אחת לכל סוג ,גודל ועומק של המתקן.

 57.3עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב
עבור עבודות עפר לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים בסעיפי
הנחת צינורות,אביזרים ומתקנים וכוללות סילוק עודפי עפר מחפירות התעלות למקום המאושר,
עם גריסת ,פיזור ,מילוי החומר עם הידוק מבוקר ברטוב בשכבות  20ס"מ.

 57.3.1חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות
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בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע
מעורבות בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים.
עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות ,כאשר אין חתכים (בדרך כלל בקווי המים)
הצינור יונח בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד הצינור יהיה  0.80מ' במדרכות ו-
 1.00מ' בכבישים.
במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימלי עד פני הצלחת
יהיה  60ס"מ.
שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל 90% -מוד .אאשהו בציוד מכני מתאים .פסולת ועודפי
החפירה יורחקו לאתר מאושר ע"י מחלקת הנדסה שורק בתחום השיפוט של הרשות ולפי הוראות
המהנדס.
 57.3.2עטיפת חול לקווים
מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים .מצע
חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי המים.
החול יהיה חול דיונות נקי ,אינרטי ,ללא חומרים אורגניים ,אבנים או מלחים.
התשלום עבור מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.
 57.3.3מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון
החומר למילוי המוחזר ,סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע
בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט בסעיף  5לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים.
מילוי החול יונח בשכבות של  20ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים.
 40ס"מ ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים ,על מנת לא לפגוע
בצינור.
בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מובחר נקי מאבנים מונח בשכבות.
בדיקות המילוי תעשנה בהתאם לפרוגרמת הבדיקות המצורפות למסמכי המכרז.

 57.4פתיחת כבישי אספלט ומדרכות לשם הנחת קווי ביוב
חיתוך האספלט הקיים יבוצע בקווים ישרים באמצעות משור דיסק .המצעים והאספלטים יהודקו
בהידוק מבוקר שיבדק ע"י מעבדה מוסמכת .דרגת הצפיפות של המצעים תהיה בכבישים
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ובמדרכות לפחות  .100%עובי כל שכבה לא יעלה על  20ס"מ .הקבלן יבצע לפחות  2שכבות מצע
בכביש ושכבה אחת במדרכה.
מיד לאחר גמר הנחת המצעים יבוצעו תיקונים זמניים מעליהם באספלט קר וזאת לפי הנחיית
המפקח.
לאחר מכן יגולחו שארית האספלט הקר והמצעים עד לתחתית שכבת האספלט הקיים ,אך לא
פחות מ 8 -ס"מ מפני הכביש ואספלט חדש יבוצעו באופן מרוכז מעל המצעים.
מבנה האספלט ייעשה כלהלן:
המצע ירוסס בשכבות  M.C.O., 1.0ק"ג/מ"ר ועל גביו ציפוי של  5.0ס"מ אספלט.
שכבת ריסוס  RC2 0.25ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים.
החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף ,כך שעם הידוקו הסופי
של חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות.
התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל
וקבלת משטח אספלט מושלם ללא שקיעות.
קבלת האספלט והריצופים מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית.
שקיעות
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות ,לשוחות
ולמתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן ,ישיר או עקיף ,במשך שנה מיום מתן תעודת
ההשלמה.
אופן מדידה
ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא (אספלט ,אבנים משתלבות וכו') ישולמו לפי
מטר אורך.
העבודה כוללת הכל כמפורט לעיל ,לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת.
הקבלן מתחייב להחזיר את השטח לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר
אינה מצויינת בפרק זה ,רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות.
 57.5תכניות
א .תכניות למכרז
התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד" .תכניות אלו באות
להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.
על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו.
ב .תכניות לביצוע ותכניות נוספות
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לקראת ביצוע העבודה ,וגם במהלכה ,ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע.
כמו כן יתכן כי לפני ו/או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שתכלולנה תוספות
הבהרות ושינויים ביחס לתכניות המקוריות.
למרות האמור לעיל ,לא יהיה בהכנסת שינויים בתכניות ובהוספת תכניות כדי לשנות את מחירי
היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו.
ג .תכניות לאחר ביצוע
עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע ( )AS- MADEשהוכנו על ידי מודד
מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה ,מאושרות ע"י המפקח.
התכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס ,של המתכנן בתכנת "אוטוקד" ,והן תכלולנה
את כל המבנים ,המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש
להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון :תוואי קווים ,מיקום תאים קוטר ,שיפוע וIL-
של צינורות ,תשתיות אחרות בסביבה ,קשירה למתקנים קיימים בשטח (קו מתח גבוה ,צירי
כבישים ,מבנים וכו') הצטלבויות עם תשתיות עם תשתיות וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'.
הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות
לאחר ביצוע .הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך.
עבור תכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול
במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
מסירת תכניות לאחר ביצוע מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
ד .בדיקת תכניות ע"י הקבלן
עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות ,החסרה,
סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן .מנהל
הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת .לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט כאמור,
בין אם לא הרגיש בטעות ,החזרה ,סתירה ,ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא ,ישא
הקבלן בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.

חותמת וחתימת הקבלן:
_______________________________
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מסמך יא
המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין-משרדית מטעם
משרד הבטחון ,משרד העבודה ,מע"צ ומשהב"ש ,אשר ניתן לרוכשו בהוצאה לאור
של משרד הביטחון )לא מצורף)
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