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תאור כללי של העבודה.1

 בית שקמה - גיאה – תלמי3412במסגרת מכרז/ חוזה זה יבצע הקבלן קטע מכביש מס' 

יפה.

וכו'( ניקוז, סלילה, אביזרי דרך )מעקות בטיחות  העבודה כוללת עבודות הכנה, עפר, 

ותאורה.

 ק"מ. 3.6 ק"מ וכבישים משניים וזרועות - סה"כ כ- 2.4      אורך הדרך -  

:תאור העבודות לביצוע

למנהל.1 ומבנים   שונים  פרוקים  קיימים,  שינויים במתקנים  כולל  הכנה,  עבודות 

הפרויקט 

ולמעבדה.

עקירת עצים וחישוף. .2

עבודות עפר. .3

שכבות מבנה הכביש, כולל: מצעים, ריסוסים ואספלטים. .4

אבני שפה וריצופים. .5

צינורות ניקוז, מתקני תיעול, מעבירי מים וייצוב תעלות ומדרונות. .6

עבודות תאורה..7

עבודות העתקת צנרת מים. .8

עבודות פיתוח נופי כולל חיפוי מדרונות, גינון, השקיה ועוד..9

מעקות בטיחות מפלדה לרכב. .10

עבודות סימון, תמרור ושילוט )כולל סימון, תמרור ושילוט ארעי בעת הביצוע(..11

לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה ואבני דרך-    01.01
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הינו א. זה  מכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  חודשים12משך  צו  מיום קבלת  קלנדאריים   
התחלת העבודה. מובהר, כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע

הפרויקט.

להלן לוח הזמנים לשלבי הביצוע ולביצוע העבודות ו"אבני דרך" )כמשמעות מונח זהב.
בהסכם לביצוע עבודות קבלניות(, שנקבעו למכרז זה: 

שלב
א'-

      200-318  תפיסת שטח בחתכים 

 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה3

על הקבלן לבצע עב' עפר לתפיסת שטח הביצוע ומסירת קטע בשלמותו

 כמתואר ובכפוף לאמור200, כולל צומת בחתך 200-318בחתכים 

 להלן.01.28 ו- 01.27בסעיפים 

גמר ביצוע שלב א' יהווה אבן דרך ראשונה בפרויקט זה.

שלב ב'
   -

   כביש לתלמי יפה     323   –   300  חתכים 
 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.6

 ביצוע ומסירת הקטע בשלמותו.323השלמת קטע מלא כולל צומת בחתך 

גמר ביצוע שלב ב' יהווה אבן דרך שנייה בפרויקט זה.

שלב ג'
   -

   כולל מעגל גיאה   350   –   323  חתכים 
 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.9

ביצוע קטע מלא כולל מסירת הקטע בשלמותו.

גמר ביצוע שלב ג' יהווה אבן דרך שלישית בפרויקט זה.

שלב ד'
-

 חיבורים לכבישים קיימים במעגלי תנועה – בית שקמה, גיאה, תלמי3

 יפה  

 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.12

ביצוע ומסירת הכביש בשלמותו. 

גמר ביצוע שלב ד' ומסירת מלוא הפרוייקט יהווה אבן דרך רביעית

בפרויקט זה.

כל העבודות תבוצענה על בסיס המפרט הכללי של נתיבי ישראל במהדורה האחרונה) להלן: "
המפרט"(.

 :הסעיפים הרלוונטיים במפרטלהלן פירוט 
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02.01עבודות בטון 

05.01עבודות איטום 

40.01עבודות פיתוח ושיקום נופי 

41.01עבודות גינון והשקייה 

51.01עבודות סלילה 
 51.01עבודות הכנה
 51.02עבודות עפר
 51.03שכבות מצע ותשתיות אגו"מ
 51.04שכבת אספלטיות במיסעות
 51.05עבודות ניקוז ומניעת סחף
 51.06עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות
 51.31עבודות שילוט ותמרור
 51.32עבודות סימון כבישים
 51.33מעקות וגדרות בטיחות
  51.35הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה

המפורט להלן משמש תיאור והשלמות.

 עבודות בטון וקירות תומכים02

 רכיבי בטון שונים02.03

02.01.0010 
בטון רזה 

 ייושם מתחת לאלמנטים מבניים ע"פ המופיע בתוכניות וכן לכל האלמנטים15בטון רזה/בטון ב-
הנוספים לפי דרישת המתכנן, יועץ הקרקע ו/או בקר האיכות. 

ההתייחסות לבטון רזה תהיה ככל בטון על היבטיו השונים לרבות עיבוד פני הבטון. כאשר נדרשת
 ס"מ ותתווסף לו רשת10נסיעה של כלים מכאניים כבדים על גבי הבטון הרזה, הבטון יהיה בעובי 

זיון.
מדידה ותשלום

הבטון הרזה ובטון ההגנה ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה  בשלמותה
בהתאם לדרישות המפרט הכללי של נת”י והמפורט לעיל.
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02.01.0700
  30  מעבירים מבטון מזויין ב -

מתקני כניסה ויציאה מבטון
יבוצעו כמפורט בפרק 30מעבירי מים ומתקני כניסה ויציאה מבטון מזוין ב-  במפרט הכללי02 

נתיבי ישראל.

כללי

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי שלא.

נתיבי ישראל 

              הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התוכניות שבידיו 

                            הן מהדורתו האחרונה של המתכנן.

              על התוכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

ב.

 .118  ולת"י 466   בהתאם לת"י 40סוג הבטון על פי חוזקו יהיה לפחות ב-(1

.466יחס מים צמנט  מרבי עפ"י המופיע בדרישות ת"י (2

      סיווג המבנה  עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה-(3

 מעבירי המים על כל רכיביהם הקונסטרוקטיביים )מובלים, קירות תומכים, מרצפי בטון,

סיווג  דרגת  וכו'( הם בעלי  -ת"י 11קירות מצח  כמופיע בחוקת הבטון  חלק 466   1

.11 טבלה 118 ובהתאם לדרישות ת"י 3.2 ו- 6.3טבלאות 

  דרישות תפקודיות  מתערובת הבטון והחומרים(4

 3 - האגרגטים יהיו מסוג א' בהתאם לת"י   אגרגטים.

-מוספים ותוספים לבטון  

.896המוספים לבטון יעמדו בדרישות ת"י 

( התאימות  והוכחה  במידה  יורשה  אחד  ממוסף  ביותר  ביןCopatibilityשימוש   )

 דקות מרגע המגע150המוספים. התחלת ההתקשרות ביציקה באתר תהיה לפחות 

בין צמנט למים.

 -סומך הבטון   

 בהתאם לחלק המבנה הנוצק: S6 או S5סומך הבטון  יהיה 

 S5- עבור יציקות אופקיות )רצפות וכד'( 

.S6- עבור קירות, עמודים וכד' 

,S7עפ"י שיקול הקבלן המבצע ניתן להגדיל את סומך הבטון בחלקי מבנה אנכיים ל- 

( ישראלמו  נתיבי  חב'  מצטופף  בבטון  שימוש  בכלSCCאו  יעמוד  ( בתנאי שהבטון 

דרישות המפרט.

 -הפרשת מים מירבית  
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המים הפשרת  מים,  להפרשת  הנטייה  צמצום  על  מרבי  דגש  יושם  תערובת  בתכן 

מכמות המים הכוללת למ"ק בטון טרי מחושבת על0.75%הכוללת לא תעלה על   

בסיס רווי יבש פנים )רי"פ(.

 -ממוצע עומק חדירה של מים של   עמידות בפני חדירת מים דוגמות  בלחץ3   

35 מ"מ. אף דוגמה לא תעלה על 30 לא יעלה על 5 חלק 26בבדיקה לפי ת"י 

מ"מ.

 משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה2בדיקת החדירות למים תתבצע ל- 

בשטח.

 הקבלן וספק הבטון בתאום עם יועץ הבטונים של הקבלן יכינו תערובתתערובת לניסיון:

בטון לניסיון שתעמוד בכל הדרישות לעיל.

אישור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור התערובת, ע"י יועץ הבטונים של המזמין

 חודשים לפני תחילת היציקות באתר.3ומנה"פ. על הקבלן לבצע את תערובות הניסיון כ- 

 ימים לפני ביצוע היציקה14הקבלן יגיש לאישור את ההתארגנות ליציקה בכתב, לפחות 

הראשונה.

יציקת האלמנט הראשון תבוצע בנוכחות יועץ הבטונים של שני הצדדים ותשמש כיציקת

ניסיון לפני אישור לעבודה שגרתית.

  דרישות ביצוע(5

 ס"מ, יש להתקין שומרי מרחק מבטון.5.0עובי הכיסוי המזערי למוטות הזיון יהיה 

אין לצקת בימים בעלי טמפ' קיצוניות )גבוהה או נמוכה(.  הכנות והנחיות ליציקה  -

 וטמפ' האוויר לא תעלה 30oC              טמפ'  הבטון הטרי בעת היציקה לא תעלה על 

.33oC              על 

                            יציקת כל הבטונים )פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבת בטון. חוזק

התבניות  

                           יותאם לקצב היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות בהתאם. היציקה

תתבצע  

                           תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם יאושר  

                           במפורש בכתב על ידי יועץ הקרקע.

 -החיבורים בין הטפסות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון  טפסות 

והיווצרות קיני חצץ או מוקדי סגרגציה מקומיים.
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במקומות בהם נדרש גימור מבטון חזותי חשוף, על הקבלן להתאים את הטפסות

בהתאם לנדרש במפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות אדריכל

הנוף ומנה"פ.

 -לא יורשו הפסקות יציקה ומישקים אופקיים או אנכיים אלא אם  סומנו  מישקים

במפורש בתכניות. יש להתארגן לקצב אספקת בטון שימנע המתנות בין ערבלים.

בכל מקרה של המתנה )בלתי רצויה(, לפני חידוש היציקה יבוצע ריטוט של הבטון

שנוצק קודם לכן, לפני שימת הבטון החדש, לאחר שימת הבטון החדש יתבצע

 שכבות הבטון לצורך חיבורם.2ריטוט דרך 

 -פני בטון אופקיים )מרצפי בטון במתקני כניסה ויציאה( יוחלקו בעזרת     החלקה 

       מחליק סיבובי "הליקופטר".  

    

-ריטוט  הבטון יתבצע  באמצעות מרטטי מחט, בתנועות קצובות  ציפוף וריטוט  

ובכיוון התקדמות מוגדר באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומלא של הבטון ועטיפה

וכיסוי של מוטות הזיון.

15 עד 10 מחזורים בהפרשים של 2בעת יציקת משטחים יש לבצע ויברציה ב 

דקות כדי לאפשר שקיעה פלסטית של הבטון הטרי.

רק לאחר מחזור הריטוט השני יש ליישר את פני הבטון, להביא אותו למפלס

הרצוי ולבצע החלקה ידנית ראשונית.

יש לשמור את פני הבטון לחים עד לסיום ההחלקה בהליקופטר. לאחר מכן 

מיד לאחר סיום ההחלקה בהליקופטר יש לשמור את פני הבטון רטובים במשך

 ימים.10

 מרטטי מחט שיופעלו בו זמנית2באלמנטים אנכיים יש לבצע ריטוט באמצעות 

אופקית.2ע"י  התקדמות  כדי  ותוך  מעלה-מטה  קצובות,  בתנועות  פועלים,   

מ' לצורך יצירת אזור השפעה חופף בין51. המרטטים יהיה כ 2המרחק בין   

שניהם.

לרטט את השכבה יש  )רצוי שלא(  של הפסקה  לעיל, במקרה  שנאמר  כפי 

הקודמת לפני ביצוע  שימת שכבת הבטון הבאה.

שימת הבטון צריכה להיות רציפה אך לא מהירה, יש להחדיר את צינור המשאבה

.הגמיש לתוך התבנית לעומק המרבי הניתן

האשפרה תתבצע עפ"י המפורט במפרט הבין משרדי משך  תקופת  אשפרה -

 ימים.10האשפרה יהיה 
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סוג החומרים בעזרתם תתבצע האשפרה יתאים למפרט הכללי של חב' נתיבי

ישראל ולגימור הבטון הנוצק  )הנחיות לאשפרת בטון חשוף חזותי ראה במפרט

הכללי של חב' נתיבי ישראל( מודגש בזאת שאין להשתמש בחומר אשפרה מותז.

 אשפרת פני בטון אופקיים באמצעות מים ובעזרת בד גיאוטכני מצופה

בפוליאתילן.

אשפרת רכיבי בטון שנוצקו בעזרת טפסה תתבצע בעזרת יריעות מגן כמפורט

במפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל. פני הבטון יהיו לחים בכל משך תקופה זו.

מדידה ותשלום
 ימדדו לתשלום40ימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( . האיטום, כל עבודות החפירה ותוספת עבור ב-

בסעיפים נפרדים.

02.01.0720
  30  רולקות בטון ב-

ס"מ7x7 או 5x5בכל הפסקת יציקה שבה ישנו מפגש בין רצפה לקיר תבוצע רולקה במידות 
SIKA לפחות או מחומר מסחרי דוגמת 30בהתאם  למצוין בתכניות. הרולקה תבוצע מבטון ב-

RAP.לפני יישום הרולקות יש לקבל את אישור בקרת האיכות לנקיון המשטח.
מדידה ותשלום

רולקות ימדדו וישולמו במ"א, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לדרישות 
המפרט הכללי של נת”י והמפורט לעיל.

02.01.0802
     CLSM  בטון 

א. תיאור ודרישות ביצוע
 לפי מפרט זה כפיCLSMסעיף זה מכיל את  העבודה הדרושה כדי לבצע במקום הנדרש מילוי 

 ישמש למלא את החלל  לפי הוראות מנה"פ / מפקח. העבודהCLSMשינחה מנה"פ / מפקח.  
תתבצע בהתאם למפרט זה.

אישור תכנון תערובת
 עד אשר תכנון תערובת שהוגש ע"י הקבלן עבר בקרה ואושר ע"י מנה"פCLSMאין למלא במילוי 

/ מפקח. ציון התנאים לאישורו של מנה"פ / מפקח לתערובת המוגשת יהיו מובנים. קבלת אישור
סופי תהיה בהתבסס על התאמה עם מפרט זה ותוצאות הבדיקה משביעות רצון ע"פ דגימות

שטח במהלך הביצוע כנדרש מפרטים אלה או כנדרש על פי המהנדס.

 בדיקות
יבדקו בשטח בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  של חברתCLSMדגימות מילוי   
נתיבי ישראל.

יוגשו ידי הקבלן. תוצאות  מוסמכת אשר מועסקת על  ידי מעבדה  יבוצעו על  ובדיקה  דגימה 
 שעות מהשלמת הבדיקות. מנה"פ / מפקח רשאי לבצע בדיקות משלו למילוי48למהנדס תוך 

CLSM/ באמצעות כל בדיקה או ע"פ שיטות הבדיקה הנ"ל. על הקבלן לשתף פעולה עם מנה"פ 
CLSMמפקח בדיקות של מילוי ה- .

 ולשקם את אתרCLSMלאחר השלמת העבודה, על הקבלן להסיר  מאתר הפרויקט עודפי מילוי 
המילוי לשביעות רצון המפקח.
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02.01.0822
פלדת זיון לבטון

 עפ"י החלקים המתאימים )לפי סוג הפלדה הנדרש4466תכונות  הפלדה תתאמנה לדרישת ת"י 
כפי שמסומן בתכניות הברזל(. 

 "עבודות01 של המפרט הכללי עבודות בטון באתר, תת פרק 02העבודה תבוצע בכפיפות לפרק 
בטון יצוק באתר".

אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל )טון או ק"ג(, בהתאם להנחיות

המפרט הכללי. שומרי מרחק מסוג כלשהו, כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים בנפרד. 
תמיכות לזיון )"כסאות"( עשויים מוטות זיון מכופפים, לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול במחירי

ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום היחידה. 
ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 

 מ'15בכל מקרה בפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד )וכולל( של 
למוט. 

חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות, כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות באורך כללי,
אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה. 

בכל שאר האלמנטים ישולם לפי סעיף של ברזל מצולע רגיל ,בכל קוטר שהוא, גם אם בפועל
נעשה שימוש בברזל רתיך מכל סיבה שהיא. 

 עבודות איטום05

05.01.0011
איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע

וארג, מריחות 3איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מלוי ייעשה ע"י איטום בחום – 
כדלקמן:

ס"מ, סתימת חורים וקיני חצץ2הכנת השטח כולל חתוך חוטי קשירה לעומק א.  
ותיקוני בטונים, כולל ביצוע רולקות בטון.

מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים )בשעור המצוין בהוראות היצרן(.ב. 
 ק"ג/מ"ר.1.25 בשעור 25/75מריחת ביטומן אספלט חם כגון ג.  
שכבת ארג זכוכית מודבקת על  הנ"ל.ד. 
מריחת ביטומן אספלט כמו בסעיף ג' לעיל.ה. 

מדידה ותשלום
ימדד במ"ר כולל את כל האמור.

 מפרט מנחה – עבודות חשמל ותקשורת08
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כללי 1.0
יש לבצע עבודות תשתית תאורה לאורך כביש  זו  – כביש גישה3412במסגרת עבודה   

לישובים 
גיאה ותלמי יפה.

 - מתקני חשמל ותשתיות08( העדכני ופרק 1954העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל )
מתוך 

המפרט הכללי לביצוע עבודות בנין בהוצאת הוועדה הבינמשרדית העדכני.

מפרטים, פרטים הנחיות לעבודות תכנון של נתיבי ישראל העדכניים, מפרט זה, שרטוטים
והוראות

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

פירוט מצב קיים ותיאור העבודה2.0

בצמתי כניסה לישובים קיימת תאורה שתשודרג לעמודי תאורה חדשים עם פנסי2.1
לד,

                           חיבור תאורה חדשה למע' תאורה קיימת. בצמתים יבוצעו שתי מרכזיות
שיזינו תאורה, 

                           את התאורה החדשה לאורך הכביש. 

בתחום של תוואי העבודה התקבלו נתוני תשתיות חשמל ותקשורת יש מידע ידוע2.2
על

תשתיות קיימות עיליות ותת קרקעיות של חברת החשמל.

במסגרת העבודה יבוצע כביש חדש כולל זרועות כניסה לישובים וכיכרות 2.3
- הקבלן החשמל יבצע את העבודות בהתאם לקידום עבודות של קבלן   הכביש.

כאמור, במקום קיימת ופעילה באופן תקין תאורה, הקבלן יישמר את המצב הנוכחי2.4
פעיל 

ויבצע שינויים והתאמות לפי שלבי הביצוע.

העבודות לניתוק העמודים והפעלת עמודים חדשים תבוצע במהלך היום כאשר
בלילה תחזור התאורה לפעולה מהעמוד הישן או מהחדש – השינויים יבוצעו בתוך

מספר שעות קצר והכנת התשתיות והחיבורים מבעוד יום.

תאורה זמנית לעבודה2.5

א. תבוצע תאורה זמנית לצורכי עבודה ע"י התקנת קוביות בטון, עמודי עץ וכבל
תא"מ- קו ההזנה יילקח מעמודי תאורה קיימים. החלטה על ביצוע, אורך הקו

תקבע לפי שלבי הביצוע ותאום עם קבלן הביצוע והפיקוח.

ב. יש לבדוק עם הקבלן אפשרות התקנת עמודים והפנסים סופיים לתאורת אזור
העבודה 

    באם הדבר ניתן על פי שלבי הביצוע ותחומי העבודה.

ג. יש לבדוק בשטח הצורך בביצוע תאורה זמנית עפ"י הוראות הבטיחות באזור
העבודה. 
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    )מתוכננים נצנצים ומעקה בטחון( והשיקולים יהיו כאמור לעיל.

פירוט השינויים3.0

כל עמודי תאורה בתחום הביצוע יהיו חדשים מסוג עגול קוני כולל פנס חדש מסוג לד. 3.1

 תחובר למרכזיות תאורה חדשות . 3412תאורה לאורך כביש 3.2

בדיקות ותיק פרויקט4.0

בסיום העבודה יכין תיק פרויקט הכולל תוכניות "עדות" כולל חתימה מודד 4.1
              מוסמך לתוואי, עומק תשתיות חשמל ותקשורת ופירוט התשתיות הטמונות.

יצרף דו"ח בודק מוסמך לאישור המתקן כנדרש בחוק )מצורף דו"ח בודק לדוגמא(.4.2

דפים קטלוגים, חישובי תאורה, אישורי תקן לציוד שהתקין, עמודים, פנסים, 4.3
              מגשים, צנרת, כבילה וכו'.

יצרף תעודות אחריות לעבודה ולציוד.4.4

יצרף רשימת ספקים, אנשי קשר, טלפונים, דוא"ל לקשר לתחזוקה.4.5

דוח בדיקה למתקן חשמל

פרטי המתקן
תאריך בדיקה

מס' מתקן נת"י
מס'

כביש/כתובת
האתר

יעוד המתקן
הנבדק

בודק חשמל:
שם ומשפחה 

סוג רישיון 
מס' רישיון

תוקף
חשמלאי

מבצע:
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שם ומשפחה 
סוג רישיון 
מס' רישיון

תוקף

תיאור המתקן
דגם מפסק

ראשי 
מבנה לוח

)פוליאסטר/מתכ
תי(

שיטת הגנה בפני
חישמול

רכיבי הארקה
תקופתית, מתקן חדשסוג הבדיקה 
תיאור מילולי

*הדוח הינו לדוגמה בלבד, על הדוח הסופי להכיל לא פחות מהדרישות
המצוינות. 

מדידות בסיסיות )אחרי מפסק ראשי ולפני יציאות למעגלים(
RST
VICOS 

φ
VICOS 

φ
VICOS 

φ
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(ΩMבדיקת התנגדות הבידוד )
פס צבירה ראשי )כלפי

המעגלים(
תקין/לא תקיןערך

N - Earthing
N - Phase

Phase - Earthing
Phase - Phase

( והגנותLOOP TESTבדיקת לולאת תקלה )
לולאת
תקלה

תקין/(CBמפסק אוטומטי )
לא

תקין
R)Ω(Ik)Aכבלמעגל

(
¿מגנטי )תרמי

מרכזי
ה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

מכשירי מדידה
סוג + דגם

רב מודד/צבת
התנגדות

הבידוד
לולאת תקלה
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הצהרת החשמלאי המבצע:

הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכנית זו בוצע על ידי לפי כללי
המקצוע והבטיחות הטובים, בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד

 והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים1954
למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ

הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים. הנני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק
והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

חותמת + חתימה:___________________
הצהרת הבודק:

תוקפו של הדוח נכון ליום הבדיקה ואין הבודק אחראי לכל שינוי שלא על
דעתו.

מאשר לחשמל / מאשר לחשמל בתנאי / לא מאשר

חותמת + חתימה:___________________

   פיתוח, גינון והשקיה  40  פרק 

קירות ומסלעות

קירות תומכים/קירות גדר

02 ו 40הקירות יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הבין-משרדי פרק 

, ביצוע בטפסות חדשות ומרוחות בשמן למניעת הכתמת הבטון, הטפסות יתאימו בניהם לקבלת

מראה נקי של פני הבטון, הטפסות יהיו מהוקצעות, מרחקי המשקים יהיו לפי הנחיות

קונסטרוקטור.  

- מדידה תהיה לפי: מ"ק בטון יצוק באתר.מדידה

14



 

- התשלום יכלול את כל הנדרש עד להתקנה מושלמת וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הנילווים לרבות חפירה, מילוי עד למצעים, הידוק, מצעים, בטון רזה, יסוד לקיר, זיון, מישקים וכל

הדרוש לביצוע מושלם, ומילוי חוזר של אדמה.

נדבך ראש )קופינג(

 , תוצרת67442672 ס"מ , מק"ט 30 ס"מ, ובאורך 30 ס"מ, ברוחב 7נדבכי ראש כורכרי בעובי 

 ס"מ רוחב עם פוגות1אקרשטיין או ש"ע, בגמר מסותת  ובגוון  כורכרי, מישקים יהיו מקסימום 

 ס"מ , כולל מילוי מישקים בטיט צמנט בגוון האבן, יש לאשר דוגמא ע"י0.5שקועות לעומק 

אדריכל נוף.

 - מדידה תהיה לפי מ"א אבן ראש  נטו.מדידה

 - התשלום יכלול את כל הנדרש עד להתקנה מושלמת ובהתאם לסעיפיהתשלום

היחידה השונים שבכתב הכמויות, וכולל את כל העבודות ההכנה, שכבות

היסוד וניקוי השטח בגמר העבודה.

חיפוי קירות באבן 

, תוצרת אקרשטיין67041421 ס"מ,מק"ט 23/23 ס"מ, גודל אבן 2.5חיפוי אבן כורכרי בעובי 

 ס"מ10או ש"ע ,בגמר מסותת ובגוון לפי אישור האדריכל, ובהתאם לפרט,  חיפוי האבן לפחות 

 ס"מ רוחב עם פוגות שקועות1מתחת לפני מפלס מתוכנן בחזית/גב הקיר. מישקים יהיו מקסימום 

 ס"מ , כולל מילוי מישקים בטיט צמנט בגוון האבן.0.5לעומק 

 ס"מ מעל לריצוף, פיזור15צינורות ניקוז בקוטר לפי תכנית קונסטרוקטור יהיו בגובה מינימלי 

 ס"מ לפי תכנית קונסטרוקטור. 2-3לפי תכנית קונסטרוקטור. תפרי התפשטות 

העבודה כוללת עיגון האבן לקיר 

:  מדידה תהיה לפי מ"ר חיפוי  נטו.המדידה

 לרבות אספקה, הדבקה עם יציקת בטון,יכלול את כל הנדרש עד להתקנה מושלמת התשלום:
פריסת רשת וקשירת אבן, עיבוד פוגות בכוחלה מלט לבן.

כיתוב שם הישוב וסמל המועצה

 מטר וכן כיתוב שם הישוב בעברית.  גובהX1.2בערך 0.7הכנה והתקנה של סמל המועצה בגודל 

 מטר מאלומיניום, כולל חיתוך בלייזר, ציפוי טקסטורה דמוי ברונזה עם פטינה0.4האותיות 

ירוקה.

ביצוע הכיתוב יהיה לפי אומן.

(.UV שנים על הפסל כולל לעמידות לקרינת השמש )3 תינתן אחריות ל-אחריות:
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פרט חיבור אותיות וסמל לקיר

כל החלקים יהיו מרותכים, לא יורשו ריתוכים באתר..1

מיקום האלמנט יעשה בתיאום עם אדריכל הנוף..2

עיגון כל עבודות אלומיניום/מתכת יהיו לפי תוכנית קונסטרוקטור..3

16
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 שונות40.09

ריהוט גן: ספסל, אשפתון, פרגולה 

 והמפרט הבין משרדי, כל טיב החומרים והביצוע יהיה בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי

חלקי המתכת – פרופילים, מחברים, ברגים יהיו מגולוונים וצבועים צביעה אלקטרוסטטית בתנור

  לפיRALלאחר ביצוע הריתוכים, לא יותר לבצע ריתוך באתר העבודה ושימוש בגילוון קר, גוון 

פרט או הנחיות אדריכל,  

יש להציג אישור היצרן לתקינות אספקה והתקנה של המתקן.

במחיר היחידה כלול עיגון המתקן לקרקע ע"י יסוד בטון או לפי הנחיות יצרן.

.לפרגולה יש לספק אישור קונסטרוקטור

 - מדידה תהיה לפי יח' מתקן.מדידה

 - התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל את כל העבודות,התשלום

החומרים והפעולות הדרושות לביצוע מושלם, 

   – גינון והשקיה   41  פרק 

כללי

- פרק א. מבוסס על המפרט הכללי   , וגינון41המפרט הטכני המיוחד להלן  השקיה   

במפרט הכללי לעבודות בנין. מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה. 

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננותב.

ונוי " בהוצאת  שה"מ.)הוצאה אחרונה(.

לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור המתכנן על ביצוע עבודות הכנהג.

לשתילה. במידה ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות ההכנה ע"י המתכנן', כאמור, יהיה

רשאי המתכנן  להורות על פירוק הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות ההכנה.

עב' הגינון והשקיה כוללות אספקת כל החומרים, מציאת שרוולים, הכלים, הצמחים,ד.

מסגרות, הברזה,  הלחמה,  ריתוך,  שרברבות,  שתילה,  הקרקע,  עבודות  האביזרים, 

צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרוש עד לביצוע מושלם.

טיפול ואחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה
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הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאהא.

מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של המפקח. תיקון

הנזקים על חשבון הקבלן בלבד.

מסירת העבודה - עם גמר כל עבודות השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסרב.

העבודה למזמין ולאדריכל. במידה והעבודה תתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת

 חודשים עד למסירתה הסופית של העבודה. 6תחזוקה של 

במשך שלושת חודשי התחזוקה, האמורים לעיל, על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבועג.

שיהיה אחראי על תחזוקה, השקיה וניקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:

תחזוקת מערכת ההשקיה.1

מטרתה תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו כדי שמים ודשן

יגיעו לכל הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת וכן להפעלה פשוטה וזולה. 

האחזקה כוללת ניקוי מסננים, טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ניקוי קבוע

של קווי טפטוף, בדיקה קבועה של הטפטפות, הממטירים המתזים וראש המערכת,

החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים.

תחזוקת הנטיעות והצמחייה.2

התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים, גירוף, קילטור, ניקוי עשביה, כיסוח דשא,

טיפול בשולי מדשאה וכו'.

על הצמחייה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה

כוללת החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית, או מופסקת לחלוטין.

גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון, טיפול בצמחים שגמרו לפרוח, דישון וזיבול

 ק"ג לדונם(,15 לפחות שלוש פעמים בשנה בכמות של 20/20/20קבועים )דשן 

הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(, כיסוח דשאים בהתאם לגדילה, אולם לא פחות

מאשר פעם אחת לשבוע כולל יישור פאות הדשא וניקיונו. הכיסוח כולל כל הפינות

ושטחי המגע עם שטחי שיחים, עצים ואלמנטים שונים המוצבים בתוכו )כגון פסלים,

ממטרות וכו'(, לא יותר טיפול כימי בפאות. 

.    תחזוקת האלמנטים, המתקנים, האביזרים ומערכות התשתית.2

:    השקיה .3

:אופן ההשקייה     

,מדשאות – ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים תוך חיסכון מרבי   

600המדשאות יושקו בהתאם ללוח ההתאידות היומית לאזור ולא יותר מכמות של 

מ"ק לדונם לשנה .

שיחים
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ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים ובהתאם ללוח ההתאידות היומית

 מ"ק לדונם לשנה.300לאזור ולא יותר מכמות של 

נקיון השטח אחת לשבוע..4

   עב' התחזוקה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא תשולם

כל תוספת מחיר בגין תחזוקה זו.

  הכנה41.1

הכשרת שטח

הקבלן יפנה כל פסולת קיימת באזורי גינון העתידים לשתילה כולל חישוף שטח אם ידרש לפי

הנחיות המפקח, בנוסף יש לבצע חישוף של ערוגות ואיזורי גינון עד לאדמה מקומית ללא פסולת.

רק לאחר ביצוע מושלם של פינוי פסולת  וניקוי עישביה יש לבצע מילוי חוזר בערוגות ואיזורי גינון

של אדמה מקומית מאיזורי חפירה שיגדיר המפקח בתחומי הישוב.

איתור שרוולים

במסגרת סעיף זה הקבלן יבצע חפירות לאיתור שרוולים ע"פ תוכנית עדות לשרוולים וע"פ סימון

בשטח והנחיות המפקח, הקבלן לא יתחיל בפעולות הכנת שטח לשתילה עד מציאת כל

השרוולים, לקבלן לא תהיה כל תענה על המשכות העבודות למציאת שרוולים, ומובאר לו כי

תוכנית עדות לשרוולים וכן הסימון הינם בהערכה בלבד למיקום המצאות השרוולים.

ישור סופי

לאחר מציאת השרוולים יבצע הקבלן החזרת האדמה למקומה ישור ופרור רגבי אדמה עד לישור

סופי של השטח ע"פ הנחיות לגובה סופי שיקבל מהמפקח לכל שטח נתון.

- מדידה תהיה לפי: מ"ר שטח גינון נטו לביצוע.מדידה

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הנלווים לרבות פינוי הפסולת לאתר מורשה, כל העבודות הנדרשות עד למציאת כל השרוולים,

חפירת אדמה בערוגות עד לאדמה נקייה מכל פסולת, העמסה הובלה ופיזור של אדמה ממקור

בתוך הישוב.
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אדמת גן

השימוש באדמת חישוף עליון כאדמת גינון ו/או אדמת גן מובאת ממקור אחר, מותנה.1

בבדיקות קרקע כמפורט להלן:

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע( יש לבצעא.

בדיקת קרקע במעבדה המאושרת ע"י משרד החקלאות. 

האישור לאספקת אדמת הגן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקת קרקע לאדמת הגןב.

הרלוונטית. 

בדיקת קרקע תעשה ע"י מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדהג.

אחרת  שתאושר ע"י המפקח.  תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו  למפקח,

כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. יכול מפקח לדרוש בדיקה חוזרת

ממעבדה אחרת אם נראה לו שהבדיקה אינה ממצא או אינה תקינה.

 דונם שטח של פרויקט עבודה. 1יש לבצע לפחות דגימת קרקע אחת בכל ד.

הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי,  רמת יסודות הזנה וחנקן, זרחן ואשלגן(, עםה.

.( , בורון,  מחלות ומזיקי קרקע וחוות דעתE.Cמיצוי רוויה מליחות,  מוליכות חשמלי )

בכתב לגבי איכות הקרקע, פעולות לביצוע והתאמת הקרקע לגינון. 

טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

הדרישההפרמטר

בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכניהגדרה של סוג הקרקע.1

חלוקת )שיעור( המקטעים ב- %.2

)הרכב מכני( )חול, סילט, חרסית(

א.   שיעור החרסית לא יעלה על

35%

ב.   שיעור החרסית + סילט לא יעלה

50%על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי.3

נפח(

 מ"מ עובר נפה4מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(4

א.   הקרקע לא תכיל אבנים מעל

 ס"מ5גודל 

ב.   שיעור האבנים לא יעלה על

10%

4.pH)מקסימום  )חומציות הקרקעpH – 7.9

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר.5

פעיל תבוצע רק באם שעור הגיר

(10%הכללי בבדיקה עולה על 

25%א.  גיר כללי 

8%ב.   גיל פעיל 

2.0מוליכות חשמלית מרבית – .( )במילימוסE.Cמוליכות חשמלית ).6
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במילימוס /ס"מ/ס"מ או דציסימנס/מטר(

 ב מ"ג/ק"גNO3תכולת חנקן .7

 )במיצוי בתמיסה רוויה(

 מ"ג/ק"ג30מקסימום – 

 מ"ג/ק"ג15מקסימום – תכולת זרחן ב מ"ג/ק"ג .8

תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(.9

(LITTER / MEQמיליאק / ליטר )

 מיליאק / ליטר10מקסימום 

1

0.

 גר' / ק"ג0.3מקסימום תכולת כלורידים  )גר' / ק"ג(

1

1.

SAR = 7.9מקסימום ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף )

1

2.

(MG+CAתכולת סידן + מגנזיום )

(LITTER / MEQבמיליאק / ליטר )

 במיליאק / ליטר5מקסימום 

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעוו.

והמלצות המעבדה, באישורו של המפקח בצרוף התוצאות. 

פסילת מקור / מקורות לאדמת גן ו/או פסילת אדמה שהובאה לאתר,  לא תזכה אתז.

הקבלן בכל פיצוי שהוא,  הקבלן יחויב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל על חשבונו

ולהביא במקומו אדמה חדשה. 

האדמה תסופק רק בנוכחות המפקח שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה. ח.

אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו. ט.

 ס"מ,30עובי שכבת הקרקע יהיה בהתאם לתוכניות )לאחר הנחתה(, אך לא פחות מ-י.

יש, להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית. 

לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה שליא.

 מ"ק לדונם.  כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו )הביצוע רק בהתאם לבקשה30

מפורשת( . 

פיזור האדמה המובאת יבוצע על קרקע מקומית ולא על פסולת, כורכר או עודפי בניהיב.

 ס"מ. 30גם, כאשר בשטח פוזר אדמה בעומק 

הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"ייג.

יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירותהמפקח. תוצאות בדיקות הקרקע וההמלצות 

למפקח הפרויקט. 

אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשיםיד.

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה
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והוראות המפקח, יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה

נוספת. 

במידה ונמצא בבדיקת הקרקע כי יש לבצע פעולה כלשהי בקרקע על מנת להתאימהטו.

לשתילה )דישון,  תיחוח,  שטיפה,  הדברה וכו'( יבוצע הנ"ל ולאחר זאת תבוצע בדיקת

קרקע נוספת מאותו מקום, על מנת לאמת כי הקרקע ראויה לשתילה. 

קרקע אשר אינה ראויה לשתילה תוחלף בחדשה על חשבון הקבלן. טז.

הכשרת הקרקע 

מערכת.1 והתקנת  הסופי  יישורה  מקומית,  קרקע  טיוב  ו/או  הגן  אדמת  פיזור  תום  עם 

ההשקיה ) המוצנעת(, יש להרוות את השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר ולהדבירם לפי

. כעבור שבועיים יש לרסס במידה והייתה נביטה כדלהלן:2סעיף 

 "ראונדאפ"2% דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס-ספט'( – ב- 1%בחורף במונע נביטה וב.2

 "דגונל".1.5% - 1או 

בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את הקרקע.3

 ק"ג50 ק"ג לדונם, סופר פוספט - 50תוך הצנעת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון - 

 ק"ג לדונם. 50לדונם ואשלגן גופריתי - 

בגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכנית והוראות המפקח באתר..4

- מדידה תהיה לפי: מ"ר שטח לשתילת צמחיה או מדשאה בלבד )לא כולל שטחיםמדידה

לשתילת עצים(.

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הדרושים פיזור וישור סופי טיוב הקרקע בקומפוסט ודשנים לפי מפרט, בדיקות קרקע מחמש נק'

שונות.

חפירה בערוגות גינון

כללי: סעיף זה יבוצע ע"י הוראה מראש ובכתב מהמפקח כולל כמות החפירה הנדרשת.

הכנות לחפירה
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לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית

תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור

הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה.

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון

ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

עומק החפירה עד לשתית קיימת וכוללת חפירה במצעים.

- מדידה תהיה לפי: מ"ק אדמה חפורהמדידה

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הדרושים כולל העמסה הובלה ופיזור וישור סופי 

חפירה לצנרת השקיה

חפירה ועומקי חפירה

חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק

לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.

  עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא.

עומק חפירה בס"מ  קוטר הצינור                     

60              מ"מ ולמעלה75     

40 מ"מ63-40     

   30 מ"מ ומטה32-25

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

שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.

רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.ב.

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה. היה והונחו

הצינורות זה על גבי זה יש לוודא שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול יותר.

 מטר2צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי     החפירה כ 

לפחות מהעץ.
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בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם

מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט,

החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת

ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית. בתוך השרוולים יותקן חוט

 מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. 8משיכה מניילון בעובי 

 ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של

מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

   / מתכת / פוליאתילן/ אחר    C.V.P  עומקי חפירה לשרוולי 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקייה. שרוול החוצה כביש יונח בעומק של

 ס"מ  לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית. שרוול במדרכות ,100

 ס"מ .40ריצופים , מפרצי חניה וכדו' יונחו בעומק של 

בפריסת צנרת ללא הטמנה )קירות, מדרונות, מעברי מים(

 מטר. אם יידרש3 ס"מ כל 30 מ"מ, לעומק 6 בקוטר Uיש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי 

ע"י המפקח ו/או המתכנן תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.

- מדידה תהיה לפי: מ"א שרוול.מדידה

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הנילווים לרבות פרוק ריצוף ואבני גן/שפה חפירה, הידוק, מצעים והחזרת המצב לקדמותו.

  צמחיה 41.2

כללי

מפרט מיוחד לבצוע נטיעה ושתילה

 והוא חלק בלתי נפרד ממנו. 41מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק 

הוראות נוהליות ומקצועיות לביצוע השתילה.

הגדרת גודל השתילים מתבססת על: "הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות נוי"

בהוצאת שה"מ הוצאה אחרונה..

מס'  בגדלים  עצים  בסעיפים 8.5נטיעת  לאמור  בהתאם  תבוצע   41034 ,410365,

 במפרט הכללי.410364
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 מאדמה – תבוצע בהתאם למפרט עבור הספקת עצים7 - 11נטיעת עצים בגדלים מס' 

(.41.03.67מבוגרים מאדמה )ראה סעיף 

וורדים ערומי שורש, תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים  וורדים,  ,410333נטיעת שחים, 

410365.

סימון הצמחים

על מנת לוודא שמקבלים צמח נכון, על כל סוג צמח, יהיה שלט עם השם המלא של הצמח. 

בור נטיעה  לעצים

מידות הבור כמפורט להלן: 

 ס"מ.  )אורך/רוחב/עומק(0.80/0.80/0.80 בור שתילה בשטחי גינון  - 8-9עצים מכלי בגודל 

 חובת דיווח

הקבלן ידווח למשרד המתכנן על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה ולאא.

יתחיל בשתילה לפני אישור המתכנן לעבודות התשתית, כמו כן ידווח על הכשרת הקרקע,

ריסוסים, תנועות קרקע, דישון ויישורים בשטח. 

ברורים בנושא סוג הצמחים, כלי קיבול, ומרחקי נטיעה יש לקיים במשרד המתכנן לפניב.

הבצוע וכל שינוי יאושר על ידו. 

ע"יג. יינתן  לתחילתה  והאישור  הנטיעה  תחילת  מועד  את  למפקח  להודיע  על הקבלן 

המפקח.

סדרי שלבי ביצוע השתילה 

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר. דווח על

סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא:

א. סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים.

ב. מצב קרקע לח עד יבש. 

ג. פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

ד. הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט או כתב הכמויות.

ה. הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות.

ו. העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.

ז. מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח.
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ח. אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן. 

ט. השקיה בצינור גומי.

י. גירוף, יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.

אחריות קליטה
 חודשים.3א. אחריות לקליטת דשא - 

 חודשים. 3ב. אחריות לקליטה לשיחים - 

 חודשים.12ג.אחריות לעצים מכל כלי קיבול - 

 חודשים.12ד.אחריות לעצים בוגרים - 

 חודשים.36ה.אחריות לדקליים – 

תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלן.

גודל הצמחים   
כללי :.1

ונוי" של שה"מ גננות  א.גודל הצמחים הינו עפ"י חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי 

בהוצאה האחרונה. 

ב.הצמחים יהיו מסוג "מעולה".

ג.יחס נוף הצמח אל גוש המצע/מיכל/השורש – לפחות פי ארבעה.

ד.השתילים יהיו בריאים ונקיים באופן מושלם.

הגדרת גודל עצים:.2

– קוטר גזע מינימלי בגובה 8א. עצים גודל   ס"מ מעל20 ס"מ מעל ההרכבה או 10 

מ"מ, גובה כל השתיל יהיה 50, היינו 2צוואר השורש יהיה " מ' לאחר3.50   

השתילה.

– קוטר גזע מינימלי בגובה 7א. עצים גודל   ס"מ מעל20 ס"מ מעל ההרכבה או 10 

היינו 1.5צוואר השורש יהיה "  מ' לאחר3.50 מ"מ, גובה כל השתיל יהיה 40 

השתילה.

הערות

א.טיב העצים דרוש אישור מוקדם של המפקח.

 הקבלן יציג בשטח דוגמאות עצים אשר בכוונתו לשתול, לאישור האדריכל והמפקח,

טרם יחל בעבודות השתילה.

    מ'2.0  ב.אין לשתול עצים בעלי גזע עם קוצים אלא אם גובה הגזע מפני הקרקע הוא

לפחות והקוצים מנוקים במשתלה באופן מוחלט.
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הגדרת גודל שיחים :.4

 סמ"ק100עונתי מכוסיות – 

 ליטר.1 – 3שיח ממיכל מס' 

 ליטר3 – 4שיח ממיכל מס' 

 ליטר6 – 5שיח ממיכל מס' 

- מדידה תהיה לפי: יח' שתיל, צמח, עץ.מדידה

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הנלווים לרבות קומפוסט, דשנים, אחריות קליטה ותחזוקה.

 מערכת השקיה41.3

כללי

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות בעיקרן.1

מצינורות פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות

והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות.2

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות

לביצוע תקין.

כל מערכת ההשקיה תותאם לשימוש במים מושבים )צנרת סגולה(.3

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון התקנים ..4

 לחץ מיםלפני תחילת העבודההתחברות לקו אספקת מים – על הקבלן לבדוק .5

 אט'  קוטר ומיקום מקור המים. הקבלן יודיע למתכנן או למפקח4.5, של דינאמי

בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות

ההשקיה.

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, חתימה על טופס.6

נהלי תיאום ופיקוח בעבודה )מצורף לסט הפרטים(, וקבלת תכנית מעודכנת

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

המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד.7

 באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחרD.W.Gמוסמך כולל קובץ 

הביצוע, התכנית תכלול טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם למצב הקיים, וכן את

סה"כ שטחי הגינון לפי חלוקה של דשא, שיחים, ורדים, עונתיים ומדרך.
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כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים.8

להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני המיוחד

ובתכנית.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח,.9

כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור.10

המפקח על השלב המבוצע.

השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:

התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה.א.

סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים - וחפירת תעלות.ב.

פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , בדיקת נזילות ושטיפה.ג.

  שעות .24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ ד.

כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי.ה.

התקנת ממטירים.ו.

פריסת שלוחת טפטוף.ז.

אישור סופי לפני שתילה.ח.

בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים בישוב על חשבונו..11

באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש.12

לתכנית מן המתכנן.

בסיום העבודה יוגש אישור בודק מוסמך להתקנת הזנת החשמל עבור מחשבי.13

ההשקיה.

מדידה וסימון

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים..1

סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע..2

סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד

 מטר מהמקום המיועד לממטיר.0.5או חול, במרחק העולה על 

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע.3

בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט

לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.
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חפירה

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ, קווי חשמל,.1

טלפון, מים ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל

אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.

חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל..2

  עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן:.3

עומק חפירהקוטר צינור 

 ס"מ60 מ"מ ומעלה 75

 ס"מ40 מ"מ 63 – 40

 ס"מ30 מ"מ ומטה 32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן ע"י שרוול

מתכת או פלסטית.

 ס"מ15בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב – 

 ס"מ.15ולאחר תרופד בחול דיונות בעובי 

רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה, בהתאם לכך יש.4

להגדיל את רוחב התעלה.

 מטר.3תוואי ראשי להובלת צנרת השקייה יורחק ממיקום שתילת עצים לפחות ב- .5

  שרוולים.6

השחלת צנרת בשרוולים תבוצע רק לאחר מציאת שתי קצוות השרוול עבודה זוא(

כלולה במחיר מ"א הצינור

 השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.ב(

 ס"מ מעבר לשולי המעבר מתחתיו50קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו ג(

הם מונחים .

מיקום השרוולים יסומן במפת העדות, בשטח יסומנו השרוולים ע"י פיני פלדהד(

בכביש, וצבע שמן שחור על דופן אחורי של מדרכה, קיר או שביל.

 מ"מ, או צינור ההשקיה ע"פ התוכנית.8בשרוול יושחל חוט משיכה ה(

 ס"מ, במדרכות, שטחים מרוצפים100בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול ו(

 ס"מ נטו.60ומפרצי חנייה יהיה 

סוג השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות.ז(
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בעת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור ההשקיה בזמן הנחתח(

 מ"מ.8השרוול, במידה ולא ניתן לבצע זאת חובה להשחיל חוט משיכה 

קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח מגונן אלא בכביש, מדרכה או שטח מרוצףט(

 ס"מ.60 ס"מ / 80אחר כלשהו יונח בתוך שוחת בקורת 

 והסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או מרוצפים יונחוTהסתעפות י(

 ס"מ.60 /80בתוך שוחת בקורת 

 מטר.60 ס"מ כל 80 /60שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת יא(

שרוול רזרבי ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור.יב(

 ס"מ, על המכסה תופיע כיתובית "השקייה",60 /80שוחת בקורת – בקוטר יג(

 ס"מ לפחות, בתחתית20המרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה 

 ס"מ.20הבריכה תהיה שכבת חול של 

צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.יד(

 על הקבלן לשחרר סתימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם תוספת תשלוםטו(

עבור עבודה זו.

צנרת ומחברים

צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי, כל המחברים.1

יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה..2

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או.3

מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי

+ טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים )עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י

היצרן( או ש"ע מאושר ע"י העירייה.

 מ"מ ומעלה.40השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף יותר לשימוש מצינור .4

 מ"מ הרוכב יהיה63הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 

 ברגים.4בעל 

הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר ליציאת שתי.5

שלוחות מסוג כלשהו. 

אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש..6

פריסת הצנרת וחיבורה

צנרת תונח בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(, צנרת שאינה.1

מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים קיימים.
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צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת.2

התעלה.

חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים..3

זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים..4

יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר..5

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא בעל.6

הקוטר הגדול. צינורות הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל

צומת.

צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים..7

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה ע"י.8

מפתחות מתאימים.

החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם

 מ"מ מקוטר הרוכב.2מוביל(, קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ- 

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של .9

קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר..10

 מ"מ ע"פ תכנית באורך מינימלי של40, 32, 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר .11

 מטר. כל שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.1.0

אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה..12

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה.13

הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.

כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש למדוד את.1

הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה.2

של שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה.3

1.0נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים תעלה פתוחה באורך 

מטר בכל צד.

באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול

 ס"מ ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית.15דיונות בעובי 
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 שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך .4

ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.

הרכבה ממטירים/מתזים

ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות .

ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו.1

בדשא.

גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן..2

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה,.3

למניעת כניסת לכלוך לממטיר.

 ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה30ריפוד במשטח דשא, ברוחב .4

כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר

 או ש"ע. קוטר הפיה כמצויין בתכניות כולל אלI – 20הממטירים מתוצרת "הנטר" .5

נגר.

טפטוף

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם.1

כאן.

שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נען" או ש"ע בצבע.2

  ליטר/שעה . 1.6 מ"מ , ספיקת הטפטפת 16סגול בקוטר 

בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(..3

.3הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין בסעיף ג - .4

הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הנדרש כשהם צמודים

לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף,.5

לאחר מכן יש לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בברכת ניקוז או.6

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול

הצינור,  מיקום אביזר השטיפה יסומן בצבע כחול )שמן( על שפת המדרכה.

פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה עפ"י פרט. האביזרים יהיו.7

מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון, בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. 
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16קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית .8

מ"מ .

מחברי צנרת הטפטוף - בשלוחות , בקווים המחלקים , ובקווי השטיפה , יהיו תבריג.9

בעלי תו תקן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאסים" או ש"ע מאושר ע"י הפיקוח .

אין להשתמש בתחליות חבק , מחברי שן , מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות

קו .

בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח , אלא אם.10

צוין אחרת. קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע. הקווים יהיו ישרים ללא

חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע,

כל שלוחה תחובר בנפרד לקו המחלק והמנקז .

ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך השלוחות באופן.11

 מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר המצוין על גבי התוכנית .100כללי מעל  

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות ייוצבו ביתדות.12

 מטר .2.0 ס"מ כל 20 מ"מ בצורת  ח  באורך 4ברזל מגולוון 

בשטחים מידרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה , מעל שורת.13

 מ'. 1.0השיחים. עם מיצבי מתכת כל 

לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור.14

 טפטפות לעץ ,10 ס"מ( הכוללת :  30טפטוף כנ"ל , )המרחק בין הטפטפות כל 

 ס"מ. כל טבעת30 לדקל אם לא נאמר אחרת , המקיפה את הגזע במרחק 14ו- 

 לי"ש. ביצוע הטבעות יהיה לאחר1.6 יתדות כנ"ל , ספיקת הטפטפת 3תיוצב  ב- 

סימון מיקום העצים ע"י האדריכל .

תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ הפרט המצורף..15

 מ"מ יש16בשטחי מסלעה במקומות בהם אין אפשרות להגיע עם צינור טפטוף .16

 מ"מ + טפטפת בודדת לכל שיח.5להוציא צינורית 

מחיר הצינוריות והטפטפות כלול במחיר קווי הטפטוף.

כיסוי סופי

לפני כיסוי התעלות יש לתאם ביקורת עם אחראי ההשקיה במחלקת גנים ועיצוב.1

הסביבה של עיריית רחובות לבדיקת : עומק חפירה, קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור,

לחץ מים, נזילות ושטיפת קווים.
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לאחר הרכבת כל האביזרים, וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמה.2

שאושרה לפרוייקט נקייה ללא אבנים. יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע

בתעלות, יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.

ראש מערכת 

ראש המערכת ,סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע סופית עפ"י הפרט בתכנית ..1

על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת מהמפקח  לפני התקנתו בשטח..2

כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו פירוק, הפעלה.3

ותחזוקה קלה. צינור ברזל עם הברגות יצבע באופן מלא בצבע יסוד נגד חלודה.

 ממתכת מגולוונת.Tמחברי ה-

מד המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת..4

ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש , אין.5

 ומעלה.1 מקוטר "½P.V.Cלהשתמש ברקורדי 

בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת המים אליו תחובר עם צינור.6

 בקוטר ע"פ התוכנית.10פוליאתילן דרג 

שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחרר יותקן במקום.7

הגבוה של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.

100מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב - זרמי ויכיל פלט חשמלי ל- .8

ליטר, אלא אם צוין אחרת .

 רקורדים , המסנן יורכב2מסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ויכיל .9

מאוזן לקרקע ויאפשר להוציא את הרשת מתוכו לשטיפה , ויכיל מדכנים למדידת

לחץ / מורה סתימה. המסננים יהיו תוצרת "עמיעד" או ש"ע .

המגוף ההידראולי הראשי ברונזה מקטין לחץ + נווטון ומסנן עד יציאה למי פיקוד.10

תוצרת "ברמד"

מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים לפני הקרקע..11

 תוצרת "ברמד" או ש"ע , עליהם מורכבR 40יהיו עשויים ברונזה )לא מצופה( 

ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית .

לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג.12

ההשקייה.

ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות  פוליאתילן.13

המותקנים באופן אנכי. במקרה של ברז ללא רקורד משולב יותקן רקורד עצמאי

לפניו ולאחריו.

   או ש"ע.FGIהראש יותקן ויוגן בארון/ארונות  עילי דגם "ענבר" .14
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לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר מארון אחד.

בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המפקח.15

 לפני המגוף הראשי3/4, ברז כדורי "3/4 יציאות הכוללות:  מסנן 2יש להכין .16

ההידראולי בראש המערכת .

עבור מי הפיקוד - יציאה מברז הידראולי ראשי עם נווטון תלת או דו דרכי.א(

 מ"ש.120עבור הברזייה - מסנן עמיעד שחור ללא ברז ב(

, הברז יותקן לפני המערכת3/4בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר .17

ההידראולית )ברז גן(.

 תמוכות פסי מתכת לפחות, המוגנים מקורוזיה,2כל אביזרי ראש מערכת ישענו על .18

בעזרת מיצבי מתכת זוויתיים עם חבקי פליז בקוטר המתאים.

 ס"מ50קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של .19

לניקוז המים. 

הארון יהיה עם גג נפתח ובתחתיתו מסגרת ברזל המורכבת על יסוד .

 בר במיקום שיורה המתכנן )גם אם16ראש המערכת יכלול מד-לחץ גליצרין ל - .20

לא צוין בפרט(.

צינור קו אספקת המים ממד-המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון או.21

.10פוליאתילן דרג 

ממד המים יחובר זקף מתכת מגולוון אל תוך האדמה וישמש כ"רגל" ..22

שוחת ניקוז לקו מנקז

העבודה כוללת :

 ס"מ, תוצ' "ריין ליין",או ש"ע + מכסה.  32א.שוחת ניקוז בקוטר 

ב.ברז שטיפה בסיום קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף לפי פרט.

ועוד העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות המפקח בשטח, הנחיות היצרן 

לביצוע מושלם. 

בריכת ניקוז עבור מסנן אוטומטי

בריכת הניקוז דגם "חופית" תותקן בצמוד לראש המערכת ותמולא עד חציה חצץ.

צינור היוצא מהמסנן יחובר לבריכת הניקוז.

סיום עבודה

 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה , על הקבלן לסתום6לאחר תקופה של .1

את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע , בעפר מאושר בהתאם
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להוראות המפקח . בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה

בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע .

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו.2

הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו .

( ע"י מודד מוסמךAS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ).3

בדיסק או בסמי אורגינל שיוגש ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין,

ובאין כאלה ע"ג תכנית מדידה שיכין הקבלן , על חשבונו , ויכלול גם את הצנרת

התת קרקעית. כמו כן מחוייב הקבלן להעביר את כל אישור של חשמלאי מוסמך

לחיבורי החשמל.

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

מדידה וסימון

צנרת/טיפטוף – המדידה במ"א או ביח' או בקומפלט  כמצויין בכתב הכמויות

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת השקייה: צינורות מזינים, מובילים, מחלקים, וכו' בהתאם

למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

ראש מערכת ואביזרי ראש מע' – המדידה ביח' קומפלט 

העבודה כוללת אספקה והתקנת ראש מע'  קומפלט, כולל כל האביזרים הנדרשים, כולל ארון

מיגון, יסוד בטון ומדבקה דקורטיבי כולל כל הדרוש בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב

הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

שוחת ניקוז לקו מנקז בטפטוף – המדידה ביח' קומפלט

אספקה והתקנת שוחת ניקוז + ברז שטיפה כולל כל החיבורים והאביזרים עד להפעלה מלאה.

- התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל כל העבודות והחומריםתשלום

הנלווים עד להפעלה מושלמת, אחריות קליטה ותחזוקה .
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  51  פרק 

חישוף

שימוש בקרקע מחישוף עליון לצורך שימוש כאדמת גינון יהיה לפי המפורט להלן:

 ס"מ ולערום את אדמת החישוף מחוץ לאזור שנחפר.30על הקבלן לבצע חישוף לעומק .1

)אזור בו לא יבוצעו עבודות חפירה או מילוי(.

על הקבלן לגדר את ערימות אדמת החישוף בעזרת בזנטים וגדר מתכת קלה )גדר בקר.2

אוסטראלית(.

 מטרים.30על הקבלן להציב על גבי הערימות שילוט בולט "אדמת חישוף" כל .3

אין לבצע חישוף לצורך שימור קרקע עליונה בשטחים הבאים:.4

שטחים מופרים עם שאריות בניה.א.

שטחים בהם גדלים עצים וצמחים פולשים )שיטה כחלחלה, קנה, סוף , קיקיון(ב.

 עבודות סלילה51

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

51.01.0020
פירוק אספלט 

  
העבודה כוללת חתוך/נסור פרוק שכבת האספלט לכל עובייה.  

לא ישולם פרוק אספלט בתחום שנועד לעבודות עפר. 
העבודה כוללת סילוק למקום מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן. 

מדידה ותשלום
ימדד לתשלום בשטח )מ"ר(. 

51.01.0350
התאמת גובה לתאים 

התאמת גובה לתאים מכל סוג שהוא: ביוב, ניקוז, בזק, קליטה, תבוצע כמפורט להלן: 
 ס"מ.20סיתות ושבירת הצוארון הקיים. סיתות יבוצע באופן שגובה היציקה החדשה תהיה לפחות 

חשיפה וניקוי הזיון הקיים.
 ס"מ לפחות.20 תעשה כנגד תבנית פנימית. עובי הבטון 30יציקת הבטון המזוין ב-

 מ"מ קשור ומשולב עם הזיון הקיים.  6;8הזיון בקטרים 
וכל שאר העבודות המוגבהים  כל החלקים  והתקנה מחדש של  ניקוי  פרוק,  העבודה תכלול 

הדרושות לביצוע מושלם של ההגבהה לרום פני האספלט.
ההגבהה תבוצע לפני ביצוע האספלט אלא אם כן הורה המפקח אחרת. 

מדידה ותשלום
ימדד לתשלום לפי יחידה לתא מכל סוג שהוא. המחיר כולל החלפת מכסה במידת הצורך.

37



 

51.01.1048
סילוק  פסולת

טרם התחלת עבודות עפר הן בתחום המגרשים והן בתחום זכות הדרך של הכבישים  החדשים יש
למפות את ערימות הפסולת לצורך פינוי לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י  המשרד לאיכות
הסביבה לאחר מסירת אישור מתאים בכתב לידי המפקח   באתר/מנהל הפרויקט. אין לעשות

שימוש באף מקום בתחום המיזם.
 סילוק מילוי קיים / פסולת

במקומות בהם ימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי הקיים לכלא.
עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורי.

במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, צינורות ניקוזב.
ישנים, גושי בטון וכדומה, יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה עד הגעה לקרקע יסוד

מקורית.
סילוק הפסולת ייעשה לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירתג.

אישור מתאים בכתב לידי המפקח באתר / מנהל הפרויקט.
תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פירוקים שונות תועמסד.

ותסולק גם היא לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירת
אישור מתאים בכתב לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.

מדידה ותשלום
יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( המחיר כולל אגרות .

51.01.1061
חישוף 

חישוף בתחום רצועת הדרך של הכביש
א. החישוף )הסרת שיחים ועשבי ושכבת העפר העליונה(  ייעשה לכל רוחב רצועת זכות הדרך

ולאורך תוואי
 ס"מ עד להגעה לקרקע טבעית נקייה20   כל הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של 

מעשבים , שורשים ,
   פסולת וכל גורם זר.

ב.  החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.
ג.  בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש  צורך להעמיק

את החישוף עד
   לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר  אורגני.

ד.  בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור באמצעות מודד
מטעם הקבלן את    

     גבולות רצועת הדרך בכל האתר.
ה. חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך, יסולק מהאתראו ישמש

לחיפוי המדרונות.

 עבודות עפר 51.02

51.02.0020
חפירה 

 ומוצאים לניקוז, הסדרתחפירה בכל סוגי הקרקע בכל תחומי התכנית ובשוליה כולל: תעלות,
השיפועים  

בהתחברויות לקיים. כולל עיבוד והתאמה  לדרישות המילוי, העברה לשטחי המילוי, פיזור בשכבות
בעובי על פי 

המפרט,  פינוי וסילוק עודפים ופסולת לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות
המקומית. החומר  
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שיועבר לשטחי המילוי  לא יכיל: גרוטאות, גושי בטון וחומר אורגני. 
על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע העבודות המילוי יהא עליו להשתמש בחומרים החפורים

תוך ההתאמתם    
 על מנת להסיר ספק חומר המילוי יתאים לדרישת המפרט וחומרילדרישות איכות חומרי המילוי .

המילוי .
מדידה לתשלום 

כל העבודות הנ"ל נכללות במחיר היחידה לחפירה ו/או החציבה ולא ימדדו לתשלום בנפרד
לרבות: 

הובלה, פיזור, עיבוד והתאמה לדרישות מילוי: ניפוץ, גריסה, ניפוי. המדרגים, עיבוד  תחתית
הערוצים וכו'.  יימדד בנפח מ"ק חפירה ו/או חציבה. 

ההדוק ישולם בנפרד על פי סעיפי כתב הכמויות.

51.02.0040
הידוק מבוקר 

  ס"מ20 שבמפרט הכללי בשכבות בעובי 51.00.06.18הידוק מבוקר לצפיפות כמפורט בסעיף 
לאחר הידוק    

וברטיבות אופטימאלית. בדיקות השדה תהיינה צמודות לביצוע השכבות.  
מדידה ותשלום

יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק(, לאחר הידוק.

51.02.0040
הדוק שתית 

 מ' שאינם חרסית , בתחום הנועד לכיסוי2.5הידוק שתית יבוצע בכל שטחי החפירה ומילוי עד 
מעל  מילוי  .בשטחי  השפה  לאבני  הבסיס  כולל  מצע  מבוקר2.5בשכבת  יהיה  ההידוק  מ'.   

לצפיפות הנדרשת  לפי המפרט הכללי נתיבי ישראל. 

51.02.0041
הידוק שתית )עיבוד שתית ( 

 ס"מ בבקרה40 מ' יבוצע עיבוד שתית לעומק של 2.5בשתית חרסיתית בחפירה ובמילוי רדוד עד 
 ס"מ שתהודקנה לדרגת הצפיפות20מלא עם מכבש רגלי כבש בשכבות שעוביין המהודק הינו 

הנדרשת ע"י המפרט הכללי ובתכולת הרטיבות המפרטית.

51.02.0080
מילוי מובא מחומר מקומי    

דרישות לחומר המילוי .

. מילוי מובא מחומר מקומי ללא פסולת וללא חומרים אורגניים כולל פיזור בשכבות  בעובי עד1
 ס"מ והידוק20

           מבוקר.
 ס"מ ותהיה נקייה מפסולת אורגנית,10. אדמת המילוי לא תכיל אבן שקוטרה עולה על 2

צמחיה, שורשים    
     ופסולת בניין.  

 או חומר אינרטי כמפורט בסעיף החלפת הקרקע עפ"י מיוןA-4 או A-2. אדמת המילוי תהיה 3
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אשהו ולא תכיל   
    חרסית ואדמה חוורית.

 שבמפרט  הכללי נת"י בשכבות  51.02.03.09ההידוק יהא מבוקר לצפיפות כמפורט בסעיף     
 ס"מ לאחר הידוק וברטיבות אופטימאלית. בדיקות השדה תהיינה   צמודות לביצוע20    בעובי 

השכבות.  
יהא עליו להשתמש בחומרים4 ביצוע העבודות המילוי  . על הקבלן להביא בחשבון שלצורך 

החפורים תוך   
    התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי, כולל גם ניפוץ  אבן גדולה, גריסה, ניפוי וכו' כמפורט

להלן בסעיף   
    מילוי מחומר חצוב.

. גודל גרגיר מקסימלי, הדירוג ושיעור האבן יהיה בהתאם להוראות המפרט. 5
. החומר לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות. 6
 ס"מ. 20. כל חומר שאינו חומר חצוב יהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי 7
. התאמת הגודל המקסימלי של האבן על פי דרישות המפרט תיעשה באתר החציבה בלבד.8
. לא תותר הובלת חומר חציבה המכיל אבן בגודל העולה על דרישות המפרט. 9  

            כל משלוח שלא יעמוד בתאי המפרט ישלח בחזרה לאתר החציבה לצורך התאמתו.
מדידה ותשלום           

   יימדד לתשלום לפי נפח במ"ק. המחיר כולל הידוק.
   חישוב כמות המילוי המובא יעשה באופן תיאורטי )ללא מקדמים(.

51.02.0083
החלפת קרקע 

לצרכי החלפת קרקע ישמש חומר אינרטי אטים בעל התכונות הבאות:

אינצמ"מ
'

מס'

אחוז
עובר

75"3100
19"

3/4
100-50

4.7
5

4#80-25

0.0
75

200
#

25-18

;35%גבול נזילות - מקסימום 
 ;10%אינדקס פלסטיות - מקסימום 

 ;20% לפחות - מינימום 2%מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של 
הערה: בדיקה זו נעשית על-פי התוצאות של מערכת המת"ק המלאה, בה משרטטים גם את

, מזו%98עקומת המת"ק- רטיבות עבור אנרגיית הידוק, בה מושגת צפיפות מקסימלית של 
 הקשות, על-פי המיצוע של שלוש העקומות הנתונות.56המתאימה ל-

 ;98%צפיפות שדה- שיעור ההידוק לא יפחת מ -
;40%תפיחה חופשית- מקסימום 

51.02.0110
חפירה למבנים )מעבירי מים ארגזיים(

 ס"מ מתחת לתחתית המעבר. 5יש לבצע חפירה במידת הנדרש, עד למפלס של 
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העבודה בחפירה למבנים כוללת : חפירה , העמסה , הובלה , הנחה בשכבות של החומר 
החפור )או אחסונו הזמני( ואת כל הפעולות הכרוכות בנ"ל. סעיף זה כולל גם חפירה והרחקה
של עודפי עפר, של עפר בלתי מתאים של שכבות מבנה כביש קיים )מצע, תשתית ואספלט( וכן

של פסולת, שיירי בטון וכד' לאתרים המיועדים לכך עפ"י התקנות.
על הקבלן להקפיד על כך שלא לערער את תחתית החפירה. 

 ס"מ תבוצע בעבודת ידיים )או בכלים מכניים מתאימים(20לכן חפירת השכבה התחתונה - בעובי 
בסמוך לזמן היציקה. הסטיות המותרות של רום תחתית החפירה, ממפלס תחתית הבטון הרזה

 מ"מ.  0 עד 50כמתואר בתכניות, הן כדלקמן : בקרקע : ממינוס 
 מ"מ. בעקבות הסטיות הנ"ל, יעובה בטון המבנה על חשבון הקבלן. 100בסלע : עד מינוס 

על הקבלן למנוע חדירת מים לחפירות למבנים על ידי בנית סוללות או תעלות מסביב לחפירות,
ע"י מי אפיק או ביוב, באמצעות תיעול, שאיבה מצד לצד, עם סוללות חוסמות,צינורות זמניים, או
ע"י אמצעים אחרים המאושרים ע"י המפקח. בכל מקרה של חדירת מים, מכל סוג שהוא )מי

גשמים, מי אפיק סמוך וכו'(, יהיה על הקבלן להרחיקם ללא דיחוי על ידי שאיבה. 
לשם כך, על הקבלן להכין גם ציוד לשאיבה )צינורות, משאבות וכו'(, וזאת בטרם יתחיל החפירה .

כל הפעילויות והציוד הדרוש לשם שמירה על החפירה מחדירת מים, הינם 
ולא תשולם לקבלן כל תוספת למחיר היחידה של חפירה כלולים בסעיף "החפירה למבנים" 

למבנים".  
תשומת הלב מפנית לשמירה על יציבות החפירה, על דרישות הבטיחות בעבודה ועל השמירה על
ההוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בתחום בטיחות העבודה בני תוקף. השיפוע של
מדרונות המילוי והחפירה לא יהיה תלול יותר מהשיפוע המותר ע"י תקנות והוראות הבטיחות.
תשומת לב מיוחדת יש לתת כאשר החפירה סמוכה לכביש קיים ו/או למסילת רכבת פעילה. יש
לקבוע מעקב מתמיד על דפנות החפירות, לוודא שאין יציבותן מתערערת. הקבלן ישא באחריות
מלאה ובלעדית ליציבות הדיפון, מדרונות המילוי והחפירה, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות

כלשהן - יתקן את הנזקים - הן הישירים והן העקיפים. 

51.02.0120
 הכנת תחתית החפירה למבנים

         תבוצע בהתאם לדרישות במפרט הכללי לעבודות בניה לשביעות רצון המזמין.
ביצוע החפירה כולל גם יישור תחתית החפירה בעבודת ידיים, סילוק עפר תחוח וכן את הידוק               

הקרקעית – בבקרה 
מלאה. על הקבלן לדאוג שתחתית החפירה תהיה יבשה.

          במקרים של תחתית סלעית יש לנקותה עד קבלת משטח סלע נקי.

51.02.0130
מילוי חוזר למבנים

המילוי החוזר סביב מובילי הניקוז יהא מחומר אינרטי אטום בהידוק מבוקר בשכבות . כמפורט
.CLSM במקומות בהם לא ניתן לבצע מילוי חוזר כנ"ל יש לבצע שימוש ב 51.02.0083בסעיף 

 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03

51.03.0010 
מצע סוג א'

  מצע סוג א' לכבישים ומדרכות יהיה מאבן מחצבה גרוס, מדורג ומנופה בהתאם למפרט  הכללי
.51.05.02סעיף 
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100%                      המצע יבוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים דרגת  ה צפיפות תהיה לפחות 
לפי מודיפייד אאשטהו ו-      

 במדרכות.  98%                      
מדידה לתשלום            

   יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( לאחר הידוק ובהתאם לעובי השכבות כמפורט בכתב הכמויות
ו/או בתוכניות.

          

51.03.0080 
תשתית אגו"מ סוג א' 

51.05יהיה תוצר תהליך גריסה בין שני שלבים לפחות של סלע טבעי בטיב כמפורט בסעיף 
במפרט הכללי לתשתית אגו"מ סוג א'. 

 מוד' א.א.ש.ו.100% דרגת הצפיפות באתר תהיה לפחות 
מדידה ותשלום 

יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( לאחר הידוק ובהתאם לעובי השכבות כמפורט בכתב הכמויות
ובתוכניות .

 שכבות אספלטיות במיסעות51.04

51.04.0640
      PG68-10   ס"מ עם אגרגט גם גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן   5   בעובי   25  תא"צ 

 במפרט הכללי לסוג' א.51.12.01האגרגטים בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף                    
.1 לשכבה מקשרת "51.12.05.02                  דרוג האגרגטים לפי סעיף 

 לשכבה מקשרת סוג א'.51.12.05.04                  תכונות התערובת לפי סעיף 
  PG68-10                  סוג הביטומן יהא  

מדידה לתשלום
יימדד לתשלום לפי שטח) מ"ר.( 

51.04.0970
      PG70-10   ס"מ עם אגרגט גם גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן   5   בעובי   19  תא"צ 

 במפרט הכללי לסוג' א.51.12.05.02האגרגטים בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 
 תכונות התערובת על פי סעיף3/4 לשכבה נושאת "51.12.05.02דרוג האגרגטים לפי סעיף 

 לשכבה נושאת סוג א'.51.12.05.04
  PG70-10סוג הביטומן יהא 

מדידה לתשלום
יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(. 

51.04.1470
ריסוס ביטומן יסוד 
 ק"ג למ"ר על פני השתית לאחר אישורה ע"י המפקח.0.8-1.2ריסוס ביטומן בשיעור 

יבוצע בסמוך לביצוע האספלט בהתאם להנחיות היצרן.
מדידה ותשלום

יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(.  

51.04.1480
ריסוס ביטומן  מאחה 

 ק"ג למ"ר יבוצע על פני כל 0.3-0.5ריסוס מאחה מאמולסיה ביטומנית בשיעור של 
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שטח האספלט בסמוך למועד השלמת הטאטוא לפני יישום שכבת האספלט.
משך הזמן בין המועדים הנ"ל, טאטוא, ריסוס, ישום האספלט, לא יעלה על  שלוש שעות. שטחים

0.2שירוססו ולא כוסו באספלט בתום יום העבודה, ירוססו בשנית,לפני חידוש העבודה, בשיעור 
ק"ג למ"ר ללא תמורה.

מדידה ותשלום
יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(.  

51.04.1490
ניסור ו/או חיתוך אספלט )ניסור זהיר של מיסעת אספלט(

 ס"מ. הניסור יבוצע באמצעות דיסק בקווים ישרים 20ניסור מסעת אספלט בעובי עד 
ומקבילים לציר הכביש או המשטח. בטרם הניסור יסמן הקבלן במדויק את תווי הניסור באמצעות

צבע או חוטים מתוחים. 

51.04.1539
:הקרצוף

כללי.1
   הקרצוף יבוצע בכל שטח הכביש הקיים ובעומק הנדרש, כך שיאפשר התקנת השכבה
בעובי המפורט בתכניות. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט להורות לקבלן לבצע קירצוף

במקום פירוק אספלט.
שיטת הקרצוף.2

הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף2.1
ובזהירות בכדי שלא לפגוע בקיים.

 ס"מ.3.0הקרצוף יבוצע כך שיבטיח תוספת שכבה בעובי מינימלי של 
אם עקב הקרצוף נתערערה/התפוררה שכבת האספלט, ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף, 2.2

בהתאם להוראות מנהל הפרויקט, עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת.
יסולק אל מקום2.3 יטואטא השטח במטאטא מכאני והחומר המקורצף  בגמר הקרצוף 

 ק"מ מהאתר.10   שייקבע על-ידי מנהל הפרויקט בטווח של עד 
במטאטאלאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את הכביש לפי הנחיות מנהל הפרויקט, 2.4

.הכולל שואבמכאני 
השטח המקורצף יהיה נקי ויבש לפני המדידה הסופית והמסירה למנהל הפרויקט.2.5
סטיות מותרות.3

הסטיות המותרות מהגובה המתוכנן של פני שכבת הבטון-אספלט, לאחר הקרצוף, לא
 מ"מ.10 - למינוס 0יחרגו מהתחום הנע בין 

 לפי מ"ר של שטחי הקרצוף שבוצע בפועל .המדידה
 יכלול את כל העבודות המפורטות לעיל, הציוד, סילוק הפסולת מהאתר, מדידתהתשלום

אספלט קיים וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף51.05

51.05.0755
51.05.0775
51.05.0815

  5  צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 27 אטומים למים מתאימים לת"י 1 מסוג 5צינורות ניקוז מבטון  מזויין מדרג 

.כמפורט בכתב הכמויות בעומקים שונים כמפורט בתכניות
הצינור יכלול אטם מובנה בפעמון הצינור בתהליך הייצור.  - 
 בר. 1.4הצינורות יתאימו ללחץ הבדיקה של - 
פירוק וסילוק כל האלמנטים המצויים בתוואי החפירה.  - 
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   חציית מערכות תשתית קימות באופן שלא יגרם להן נזק כל שהוא. כולל תמיכות זמניות- 
ועבודות ידיים   

                 במידת הצורך.  
תחתית התעלה תיושר ותנוקה משאריות עפר מפורר.  - 
כל חפירה נוספת מעבר לנדרש תמולא במצע סוג א' ע"ח הקבלן.  - 
-15התושבת בכל סוגי  הקרקע תהיה מחול מהודק לכל אורך התעלה בשכבות בעובי - 

 ס"מ עם    20
 ס"מ מתחתית הצינור.  20                הרטבה ובעומק 

המילוי החוזר יבוצע  ובהתאם לפרטים.-
 ס"מ מעל גב הצינור. 30מילוי חול מהודק  מפני התושבת ועד גובה - 
 ס"מ לצפיפות20מעל עטיפת החול הנ"ל תמולא התעלה במצע סוג א' בשכבות בעובי - 

יאושר98% לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימאלית עד לרום פני השתית, לא   
שימוש בעפר למילוי חוזר. בכסוי רדוד )ראה פרט( עטיפת הצינור תהא מחול מיוצב .

 צמנט(.7%)מצומנט עם 
הוראת-  ולפי  גבהים בתכניות  לפי  ויפוזר  יועבר למילוי בתחום העבודה  העפר הנחפר 

המפקח. עודפי החפירה ופסולת  יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י
הרשויות באחריות הקבלן. 

30 בעובי 15קווי תיעול המיועדים לחיבור נוסף בעתיד יאטמו בקצותיהם בפקק בטון  ב- 
ס"מ לפחות. 

המפקח רשאי לפסול יצרן ללא ערעור.-

מדידה לתשלום
 של הצינורILימדד לתשלום במ' בין קצה שוחה לקצה שוחה. עומק הצינור ייקבע בעומק שבין ה 

למפלס פני הקרקע בעת תחילת החפירה להנחת הצינור, או ממפלס מתוכנן של עבודות השתית
– הנמוך מביניהם. מחיר היחידה כולל את כל המפורט לעיל לרבות האספקה, ההנחה, החפירה
וכל שאר החומרים, ומצעים  חול   מילוי  הובלה לשטחי המילוי החיבור לתאים,  ו/או חציבה, 
העבודות, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.  למען הסר ספק, המצעים
הכלולים בסעיף זה הנם ברוחב המצוין במפרטים ולכל עומק של תעלה. האיטום בפקק בטון
כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. המחיר כולל את כל העיכובים וההתארגנות בגין שלבי

ביצוע ולקבלן לא תהא עילה לתוספת תשלום. 
תשלום עבור חול מצומנט ימדד בסעיף נפרד

51.05.2766
מתקן ניקוז שוליים )מגלש( לפי פרט 

במקומות המסומנים בתוכניות ובהתאם לפרטים יש לבצע מתקן ניקוז שוליים. 
1.00 ס"מ ברוחב 20 בעובי 20מתקן ניקוז שוליים הינו בצורת תעלה מלבנית עם קורות בטון ב- 

מ' המצופה באבן מושקעת בבטון והיורדת על פני המדרון. 
 מ' מינימום )או בהתאם לרוחבX 2.0 2.60התעלה מסתיימת במשטח אבן בטון מלבני במידות 

התעלה(. התעלה, המשטח וכן הרחבת השוליים תחומים ע"י חגורות בטון. 
בראש המגלש מתקן קליטה מהשוליים אשר יבוצע עפ"י הפרט שבתוכניות.

מדידה ותשלום
 מ' למגלש. התשלום כולל לרבות החפירה, המצע וכל5המדידה תהיה בקומפלט עד אורך של 

החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע מושלם של המתקן, עפ"י הפרט והמפורט לעיל . 
 מ' )בין קצה שוליים והמשטח בתחתית( תשולם תוספת לפי סעיף5למגלשים שאורכם עולה על 

51.6.0320.
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51.05.9000
ריצוף ריפ-רפ 

ריצוף אבן לניקוז "ריפ-רפ" בכניסה וביציאה ממערכת הניקוז ובדיפון התעלות כולל:  
15 מוד א.א.ש.ו - מצע מאבן גרוסה בעובי 93%יישור והידוק שתית ודפנות התעלות לצפיפות 

 מוד א.א.ש.ו. 98%ס"מ מהודק לצפיפות 
 ס"מ אשר יושקעו15-25 ס"מ והנחת אבני נחל עגולות בקוטר של 20 בעובי 15תושבת הבטון ב-

 ס"מ. 10-15בתוך הבטון בעומק 
 ס"מ. לאחר הנחת האבנים יש למלא הרווחים בטיט צמנט2המרחק בין האבנים לא יעלה על 

עד לגובה 
 ס"מ מפני האבנים. 3)-(

מדידה ותשלום
ימדד לתשלום במ"ר. המחיר כולל את כל העבודות והחומרים המפורטים.

 עבודות ריצוף,אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.06

51.06.0010
אבני שפה 

 בהתאם לפרטים20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב-25 ס"מ בגובה 17אבן שפה מבטון ברוחב 
והתכניות כולל מילוי הפוגות שבין האבנים בטיט מלט. 

בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם לצורך. 

51.06.0030
אבן גן 

 כולל גם   20 ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב-20 ס"מ ובגובה 10אבן שפה גננית ברוחב 
חיתוך אלכסוני של האבנים במסור מכני למידות כנדרש בהתאם לפרטים ולתכניות. 

מדידה ותשלום
יימדד לתשלום לפי אורך מ"א 

51.06.0071
אבן שפה שטוחה במעגל תנועה 

 ס"מ על יסוד ומשענת בטון    25/25/50אבן שפה שטוחה במעגל תנועה במידות 
 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע , יותקנו  20 ב-

 במעגלי תנועה. לא יותר שימוש באבני שפה שבורות.
מדידה לתשלום  

 יימדד לתשלום לפי אורך מ"א.

51.06.0112
 אבן שפה מנקזת

 על יסוד ומשענת בטון  18 ס"מ וגובה 20אבני שפה מנקזת  במידות: רוחב 

45



 

במפעל יותקנו בקצה שוליים. בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר 20ב-
בהתאם לצורך.

51.06.0120
 אבן שפה לאי תנועה

20 על יסוד ומשענת בטון  ב-23 עד 13 ס"מ וגובה 23אבני שפה לאי תנועה במידות: רוחב 
יותקנו באי תנועה. בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם

לצורך.

51.06.0451
אבנים משתלבות 

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות מטיפוסים שונים, על פי כתב הכמויות. 
צורת סידור הריצוף והצבעים בהתאם לתכניות. 

ערוגות, בצורת  האבנים,  בסידור  הריצוף,  בפרטי  שהוא  שינוי  כל  על  להורות  רשאי  המזמין 
בהתאמת המידות ובגוונים.

.51 והמפרט הכללי פרק 1571הריצוף יבוצע בהתאם לת"י 

דירוג לפי ת"יהנחת שכבת חול                   א.   )תחומי  יונחו על שכבת חול  : האבנים 
1571) 

 ס"מ, שיפוזר על מצע מהודק. אין להרשות תנועה כלשהי )גם4 עד 2.5בעובי 
לא

של הולכי רגל( על שכבת החול לפני הנחת האבנים המשתלבות.  
אין להדק את החול, אלא רק לפזרו לשכבה אחידה בעובייה וליישר בסרגלי

יישור.    
 הנחת האבנים תחל מאלמנט קצה )אבן שפה טרומית או הנחת אבני ריצוף:ב.

 שעות לפני תחילת48יצוקה באתר. אלמנט יצוק באתר יקבל אשפרה במשך 
 מ"מ. אם לא ניתן להשלים משטח באבנים2-3הריצוף(. רוחב המישקים יהיה 

שלמות, יש לחתוך אבנים במכשיר מיכני ולהקפיד שהאבן החתוכה תהיה ללא
פגמים ועם מקצוע ניצב  חלק. ללא תותר השלמת המשטח באמצעות יציקת
יבוצעו לאחר וגימורו  יציקת הבטון  בטון אלא באישור המפקח בכתב מראש. 

ההידוק ובאופן שישתלב עם פני השטח מבחינת מיפלס, גוון, מישקים וכו'. 
ההשלמות יאופשרו כנדרש. 

הבטון להשלמה יהיה זהה בטיבו למוצר הטרום. 
לאחר גמר ההנחה יהודק המשטח באמצעותהידוק משטח אבני הריצוף: ג.

 ק"נ 75 מ"ר, כח הריטוט למ"ר 0.25מרטט שטח, שהפלטה שלו לפחות  
 הרץ. ההידוק הראשוני יבוצע בשני100  ק"נ ל-75ותדירות הריטוט בין 

מעברים לפחות בצורה שתי וערב עד להפסקת שקיעות במהלך ההידוק.    
לאחר גמר ההידוק הראשוני יפוזר חול טבעי נקי ויבש על המשטח ויוחדר

באמצעות מטאטא למישקים )המרווחים שבין אבני הריצוף(.  
לאחר מכן יבוצע הידוק נוסף כנ"ל. 

מילוי המרווחים יתבצע סמוך לזמן ההנחה, ובכל מקרה יהודק וימולא השטח
שבוצע בתום יום עבודה.  

: הסטיות המותרות מהמפלסים הנדרשים בתוכניות לא יחרגו סטיות מותרות ד.
 מ"מ. הפרש גובה בין אריחי ריצוף סמוכים או אבני ריצוף סמוכות לא5מ: 

 מ"מ. 2יחרגו מ-  
מדידה ותשלום

ימדד לתשלום בשטח נטו מ"ר של הריצוף לא כולל גומות לעצים, חגורות ואבני שפה
למיניהן.  

מחיר היחידה כולל הוצאות עבודה, חומרים, ציוד וכל ההוצאות האחרות הדרושות
      לביצוע המושלם של העבודה )כולל גם אספקה והנחת שכבת חול(. 
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 עבודות שילוט ותמרור 51.31

 51.31.2002    
 51.31.2208

  תמרורים / שלטים   קבוע מסוג בינעירוני
תמרורים                       

  התמרורים ואופן הצבתם יעמדו  בדרישות משרד התחבורה.
עמודים לתמרורים או שלטים  

 . עמודי התמרורים יהיו מצינורות2247  לוחות התמרור יותקנו על עמודים לפי תקן הספקה 
 ,2פלדה מקוטר "

x 50 x 35 50 במידות 15 מ"מ חדשים וללא פגמים ויקבעו בתוך יסוד בטון ב- 3.2    עובי דופן 
ס"מ ,

 ס"מ לפחות מפני השוליים .60    מחוזקים בברזל עוגן . תחתית היסוד תהיה בעומק 
    העמוד יהא ללא כיפה ופניו )מקום חתך הצינור( יהיו מגולוונים .

    העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ . יחידת   המידה תכלול אספקה , הובלה ,
חפירת היסוד

    ויציקת הבטון התקנת העמוד ביסוד  הבטון . העמודים יהיו משני סוגים :
 מ' מפני המדרכה .2.2    גבוהים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה  בגובה 
  ס"מ מפני המדרכה .60     נמוכים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה 

תמרורים ושלטים       
 .2247    התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור מיצור חרושתי לפי ת"י מס' 

    סוג התמרורים ומספרם בהתאם לתכנית .
מדידה לתשלום    

     יימדד לתשלום לפי יחידות המחיר כולל אספקה , הובלה, חפירת היסוד, יציקת  הבטון,
והתקנת העמוד.

                             
  51.32.1705  
   51.32.1730
   51.32.1880  
  51.32.1940
  51.32.2640 

צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה      

.51.07  יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף 
צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת התמרורים, פרק. 1                              

ד'.
                                          רוחב הסימונים כמפורט בכתב הכמויות. 

 מ'.1.0                  אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן לסירוגין, באורך קטעים של                  
  "חומרים 935הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י . 2                     

                           לסימון    דרכים". 
                   הגוון יהיה לבן, אדום, צהוב או שחור לפי הצורך.                      

 (. 934הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי )עפ"י ת"י . 3                      
העבודות תבוצענה בריסוס.                          
מדידה לתשלום             

יחידת התשלום תהיה במטר אורך צבע נטו, בהתאם לרוחב שבוצע. 
צביעת שטחים תהיה לפי מ"ר נטו .
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 חצים יימדדו לפי יחידות כמפורט בכתב הכמויות.
המחיר כולל אספקת הצבע, הכנת הכביש או אבן שפה , מדידה וביצוע                                      

הצביעה.

 מעקות וגדרות בטיחות  51.33

51.33.1502
51.33.1660

   מעקה בטיחות מפלדה
.H  4W 1מעקות הבטיחות יהיו 

כלליא.
סעיף זה מתייחס לאספקה והתקנה מעקה בטיחות מקורות מתכת מגוולנת. החומר

לנדרש בהנחיות משרד התחבורה- התקנים מאושרים להתקניוהעבודה  יהיו בהתאם 
ובטיחות.תנועה 

ייצורב.
המעקות ייצרו בהתאם למפרטים המאושרים ע"י משרד התחבורה.

הצבת מעקות בטיחותג.
הצבת מעקות הבטיחות יהיה בהתאם להנחיות משרד התחבורה  ו /או הנחיות היצרן.

ביסוס העמודים ייעשה בהתאם להנחיות המפרטים של משרד התחבורה.
פרטי העיגון בקצוות המעקה יתאימו לפרט היצרן של המעקה הנבחר.

מחזירי אורד.
לפי המעקה  על  העבודה  במסגרת  להרכיב  יש  שאותם  אור  מחזירי  יספק  הקבלן 

הטבלה הבאה:

מרחק בין מחזירי האוררדיוס אופקי של הכביש ) מ' (
R  > 120040

1200> R> 90036
900> R> 70032
700> R> 50028
500> R> 35024
250>R> 20020
200> R> 15016

50קטע ישר

אישוריםה.
והחתך הביסוס  בתנאי  לפעילות המעקה בהתחשב  היצרן  אישור  יספק  הקבלן 

לרבות עבור מתקני קצה וסופגי אנרגיה.לרוחב 

יחידת קצהו.
כל יחידות הקצה יבוצעו עפ"י פרט היצרן של המעקה הנבחר.

מחיר היחידה כלול במחיר המעקה וימדד עם המעקה. 
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51.33.1768

   מ'   12   עם יחידת קצה   EDSP  התקן קצה למעקה 

ייצור

ובטיחות מאושרים להצבה בדרך", מהדורה יעמוד בדרישות מדריך "התקני תנועה  התקן קצה 
מעודכנת למהירות

 קמ"ש  ויבוצע עפ"י פרטי היצרן של ההתקן הנבחר. 100
 מדידה ותשלום

לפי יחידה. המחיר כולל הספקה והתקנה.

 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה51.35

  51.35.9999   
הסדרי תנועה בשלבי ביצוע      
אופן הצבת שלטים ותמרורים   

"1997   אופן הצבת השלטים והתמרורים יהיה בהתאם ל"תקנות והנחיות להצבת תמרורים - 

של משרד    

   התחבורה וכן על פי דף מע"צ "עמודי שילוט ותמרור ביסוסם ומיקומם".

בהתאם בשלבים  תעשה  התמרור  הצבת  לתוכניות.  בהתאם  תבוצענה  תמרור  עבודות     

להתקדמות הביצוע.       

    העבודה כוללת יצור אספקה והובלת השלטים, התמרורים והעמודים המתאימים, הצבתם

במקום המסומן   

    בתכניות וכן הוצאת כיסוי זמני של השלטים והתמרורים בעת הצורך. חומר הציפוי מחזיר האור

יהא מסוג "רב  

    עוצמה".

הצבת תמרורים בשלבי ביצוע   
    אספקת הצבת תמרורים )על בסיסים ארעיים, על חצובות או בסיסי כובד(, הצבת לוחות  אזהרה,

התראה
    ושלטי הכוונה – אספקה והצבת פנסי אזהרה הנחת מעקות בטיחות זמניים וכן הצבות חוזרות

בשלבים תבוצענה   
יפורקו התמרורים ולדרישות המשטרה. בסיום העבודה      בהתאם לתוכניות, לדרישות המזמין 

והשלטים.
    אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תוכניות שלבי ביצוע מאושרים. האביזרים שהקבלן

יספק יהיו רק  
    כאלה המאושרים ע"י ועדת המומחים של משרד התחבורה.

    המיקום של חלק מהתמרורים ומעקות הבטיחות ישתנה בהתאם לשלבי הביצוע.
    כל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות בהתאם להנחיות. 

     תמרורים או שלטים להצבת תמרורים שהועתקו יותקנו בהתאם לדרישות .
    כל הסימון באתרי העבודה יהיה בהתאם ללוח התמרורים המעודכן ק"ת, תשנ"ט, הכל עפ"י

תוכניות שלבי     
    הביצוע.

    הקבלן מצהיר שכל אביזרי הבטיחות יותקנו בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע והם
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    מאושרים ע"י הועדה הבינמשרדית .
מדידה ותשלום    

     המחיר בקומפלט לכל תקופת הביצוע. התשלום יחולק באופן יחסי לתקופת הבצוע בכל
חודש.

רשימת תוכניות  

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

1.0745-HW-000TALME-
DD-1301a

1301b

.1:500025.08 1תנוחה גל' 
21

2.0745-HW-000TALME-
DD-1302a

1302b

.1:500025.08 2תנוחה גל' 
21

3.0745-HW-000TALME-
DD-1303a

1303b

.1:500025.08 3תנוחה גל' 
21

4.0745-HW-000TALME-
DD-1304a

1304b

.41:500025.08תנוחה גל' 
21

5.0745-HW-000TALME-
DD-1305

.51:500025.08תנוחה גל' 
21

6.0745-HW-000TALME-
DD -1306

1:200 6תנוחה גל' 
0

025.08.
21

7.0745-HW-000TALME-
DD -3001

חתכים לאורך גל'
1

1:100
0/100

010.08.
21

8.0745-HW-000TALME-
DD -3002

חתכים לאורך גל'
2

1:100
0/100

010.08.
21

9.0745-HW-000TALME-
DD - 4301

חתכים לרוחב גל'
1

 חתכים200כביש 
208÷201

1:200004.08.
21

10
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4302

חתכים לרוחב גל'
200 כביש 2

209÷217חתכים 

1:200004.08.
21

11
.

0745-HW-000TALME-
DD -4303

חתכים לרוחב גל'
3

 חתכים200כביש 
226÷218

1:200004.08.
21

12
.

0745-HW-000TALME
DD - 4304

חתכים לרוחב גל'
4

 חתכים200כביש 
235÷227

1:200004.08.
21
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13
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4305

חתכים לרוחב גל'
5 

 חתכים200כביש 
244÷236

1:200004.08.
21

14
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4306

חתכים לרוחב גל'
6

 חתכים200כביש 
253÷245

1:200004.08.
21

15
.

0745-HW-000TALME-
DD -4307

חתכים לרוחב גל'
7

 חתכים200כביש 
262÷254

1:200004.08.
21

16
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4308

חתכים לרוחב גל'
8 

 חתכים200כביש 
271÷263

1:200004.08.
21

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

17
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4309

חתכים לרוחב גל'
9

 חתכים200כביש 
280÷272

1:200004.08.
21

18
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4310

חתכים לרוחב גל'
10

 חתכים200כביש 
289÷281

1:200004.08.
21

19
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4311

חתכים לרוחב גל'
11

 חתכים200כביש 
301÷290

1:200004.08.
21

20
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4312

חתכים לרוחב גל'
12

 חתכים200כביש 
313÷302

1:200004.08.
21

21
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4313

חתכים לרוחב גל'
13

 חתכים200כביש 
314÷319

1:200004.08.
21

22
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4314

חתכים לרוחב גל'
14

 חתכים150כביש 
3162÷150

1:200004.08.
21

23
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4315

חתכים לרוחב גל'
15

 חתכים150כביש 
172÷163

1:200004.08.
21

24
.

0745-HW-000TALME -
DD - 4316

חתכים לרוחב גל'
16

1:200004.08.
21
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 חתכים300כביש 
336÷323

25
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4317

חתכים לרוחב גל'
17

 חתכים300כביש 
349÷337

1:200004.08.
21

26
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4318

חתכים לרוחב גל'
18

400,100כבישים 

1:200004.08.
21

27
.

0745-HW-000TALME -
DD - 4319

חתכים לרוחב גל'
19

500,600כבישים 

1:200004.08.
21

28
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4320

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

29
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4321

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

30
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4322

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

31
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4323

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

32
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4324

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

33
.

0745-HW-000TALME-
DD - 4325

חתכים לרוחב גל'
700 כביש 20

 0÷8חתכים 

1:200004.08.
21

34
.

0745-ST-000TALME -
DD - 4001

.016.11שונים 1מעביר מים מס' 
20

35
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4002

.016.11שונים 2מעביר מים מס' 
20

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

36
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4003

.016.11שונים 3מעביר מים מס' 
20

37
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4004

.016.11שונים 4מעביר מים מס' 
20

38
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4005

.016.11שונים5מעביר מים מס' 
20

39
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4006

.016.11שונים 6מעביר מים מס' 
20

40
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4007

.026.05שונים7מעביר מים מס' 
21

41
.

0745-ST-000TALME-
DD - 4008

.016.11שונים8מעביר מים מס' 
20
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42
.

0745-TR-000TALME-
DD -1701

הסדרי תנועה גל'
1

1:500102.09.
21

43
.

0745-TR-000TALME-
DD -1702

הסדרי תנועה גל'
2

1:500114.09.
21

44
.

0745-TR-000TALME-
DD -1703

הסדרי תנועה גל'
3

1:500029.06.
21

45
.

0745-TR-000TALME-
DD -1704

הסדרי תנועה גל'
4

1:500029.06.
21

46
.

0745-TR-000TALME-
DD - 1705

.51:500029.06הסדרי תנועה גל'
21

47
.

0745-TR-000TALME-
DD -1706

הסדרי תנועה גל'
6

1:500029.06.
21

48
.

0745-TR-000TALME-
DD - 1707

7הסדרי תנועה גל'
-כללי

1:200
0

114.09.
21

49
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD -1501

הסדרי תנועה
באתר העבודה גל'

1

1:500119.11.
20

50
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD - 1502

הסדרי תנועה
באתר העבודה גל'

2

1:500119.11.
20

51
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD - 1503

הסדרי תנועה
באתר העבודה גל'

3

1:500119.11.
20

52
.

0745-TR-TALM-ST1 -
DD -1504

הסדרי תנועה
באתר העבודה גל'

4

1:500119.11.
20

53
.

0745-TR-TALM-ST1 -
DD-1505

הסדרי תנועה
באתר העבודה גל'

5

1:500119.11.
20

54
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD -1506

הסדרי תנועה
באתר העבודה

6תכנית כללית גל' 

1:200
0

119.11.
20

55
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD-1511

הסדרי תנועה
באתר העבודה
השלמת צמתים

1מעגל גל' 

1:250101.02.
21

56
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD-1512

הסדרי תנועה
באתר העבודה
השלמת צמתים

2גל' 

1:250101.02.
21

57
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD-0401

צומת כניסה לגיאה
תכנון שילוט

מוקדם

1:500117.11.
20

580745-TR-TALM-ST1-1:500117.11צומת כניסה בית.
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.DD-0402עלמין תכנית
שילוט מוקדם

20

59
.

0745-TR-TALM-ST1-
DD-0403

צומת כניסה
2,9לשקמה ק"מ 

תכנון שילוט
מוקדם

1:500117.11.
20

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

60
.

0745-UT-000TALME-
DD-1301

תאום מערכות גל'
1

1:500117.11.
20

61
.

0745-UT-000TALME-
DD-1302

תאום מערכות גל'
2

1:500117.11.
20

62
.

0745-UT-000TALME-
DD - 1303

תאום מערכות גל'
3

1:500117.11.
20

63
.

0745-UT-000TALME-
DD - 1304

תאום מערכות גל'
4

1:500117.11.
20

64
.

0745-UT-000TALME-
DD -1305

תאום מערכות גל'
5

1:500117.11.
20

65
.

0745-HW-000TALME-
DD -5001

חתכים טיפוסיים
1ופרטים גל' 

.117.11שונים
20

66
.

0745-HW-000TALME-
DD -5002

חתכים טיפוסיים
2ופרטים גל' 

.117.11שונים
20

תוכניות חשמל 

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

67
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-1301-1

תוכנית תאורה –
 1גליון

1:500612.09.
21

68
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-1301-2

תוכנית תאורה –
 2גליון

1:500612.09.
21

69
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-1301-3

תוכנית תאורה –
 3גליון

1:500612.09.
21

70
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-1301-4

תוכנית תאורה –
4גליון

1:500612.09.
21

71
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-1301-5

תוכנית תאורה –
5גליון

1:500612.09.
21

72
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-6001

.1:500012.09פרטים טכניים 
21
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73
.

MHD-EL-TAY-
01ORd_01-DD-

9001÷9007

.1:500012.09מרכזית תאורה 
21

תוכניות נוף 

מהדורקנ"מתאורמס' תוכניתמס
ה

תאריך

74
.

LA-01aתכנית פיתוח
Aכללית- גיליון 

1:500429.09.
21

75
.

LA-01bתכנית פיתוח
Bכללית- גיליון 

1:500429.09.
21

76
.

LA-01cתכנית פיתוח
Cכללית- גיליון 

1:500429.09.
21

77
.

LA-01dתכנית פיתוח
Dכללית- גיליון 

1:500429.09.
21

78
.

LA-01eתכנית פיתוח
Eכללית- גיליון 

1:500429.09.
21

79
.

LA-02תכנית שתילה
ונטיעה כיכרות

1:500429.09.
21

80
.

LA-02aתכנית שתילה
Aונטיעה-גיליון 

1:500429.09.
21

81
.

LA-02bתכנית שתילה
Bונטיעה-גיליון 

1:500429.09.
21

82
.

LA-02cתכנית שתילה
Cונטיעה-גיליון 

1:500429.09.
21

83
.

LA-02dתכנית שתילה
 Dונטיעה-גיליון 

1:500429.09.
21

84
.

LA-02eתכנית שתילה
Eונטיעה-גיליון 

1:500429.09.
21

85
.

LA-03aתכנית
Aהשקיה-גיליון 

1:500529.09.
21

86
.

LA-03bתכנית
Bהשקיה-גיליון 

1:500529.09.
21

87
.

LA-03cתכנית
Cהשקיה-גיליון 

1:500529.09.
21

88
.

LA-03dתכנית
Dהשקיה-גיליון 

1:500529.09.
21

89
.

LA-03eתכנית
Eהשקיה-גיליון 

1:500529.09.
21

90
.

LA-04429.09משתנהחוברת פרטי פיתוח.
21
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	בטון רזה/בטון ב-15 ייושם מתחת לאלמנטים מבניים ע"פ המופיע בתוכניות וכן לכל האלמנטים הנוספים לפי דרישת המתכנן, יועץ הקרקע ו/או בקר האיכות.
	ההתייחסות לבטון רזה תהיה ככל בטון על היבטיו השונים לרבות עיבוד פני הבטון. כאשר נדרשת נסיעה של כלים מכאניים כבדים על גבי הבטון הרזה, הבטון יהיה בעובי 10 ס"מ ותתווסף לו רשת זיון.
	התשלום - התשלום יכלול את כל הנדרש עד להתקנה מושלמת ובהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות, וכולל את כל העבודות ההכנה, שכבות היסוד וניקוי השטח בגמר העבודה.
	התשלום - התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין-משרדי וכולל את כל העבודות, החומרים והפעולות הדרושות לביצוע מושלם,
	אחריות קליטה
	גודל הצמחים
	41.3 מערכת השקיה
	כללי
	מדידה וסימון
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