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 וכן יתר המפרטים הקשורים והמתייחסים לעבודות הנ"ל למרות שלא הוזכרו לעיל.
 

 חדהמפרט המיו - 1מסמך ג
 

 כתב כמויות ומחירים -מסמך ד 
 

 יותתכניות ותיק תכנרשימת  -מסמך ה 
 
 

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים, שבהוצאת הוועדה 
ות למשרד המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפ

 הביטחון ולצה"ל.
 

רשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צרפו למכרז ואינם ב
 אביב ובמוסדות המפורטים.-, הקריה, תל29חון. רח' דוד אלעזר לאור של משרד הביט

 
 הצהרת קבלן

 
פרט הטכני המיוחד הנזכר במפרט/חוזה הקבלן מצהיר בזה כי נמצאים ברשותו המפרט הטכני הכללי והמ

ם שבקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות זה, וכי הוא קרא והבין תוכנו, קבל את כל ההסברי
 ה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהוו

 
........ חותמת וחתימת הקבלן  .........................     



 
 
 
 
 

 
 

 מפרט מיוחד  - 1מסמך ג'
 

 תנאים כלליים -  00פרק 
 

 
 תיאור העבודה  00.01

  במתחם אזור תעשייה הרטוב פיתוח לאורך כבישיצוע עבודות פיתום רז/חוזה זה מתייחס לבמכ          
 .כיכרות 2וביצוע           

 
 העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה, ברשימת הכמויות ובהתאם           
 מפרטים הכלליים ניות, לשרטוטי הפרטים, המצורפים לחוזה התקנים והלתוכ          
 המתיחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.          

 
           
  חמי, ריצופים שונים, סלילהבאבן קירות חיפוי  ,בעבודות הפיתוח נכללות קירות          

 גינון השקיה וכו'.  ,םניקוזי, עבודות תאורה וחשמל, מסגרות          
           
 הבטיח תנועה יש לפעיל ו  תעשייהעל מציע ההצעה לקחת בחשבון שאתר העבודה נמצא באתר           
 עבודות.ורך הכביש במהלך ביצוע הרציפה לא          

 
   תאום עם גורמים אחרים  00.02

 
  על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עשויות להתבצע עבודות נוספות שלא במסגרת          
 חוזה זה. העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין או הרשויות המתאימות.           
 בו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה.כאשר לוח הזמנים והביצוע יתואמו וישול         

 
 הקבלן מתחייב לעשות עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודות האחרות           
 ת ותקלות כלשהן לקבלנים האחרים.ב יכולתו למניעת הפרעוולעשות כמיט          

 
 עבודה נתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים והגורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי ה          
 ובקשר להפרעות בעבודה, יימסרו כל התביעות ההדדיות להחלטת המפקח.          

  
 פית ומכרעת.הקבלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסו         
 על הקבלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים בכל עת ובמידת הצורך לבצע          
 ל חלקי מערכות ועוד עפ"י הוראת המפקח.דרכים זמניות, כיסוי זמני ש         

     
 כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן, ולא יהיה עילה לתביעה כלשהי.         

 
  

   ת בהשלמת קטעי העבודהדיפויוסדרי ע  00.03
 

 המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות ולמסור לקבלן שטחים לביצוע או לפצל         
 דתו לקטעים בהתאם לעדיפויות שיקבעו על ידיו. האמור לעיל לא יהווה עילה את עבו         
 לתביעת שינוי למחיר היחידה או לתוספת כלשהיא.         

 
 השטח ותנאיו  00.04

 
 א. בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, בדק את השטח בו          

 העומדים לרשותו לצורך עבודה ולאחסנת חומרים,  תבוצע העבודה ותנאי השטח             
 הגישה למקום, הקרקע, הסביבה וכל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת              

 המחירים לביצוע העבודות.             
 הכרת תנאי כלשהו כולל תנאים אשר -המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי             
 קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.             
 תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי האחריות לבדיקת טיב הקרקע לצורך הגשת              
 היא עליו.הצעתו              
 לא תוכר ולא תשולם כל תביעה בגין סוג קרקע ו/או נתונים נוספים שאינם מופיעים              



 
 
 
 
 

 פו מראש.בדו"ח או שלא נצ             
 

 ב. על הקבלן  לקחת בחשבון שייתכן שבשטח העבודה מפוזרים קווי צנרת  יסודות בטון,         
 המפקח  בעומקים שונים ובעומקים לא ידועים. תעלות חשמל, קווי תקשורת           
 ימסור לקבלן כל מידע הידוע בקשר לנ"ל. כל העבודה תבוצע בזהירות, כך שלא             

 קרקעי הנ"ל. לעיתים יידרש הקבלן לבצע חפירת ניסיון -יגרם כל נזק למערך התת            
 לגילוי הצנרת.            

 
 

        התארגנות בשטח  00.05
 

 בתוך אתרי העבודה, על הקבלן לקבלה מראש אישור המפקח למקומם של מתקני           
 ייצור שונים.          

  
 מפקח משרד ה         

 
 מבנים ארעיים, אשר ישמשו כמשרדי שדה )מבנה אחר  2על הקבלן להעמיד לרשות המפקח           
 ישמש כמשרד לישיבות(.          

  
 המבנים יוקמו במקום שיקבע עם המפקח.         
     

 כן על  על הקבלן לדאוג כי המבנים  יחוברו לרשת חשמל, רשת אספקת מים ורשת ביוב. כמו         
 הקבלן לספק:         

 
 מכשיר פלאפון ומכשיר טלפקס ומכונת צילום אשר יאפשרו למפקח קשר רצוף ומתמיד בין         
 יים של הקבלן, המפקח והחברה.ין המשרדים הראשהאתר לב        

 
 שטח המשרדים          
 מ' 2.5מ"ר, ברוחב מינימלי  15בשטח של משרד כל            

            
 

 בכל משרד יהיו:           
 X 80 160שולחנות רתוקס  2א.             
 כסאות 6 -ב.  כסאות עם משענת            
 .X 260 200להצמדת תכניות בגודל  לוח שעם על קיר,ג.             
 מנעול.ד.  ארון מתכת מצויד ב           
 על הקבלן לדאוג לפעילותו התקינה באופן רצוף. -כ"ס לפחות  2.5ה.  מזגן בעל הספק של            
  PCו.  מחשב             
 ז.  טלפון ופקס            

 
 ומטבחון, המטבחון יצויד במקרר.בסמוך למשרד, חדרי שירותים על הקבלן להקים            
 זיק על חשבונו כל זמן העבודה, דרך גישה עבורה לרכב קל, אל המבנים. על הקבלן להח           
 יום לאחר תאריך צו התחלת  -14המבנים יהיו מוכנים ויעמדו לרשות המפקח, החל מ           
 העבודה.           

  
  יום לאחר קבלת העבודה ע"י  המפקח וסיום -20המבנים יסולקו ע"י הקבלן, לא יאוחר מ          

 החשבונות הסופיים של עבודת הקבלן.          
 הקבלן ישא בהוצאות האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו', שישמשו את           
 ת הטלפון או אגרות ו/או אמצעי תקשורת מפקח האתר וציוותו לצרכי לרבות חשבונו          
 שימושו, וידאג לנקיון במשך כל זמן העבודה.אחרים אשר הועמדו לרשות, המפקח ול          

 
 כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת           
 העבודה יחולו על הקבלן ויראו  במשך כל תקופת ביצוע העבודה ופירוקו לאחר השלמת          
 ים בהצעתו.אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקוב          

 
 

 הובלות          
 כל הובלה לצורכי עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים           



 
 
 
 
 

 בכתב הכמויות. לא ישולם בנפרד עבור הובלה.          
 ע"י תבוצע במשאיות תקניות מאושרות  -הובלה בכבישים ציבוריים, עירויים ובין עירוניים           

 משרד התחבורה והמשטרה.          
 

  שלטי עבודה          
 מ' שבהם יפורטו שם העבודה, היזם, הקבלן,  6X4שלטים בגודל  2על הקבלן לייצר ולהציב           
 פירוט גודל -ר לקבלן ע"י הפיקוח כוללוכו' בהתאם לנוסח מפורט שימסהמתכננים, הפיקוח           
 ת והצבעים, חומרי השלט וכו'.האותיו          
 גמר ביצוע כל האמור שבועיים מצו התחלת העבודה.          
 לא ישולם בנפרד עבור ביצוע האמור והוא כלול במחירי היחידה של העבודה.          

  
 םלוח זמני  00.06

 
 ים הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך שבועיים מתאריך צו התחלת העבודה לוח זמנ          
 לביצוע העבודה, ויכלול הגדרת סדרי עדיפויות ומסירה לפי קטעים כפי שפורט להלן           
 . לוח הזמנים יאפשר מעקב אחרי שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים 00.03          

 והשלבים של הבצוע, כולל אספקת חומרים, הפעלת ציוד מכל סוג שהוא, שלוב           
 העבודות השונות והשלבים השונים של הבצוע ושל קבלני המשנה בהתאמה ללוח            

 הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העידכון וכו'           
 נפרד. הלוח יוכן בשיטת "גנט" או לפי שיטה בלן ולא ישולם עבורם ביחולו על הק          
 אושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה יבדק ויאושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה אחרת שת          
 יעודכן ע"י הקבלן ועל חשבונו לפחות אחת לחודש. במידה והלוח לא יוכן או יעודכן           
 ן אצל אחרים ובעלויות הכרוכות בכך פקח, לו"ז יוזמן ע"י המזמילשביעות רצון המ          
 ון הקבלן.יחוייב חשב          

 
 תכניות  00.07

 
 א. במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי          

 המסמכים כחלק מהצעת הקבלן.             
 

 עדכונים ותוספות  רו לקבלן "תכניות לביצוע", הכוללותב. לפני ביצוע העבודה יועב        
 לבד".לתכניות "למכרז ב            

 
 ג. עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה         

 והשלמה לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו שינויים               
 במהות הפריטים לעומת התכניות שהוגשו במכרז.           

 
 ן תוכניות: זיהוי מכשולים ועדכוד.         

 
 קרקעיים, מכשולים תת"ק ועוד   -בתכניות מסומנים חלק מקוי הצנרת התת ועל           
 הקיימים באתר. לפני תחילת ביצוע העבודה, הקבלן יתאר את הקוים והמתקנים            

 הקיימים, ואת המכשולים. לאחר גילוי המכשולים ימדוד הקבלן את נתוני המכשולים            
 ע"י מודד מוסמך ויעבירם למפקח. תכניות לביצוע יועברו רק לאחר סימון תוואי            
 מעודכן במידה ויהיה.            

 
 "תכניות לביצוע":ה.     

 
 הלכו, ימסרו לקבלן תכניות   תחילת הביצוע וגם במ זיהוי המכשולים ולפני לאחר          
 על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות.  מאושרות לביצוע ולפיהן          

 
 בדיקת תוכניות:ו.         

 על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התוכניות והמידות הנמסרות לו: למכרז,            
 ומת לב המפקח לכ מחסור/סתירה /אי התאמה צוע העבודה. להפנות תשלעיון ולבי           
 ניות, המפרטים וכתב הכמויות והמידע שסופק ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי בין התוכ           
 המכשולים. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון            
 תהיה סופית ומכרעת.           

 
      אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על               



 
 
 
 
 

 חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן             
 התאמות כנ"ל.-על סמך טענה שלא הבחין באי           

 
   ביקורת העבודה/אישורים חלקיים  00.08 

 
 א. הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים            

 והמכשירים הנחוצים לבדיקת העבודה. למפקח תהיה תמיד רשות להכנס לאתר                
 העבודה.               

 
 והריסה על ב. המפקח רשאי לדרוש, והקבלן חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת שינוי           

 ייב לבצע את עבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להנחיותיו. הקבלן ח              
 הוראות המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י הפיקוח.              

  
 ג. המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב             

 ועה.העבודה וביצ                
            
 ומד לכסות עבודה כל ד. הקבלן ימסור הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא ע           

 שהיא כדי לאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את טיבה. במקרה ולא                
 העבודה תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח להורות לקבלן להסיר את הכיסוי מעל                
 ולהרוס כל חלק ע"ח הקבלן.               

 
 ודות יהיה טעון אישור המפקח בכתב לפני תחילת השלב ה. כל שלב וחלק של העב         

 הבא. האישורים ינתנו לאחר בדיקת רומי וטיב המלאכה, בדיקות מעבדה, שרותי              
 ע"י הקבלן ומדידות. אין אישורים אלה מסירים שדה של יצרני החומרים אשר יוזמנו              
 יצוע ולדיוק הביצוע עפ"י תנאי החוזה.את אחריות הקבלן לטיב הב             

 
 

 קבלני משנה   00.09
 

 העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח. אם יאשר המפקח           
 ראי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתאום העסקת קבלני משנה ישאר הקבלן אח          
 ו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקת          
 פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עינו אינו מתאים לתפקידו החלטת המפקח בנידון           
 לצורך ביצוע העבודה.  תהיה קובעת, מכרעת וסופית ועל הקבלן להחליפו באחר          
 ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן.          

 
 מנהל עבודה  .1000
 

 הקבלן יעסיק על חשבונו במקום הבניה, בקביעות, במשך כל תקופת הביצוע, לצרכי           
 ת שנים לפחו 5התיאום והפיקוח על העבודה, מנהל עבודה מנוסה, בעל נסיון של           
 צוע.בעבודות דומות. הוא ימצא באתר העבודה כל שעות העבודה לאורך תקופת הבי          

 
 

 יומן עבודה  00.11
   

 הקבלן ינהל יומן עבודה שיתאר את המצב העובדתי של העבודות וכל נושא שיש בו           
 ים הנוגעים למהלך ענין הנוגע לחוזה או הנדרש ע"י המפקח. ביומן יירשמו כל הפרט          
        ביצוע העבודות והוראות, והודעות המפקח בקשר לכך.               
 אם ידרש זאת המפקח. -כל רישום ביומן יהיה חתום על ידי הקבלן והמפקח           
 כל רישום ביומן ע"י אחד מהצדדים, ישמש ראיה לתכנו, אלא אם הסתייג הצד השני           
 ימים מיום רישומו. רישומים של הקבלן, גם אם לא הסתייגה מהם  7מרישום תוך           
 החברה, לא יהוו כשלעצמם עילה לתביעות מצד הקבלן, אלא, ראיה בלבד.          

 
 
 

 שמירה באתר ושמירת שלמות העבודה  00.12
 

 לקים וחומרים הקבלן יקים על חשבונו, מבנה נעול לשמירה על ציודו, האביזרים, ח          
 קבל כל תביעה בגין שלו. הקבלן יהיה אחראי בלעדית, לכל הציוד והחומרים ולא תת          



 
 
 
 
 

 אובדן או גניבה.          
 

 על הקבלן לשמור על שלמות העבודה שבביצועו, עד למסירה הסופית לידי המזמין.          
 

 אמצעי זהירות  00.13
 

 ת כל אמצעי הזהירות הדרושים יחות העבודה והעובדים, ולנקיטא. הקבלן אחראי לבט          
 ונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי למניעת תא              
 צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.              
 אדם באתר או בסביבתו  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי              
 וההוראות של משרד העבודה   בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות               
 בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה               
 רם בשל הימצאותם של כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיג              
 לים אחרים באתר. מיד עם בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשו              
 סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות,               
 תוצאה ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר ב              
 מהעבודה.              
 ילוט במידת תשומת הלב מופנת לכך שעל הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות ותנועה כולל ש              
 ובטיחות הנוסעים בכביש והעובדיםהצורך באופן שתובטח בטיחות התנועה הרציפה               
  בשטח.              
  וללים את מרכיב הבטיחות וסידורי התנועה ללא תשלום כל תוספתכ ותכל מחירי העבוד              
  בגין הנ"ל.              

       
 חברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, יבדוק ב. במקרה של עבודה, תיקום ו/או הת          

 הקבלן תחילה את הביבים או השוחות, להימצאות גזים מרעילים בכל אמצעי               
 הזהירות וההגנה הדרושים.              

 
 ג. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב           
 אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר              

 ן לעצמו את הזכות לעכב תשלום אותם תופנינה אליו, לעומת זאת, שומר המזמי             
 סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים              
 "ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי הדעות, בהסכמת שני הנ             
 לעובד של הקבלן או לאדם אחר,  הצדדים. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה             
 או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן              
 יטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.בפוליסת ב             

 
 עבודות לילה, חגים, שבתות ושעות נוספות   00.14

 
 ל תשלום נוסף אם כדי למלא הוראות קיום לוח יהיה רשאי לתבוע כ הקבלן לא          
 ד', יהיה הזמנים לביצוע חוזה זה, או במידה וידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות וכ          
 עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה.          
 ר עבודה בשעות הלילה.אין סעיף זה בא לאש          
 למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על עבודות בימי שבת ומועדים. היתרים לעבודות אלו           
 ישית של מהנדס העירייה בלבד.יינתנו בחתימתו הא          

 
 ניקוי השטח  00.15

 
 ל ידי בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצב הקודם, ע          
 סילוק כל השיירים ופסולת בנין, ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש           
 רצונו הגמורה של המפקח.את עקבות עבודתו על פני השטח, לשביעות           
 מחיר ניקוי זה וסילוק החומר מהשטח למקום שפך מותר, ייחשב ככלול במחירי החוזה           
 תב הכמויות.שבכ          
 ניקוי השטח מכל פסולת, אשפה וחומרים אחרים וסילוק האשפה למקום שפך מותר,           
 רישת המפקח, ותוך כדי המשך ביצוע עבודות ייעשו ע"י הקבלן מזמן לזמן, לפי ד          
 . הקבלן. לא תשולם כל תוספת ולא תאושר הארכת משך הביצוע עבור ניקוי וסילוק זה         
 על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל אופי השטח יהיה עליו לנקות מספר פעמים, בכל          
 פעם בשטח עבודה נפרד שיוגדר מראש.         

 
 



 
 
 
 
 

 מעבדה 00.16
 
 א.  התקשרות למעבדה מוסמכת           

 הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת )מכון התקנים או הטכניון או מעבדות                  
 אחרות שיאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט( שתבצע את בקרת האיכות של בדיקות                  

 נדס המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים השדה והמעבדה הדרושות בהשגחה ובפקוח מה                 
 במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המהנדס.                 
 הדרוש לבצוע הבדיקות הנדרשות במפרט. בדה תהיה מצויידת בכלהמע                 
 ידיה עם המעבדה תחל פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן בשטח ותסיים את תפק                 
 קבלת השטח והוצאת תעודת גמר עבודה.                            

 
 ב.  תפקידי המעבדה             

 .  בדיקות מוקדמות של טיב החומרים )על חשבון הקבלן(.1                 
 .  בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2                 
 לאכה.. בדיקות לטיב המ3                  
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4                  
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5                  
 . ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות ע"י תכניות וברשימה, תאריך ביצוען      6                  

 וכו'.                      
             

 ג.  כפיפות המעבדה           
 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק                 
 מהן לקבלן.                
               

 ד.  שכר המעבדה           
 רט ובמפרט זה דמי בדיקות חומרים ומלאכות החלים על הקבלן בהתאם למפו                
 משכר החוזה  כולל עבודות נוספות באם  2.0%של החוזה נקבעים לכלל  00.20סעיף                 
 בע בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד יינה, או בסכום שנקתה                
 ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן.                

 
 עקב בדיקות מעבדה                 ה.  עיכובים          

 ב על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובסיומה, עק                 
 בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה כל תביעות לפיצוי כל שהוא                  
 ודה בגלל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה.         ו/או להארכת זמן ביצוע העב                 

 
 הגנה בפני גשמים ושטפונות   00.17

  
עבודה בפני יותו, בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי  ההקבלן ינקוט, על חשבונו ועל אחר         

 הגשמים ומי שטפונות.
 ת מים, חפירת תעלות בין יתר האמצעים הדרושים, בניית סוללות בגובה שיימנע חדיר          
 ניקוז וסילוק מים מחוץ לשטח האתר, וכן כל אמצעי אתר הדרוש לאחזקת השטח יבש           
 י לפגוע בעבודות ובמתקנים שקיימים במגרשים הסמוכים תקופת העבודה, ומבלבמשך כל           
 לאתר שבאחריותו.          

  
 מים וחשמל  00.18

 
 מקורות המים והחשמל ובהתאם למקום העבודה, ייעשו על ידי הקבלן התחברות אל           
 ובאחריותו, ובאישורו מראש בכתב, ממנהלת הפרוייקט.          

 השימוש במים ובחשמל, לביצוע העבודה עד לקבלה הסופית, יהיה על חשבון הקבלן.          
 

 חומרים, מוצרים וביצוע כללי  00.19
 

 , האביזרים והמוצרים אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים, בלתי כל החומרים          
 תקנים הישראליים משומשים, ממין משובח ויתאימו, מכל הבחינות, לדרישות ה          
 העדכניים ובהעדרם, לדרישות התקנים הזרים המתאימים, כמפורט לעיל, חומרים ו/או           
 יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו,  -"ל  מוצרים אשר לא יתאימו לנ          
 במקומם. וחומרים ו/או מוצרים מתאימים אחרים, יובאו ע"י הקבלן ועל חשבונו,          
 כל הציוד, המיכון וכל העבודה אשר בדעת הקבלן להשתמש בהם לביצוע העבודה,           



 
 
 
 
 

 אלא אם כן, ויתר המפקח על בדיקתו טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )          
 ואישור של אותו ציוד וכדומה, כולו או בחלקו(. ציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח,           

 יסולק ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.          
 נכון, בהתאם לדרישות  כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי          
 המפרט והתקנים ולשביעות רצונו של המפקח. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות           
 צווים או תקנות בני תוקף מטעם הרשות המוסמכת הכלולות בחוקים,  להוראות          
 לק והקבלן ימציא לידי המפקח אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה, או כל ח          
 ממנה, לדרישות אותה רשות, באם יידרש.          

   
 בדיקת דגימות ואישורם  00.20

 
 ים פקח דגימות של חומרים ו/או מוצרים המיועדעם התחלת העבודה יגיש הקבלן למ          
 לביצוע העבודה, ואם יידרש, יעבירם לבדיקות אצל מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י           
 קח. בייחוד יש לטפל, במועד המתאים, בדגימות בחומרים ובמוצרים שבדיקתם המפ          
 אופן בביצוע, תוך שימוש בחומרים המוקדמת מצריכה פרק זמן ממושך. לא יוחל בשום           
 אלה, בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות.          
 עלות הבדיקות מוקדמות תחול על הקבלן.          

 
 דרכים זמניות  2100.

 
 הקבלן ידאג לדרכי גישה לאתר על חשבונו. כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת           
 מוכים ו/או באופי השטח הקיים, לא יורשה לקבלן להתקין דרכים ו/או במתקנים ס במקום          
 אלא בתיאום ובמקומות שיאושרו  זמניות לצרכי הובלת עפר חפור ולצורכי תנועת ציוד וכו',          
 ע"י המפקח.          
 דת הצורך במשך הקבלן יהא חייב בהקמת ואחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתיקונן במי          
 כל תקופת עבודתו במקום.          
 בתום עבודתו ועפ"י הוראת המפקח יבטל הקבלן הדרכים הנ"ל יפזר אדמה גננית           

 ויחזיר המצב לקדמותו או למצב מתוכנן אחר. הקמת, אחזקת הדרכים ופרוקן, יחולו           
 על הקבלן בלבד.           
 רך ביצוע העבודה, ופרוקן לאחר גמר הביצוע, לא ימדדו כי גישה זמניות לצוסלילת דר          
 ולא ישולם עבורם.          

 
 דוגמאות לאישור המפקח  00.22

 
 של המפרט הכללי, על הקבלן להכין, על חשבונו, דוגמאות  001בנוסף לאמור בסעיף           
 של פרטים ומוצרים לפי הוראות המפקח.          

 במידה ולא ישביעו את רצון המפקח, יכין הקבלן דוגמאות נוספות, עד לאישור הסופי           
 של המפקח.          
 עד לסיום העבודה ואח"כ יפורקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.הדוגמאות ישארו באתר           

 
 (AS MADEתכניות לאחר ביצוע )  00.23

 
 ת לאחר בצוע. התכניות לן למנהל ולמפקח תכניות מעודכנובסיום העבודה יגיש הקב         
 טחים יכללו תאור מדוייק של כל העבודות כולל רומי מבנים, רומי קרקעית צנרת, רומי מש         
 ורומי סלילה רומי אבני שפה הכל לשביעות רצון המפקח. התכניות יהיו באותו קנ"מ של          
 התכניות לביצוע.          

 סטים של העתקות מכל התנוחות והחתכים הכוללים מיקום צנרת וכל  3הקבלן ימסור          
 מודד מוסמך. תכניות לאחר    מערכת אחרת + סט אורגינלים בהעתק אחד חתומות ע"י         
 (. את ההוצאות DWG,DIS ,REG) 2010גם ע"ג דיסקט בפורמט אוטוקאד ביצוע ימסרו          
 ע התכניות הנ"ל כולל הוצאות הדפסה ושכפול יש לכלול במחירי היח' השונים רוכות בביצוהכ         
 יסקט.בכתב הכמויות לא ישולם עבורם נפרד. כנ"ל לגבי הד         

 
 התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות מטעם הקבלן על שינויים         
 הקבלן לכך  י המפקח בעת הביצוע. מוסבת תשומת לבבעבודות אשר לא אושרו על יד        
 ממוחשבות גם לנטיעות ולהשקייה.  MADE  ASשנדרשות תוכניות          

 
 

 ם   רשיונות ואישורי  00.24



 
 
 
 
 

 
 לפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל           
 ב לספק ודה לפי התכניות. לצורך זה המזמין מתחייהרשיונות והאישורים לבצוע העב          
 לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש           
 להשגת הרשיון הנ"ל.          
 הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות: דמי השגחה, דמי שפיכת פסולת,           
 ת הרשיונות וליווי ביצוע העבודה וההשגחה, ויות הדרושות לצורך קבלהאגרות והערב          
 הסדרת התנועה וכו'.          
 לן ועל חשבונו, עליו לכלול עלויות אלו כאמור כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקב          
 במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולם ע"כ בנפרד.          

 
 מוןמדידה וסי  00.25 

 
 א. לצורך ביצוע העבודה יעסיק הקבלן באתר "מודד מוסמך" שיבצע את העבודה           

 ד המוסמך" כלול במחיר העבודות ולא באמצעות ציוד מתאים, מחיר העסקת ה"מוד               
 ישולם בנפרד.               
 ע העבודה. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון ודיוק ביצו               
 על הקבלן יהיה לבצע מדידת מצב קיים לפני התחלת העבודה.               
 דה ויפגעו הן יחודשו ע"י המודד הקבלן יהיה אחראי לנקודות המוצא שקיבל ובמי               
 של המזמין על חשבון הקבלן.               

 , סימון מחדש, ייעשה הסימון ע"ח הקבלן. ב. במידה ויעשו שינויים בתכניות הדרושות           
 ג. בסיום השלבים השונים יידרש הקבלן לבצע מדידות של סיום שלב עבודה זו או            

 אחר. מדידות אלה תבוצענה עפ"י הנחיות המפקח ויוגשו לאישור.               
 ד.ד. כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפר           

 
 קבלת עבודה 00.26

 
 למזמין הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו ע"י הקבלן.          
 ית מהקבלן ללא זכות עיכוב כולם או בחלקם. לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופ         
 מצד הקבלן.         
 כל העבודה תימסר למפקח בשלמותה. מסירת העבודה תבוצע לאחר בצוע מושלם של          
 שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו, תוכניות לאחר ביצוע, אישור יצרנים          
 ותעודות, אישור מטעם שרותי השדה.         

 חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הבצוע של העבודה.         
 דיפויות שיקבע על ידיו.זכותו של המפקח לקבל גם חלק מהעבודה בהתאם לסדר ע         

 
 השלמה, בדק, אחריות ותיקונים  00.27

 
 אחריותא.           

 
 ת, בין אם באשמת עבודות הקבלן, או כל הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודו              
 כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד, חייב הקבלן לתקן בלי תשלום נוסף.              

          
 קבלת עבודותב.           

  
 עם סיום ביצוע כל העבודות, לפי הודעת הקבלן, יבדוק המפקח את העבודות               
 עתו יש לבצע תיקונים ו/או השלמות בעבודות ואת המועד לביצועם. ויקבע אם לד              
 וצעו לשביעות רצונו, לאחר שהמפקח ימצא כי העבודות, התיקונים וההשלמות ב             
 יתן לקבלן "תעודת השלמה".               

         
   אחריות   ג.           

            
 צמו אחריות לטיב העבודות ולאיכות המוצרים, לתקופה שנקבע הקבלן מקבל על ע             
 למה."תקופת הבדק"(, שתחל מיום מתן תעודת ההש -בחוזה )להלן               
 בתקופת האחריות על הקבלן לתקן, על חשבונו הוא, כל קלקול, ליקוי או פגם               
 צע מחדש אותן עבודות או להחליף מוצרים, שיתגלה בעבודות ו/או במוצרים או לב              
 וזאת מיד לאחר קבלת הודעת המזמין על כך, ו/או במועד שייקבע ע"י המזמין.              

 תיקון פגמיםד. 



 
 
 
 
 

 
 תיקון הפגמים יבוצע ע"י הקבלן, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.            
 , את איכותו וטיבו של עבודות התקון.המפקח יהיה מוסמך לקבוע, באופן סופי            

  
 ה. בעבודות החלות על הקבלן בתקופת האחריות, כלולות גם עבודות הקשורות         
 בעקיפין ו/או נלוות לתיקון, כגון: חשיפה, חפירה, סגירה, בדיקות וכו'.            

 
 תקופת אחריותו.         

           
 ק ותיקונים( לעבודות חוזה זה, תהיה לפי המפרט המיוחד וכל תקופת האחריות )בד           
 העבודות אשר לא נאמר לגביהן אחרת, שניים עשר חודשים.           

  
 ז. תקופת האחריות תוארך בשנה נוספת, ביחס לעבודות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן, או         

 ך את הערבות בהתאמה.מוצרים שסופקו מחדש, והקבלן מתחייב להארי           
 

  גמר האחריותח.        
 

  בתום תקופת האחריות, יערוך המפקח בדיקה סופית של העבודות ובמקרה ויאשר         
 שהעבודות בוצעו בשלמותן, לפי החוזה, יוציא "תעודת גמר".         

       
 הליכי בדק ותיקוניםט.        

 
 , מפעל לפעם, על פגמים שנתגלו בעבודות ומוצרים בתוך .  המזמין יודיע לקבלן1           

 תקופת האחריות.                
 הקבלן מיד  זמין כי יש לתקנו באופן מיידי, יתוקן ע"י.  פגם לגביו נאמר בהודעת המ2           

 עם קבלת הודעת המזמין.               
 יתוקן ע"י הקבלן תוך                -יש לתקנו באון דחוף  .  פגם שלגביו נאמר בהודעת המזמין כי3           

 ימים מקבלת הודעת המזמין. 7                
 הקבלן במועדים ותוך פרקי הזמן שייקבעו על ידי אחרים, יתוקנו על ידי .  פגמים 4           

 המזמין בהודעתו לקבלן.                
 

 תעודת אחריות  00.28
    

 על הקבלן להעביר למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, ספק, עבור כל חומר ו/או           
 תקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן, או פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן. ל          
 לפחות לשנה אחת. זאת בנוסף לרשימת חלקי חילוף מומלצת ע"י כל יצרן, והוראות           
 פעול ואחזקה.ת          

 
 תנועה על כבישים קיימים  00.29

 
  כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק         

 באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטכננים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם          
 פזר בזמן הנסיעה.נקיים ושהחומר המועמס על כל כלי הרכב אינו מת         
 לא תאושר תנועת רכב זחלילי על הדרכים המצופות אספלט או ריצוף.         

   
 בלןהנוצרים כתוצאה מעבודת הק סילוק עודפי חומרים ופסולת  00.30

 
 עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים           

 ך סעיף זה יוגדרו כפסולת:בעבודתו.  לצור          
 

 א.  כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.          
 סל לשימוש.ב.  כל חומר שהובא לאתר ונפ          
 ג.  כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכיו"ב.          
 ב עבודות הקבלן ד.  כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר מצוי באתר העבודה, בין אם עק          

 ובין אם לאו.               
 ה.  כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.          

 
 סולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למרחק כלשהו אל    רים ופסולת כאמור, יעודפי חומ          
 ם המובילות מחוץ לאתר העבודה למקום מאושר ע"י הרשויות, מקום הסילוק והדרכי          



 
 
 
 
 

 כל אלה יתואמו ע"י הקבלן,  -אליו וממנו, וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל           
 ל חשבונו. על אחריותו וע          
 באם אין בתחומי  הרשות אחר  פסולת מורשה יוביל  הקבלן  הפסולת לאתר הפסולת           
 היה  לו  עילה לתביעה כספית כלשהיא בגין הובלה זו. מורשה מחוץ לגבולות  הרשות ולא ת          
 ב בכמויות, סילוק עודפי החומרים והפסולת ייחשב כחלק בלתי נפרד מכל פריט שנכת         
 באין אם הדבר צויין במפורש לגבי אותו פריט ובין לאו.         

 
 צאות הכרוכות בכך עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפרד וכל ההו         
 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.         

 
 מדידה ומחירים      00.31

 
 לא אם כן צויין אחרת להלן, בהתאם לפרטים התכניות ודה תימדד נטו, אכל העב          
 ה, ללא ולמידות המצויינות בתכנית כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומ          
 תוספת עבור פחת וכו' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלואי הנזכרים           
 ו עבודות אינם נמדדים בסעיפים מנו, במידה ואותם חומרים ו/אבמפרט והמשתמעים מ          
 הנפרדים.          
 תו סעיף, אף אם לא המחיר יכלול כל אלמנט דרוש להשלמת העבודה במסגרת או          
 פורט פריט משנה זה או אחר כמפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה           
 יף העיקרי.במסגרת הסע          

  
 

 תנאים מיוחדים להצעתו של הקבלן 00.32
 

 תשומת לב הקבלן מופנית לתנאים מיוחדים להצעתו של הקבלן כמפורט להלן:          
 וד ובנוסף לאמור בתנאי החוזה ו/או בכל סעיף אחר במסגרת מכרז/חוזה זה יחולו על בניג          
 האמור התנאים הבאים:           
 זם שומר לעצמו את האפשרות לשנות את היקף הביצוע ע"י הקטנה ו/או   הגדלה של כל             יה  .1         

 .        100%אחד מסעיפי כתב הכמויות בנפרד עד              
 .  שינוי זה לא יהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן לדרישה לשינוי מחיר היח'.2         

 
 תשלוםאופני מדידה ו    00.33

 התחשבות בתנאי החוזה            
 רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל               

 מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי               
 , על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התנאים המוזכרים במסמכיו הנ"ל              
 התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או               

 כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות  להוראות ולתנאים               
 שבסעיפיו כדלהלן.הכלולים במפרט הכללי ולהוראות               

 
 מחירן של העבודות החריגות 00.34

 
 יקבע לפי סדר העדיפות הבא:              
 ות שבחוזה.פרוטה של מחירי היחידה בכתב הכמוי  2.1              
 מחירון "דקל" )מאגר מחירים לענף הבניה( במהדורתו האחרונה.               2.2              

 לא יכללו תוספות או הנחות בנושא אזורי עבודה . המחירים 20%בהנחה של ו                     
 והיקפם.                     

 י המפקח ומאושר ע"י המנהל.ניתוח מחירים מסוכם ע"  2.3              
 
 
 
 
 

 מחירי רג'י לציוד מכני כבד   00.35
              

 ג’י יהיה התשלום לקבלן )כולל מימון עבודות בכל מקרה של העסקת ציוד מכני כבד בר              
 קבלן ראשי( בהתאם למחירים הנקובים בתחשיב המועצה הארצית לציוד מכני בשינויים               

 הבאים:              



 
 
 
 
 

 
 .-20%המחירים הנקובים יופחתו ב  3.1              
 פים הבאים:לא יחולו התנאים המפורטים בתחשיב בסעי 3.2              

 ש"ע. 12או  10העסקה מלאה ורציפה של   3.2.1                    
 וקי נחל. תוספות עבור אדמה מעורבת באבן או בחל  3.2.2                    
 תוספות עבור העברת הציוד אל מקום העבודה ובחזרה לנקודת המוצא.  3.2.3                    

 וד.תוספת עבור השמירה על הצי 3.2.4
 

 שעות העבודה תירשמנה ביומן הסיום באותו יום עבודה בו הועסק הציוד ותאושרנה  3.3              
 ום.ע"י המפקח באותו הי                     
 הרישום יכלול: תאריך, סוג הציוד, שעות העבודה ומיקום עבודתו המדוייק.                     

 ה עבור שעות עבודה בפועל בלבד.התשלום יהי  3.4              
 התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן.  3.5              

 
    עבודות כח אדם ברג'י 00.36

       
 המחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים  עבור פועלים לכל סוגי   4.1                

 במסגרת החוזה.המקצועות שיועסקו                        
 

 שעות העבודה תירשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים   4.2                
 ידי המפקח באותו יום. ותאושרנה על                       

 
 הרישום יכלול את הפרטים הבאים:                       
 ת הפועלים ומקום העבודה המדוייק. תאריך, שעות עבודה, שמו                       

 
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה שעות   4.3                

 רגילות.                       
 

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות נטו, ללא כל תוספת עבור שעות לא   4.4               
 ריאליות, נסיעות הלוך וחזור למקום העבודה או תוספות אחרות כלשהן.                      

 
 :המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים בין היתר את  4.5               

 
 הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.  4.5.1                      
 .זמני הנסיעה לעבודה וממנה  4.5.2                      
 דמי שימוש בכלי העבודה.  4.5.3                      
 ע וכדו'.הוצאות ניהול העבודה באתר כולל מנהל עבודה, מהנדס ביצו  4.5.4                      

 
 אלטרנטיבה בכתב הכמויות  00.37

 
 ן לבחור במקום בו נתונים מספר סעיפים אלטרנטיביים לאותה מלאכה, הזכות בידי המזמי           
 מבין האלטרנטיבות הנתונות את זו הרצויה לו, לפי שיקול דעתו הבלעדי.           

 
 כמויות של כל סעיפי האלטרנטיבות הקבלן יבצע את הכמות המלאה, שהיא סכום ה           
 המתייחסות לאותה מלאכה, במחיר שנתן הקבלן לאלטרנטיבה שנבחרה.           

  
 לביצוע וביטול האחרות לא תשמש באף מקרה עילה לדרישות אלטרנטיבה מסוימת בחירת            
 ביטול של סעיף כלשהו בו.שינוי במחיר עקב הגדלת הכמות מעבר לנקוב בכתב הכמויות או            

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 עבודות פיתוח  -   40פרק 
 

 עבודות עפר   40.01פרק 
 
 

 כללי  40.01.01
 

 ילוי בחומר בלתי מבוקר. יש בחשבון שבאתר נעשו עבודות מ על הקבלן לקחת              
  לבצע עבודות חפירה במקומות המיועדים לריצוף עד קרקע קיימת ולהחזיר חומר              
 מוד.אא.שיו לפחות, לפי הגבהים המתוכננים. -96%מתאים מהודק ל              

 
 מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות      40.01.02

 
 המילוי החוזר מסביב לקירות ויסודות יבוצע מחומר מילוי נברר שיאושר על ידי               
 משך.יועץ הקרקע והקונסטרוקטור כמפורט בה              

  
 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  40.01.03

 
 חוזר  למילוי  שאינו ראוי תמוין לפי הוראות המפקח, וחומר אדמת החפירה              
 יעורם ויורחק על ידי הקבלן למקומות שפך מותרים מחוץ לאתר )ראה גם האמור               
 לעיל(. 00.30בסעיף               
 חומר חפור שהרכבו מותאם לאדמה גננית יעורם בנפרד לצורך שימוש חוזר. ופיזור              
 חר בדיקת טיב הקרקע החפורה בהתאם   בשלבים הבאים. התאמת החומר תקבע לא             
 למפורט בהמשך. הקרקע תהיה נקיה מאבנים, פסולת ושירי צמחיה וחומר אורגני.             

 
40.01.04  HANDLING DOUBLE   -  והעברת החומר החפור 

 
 א. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע החפירה, בהתאם לסוגי העפר                

 השונים, הפרדתו בהתאם לטיבו, לפי הדרישות והוראות המפקח ואיחסון זמני                     
 (.DOUBLE  HANDLINGשל חלק מהחפור הנ"ל )                    

 ב.  העברת החומר החפור לצרכי מילוי, מיון החומר, העמסתו, הובלתו ופיזורו,               
 אתר" יהיו כלולים במחיר מרחק או מספר ההעברות בתחום ה"ללא הגבלת                    
 החפירה ולא ימדדו בנפרד.                   

 
 שטח מוגבל  40.01.05

 
 שולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או           לא ת              
 בתיאור העבודה ביחס לקו מקורות(. ציוד מיוחד. )שימת לב הקבלן להערה              

 
 שינויים במהלך העבודה  40.01.06

 
 דה יחולו על הקבלן לקחת בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבו               
 שינויים בתכניות או בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה/חציבה לא                
 ירים.ה לקבלן לתביעות שינוי מחישמשו עיל               

 
 חפירת יסודות לקירות תומכים   740.1.0
 

 החפירה/חציבה תבוצע במידות המסומנות בתכניות בצורה הגיאומטרית הרצויה                    
 )טרפז/משולש וכדו'( ו/או לפי הנחיות יועץ הקרקע שינתנו באתר העבודה, כוללת גם                

 מודפייד.אשיו. 94%הידוק שתית בתחתית החפירה לצפיפות של                
 
 חישוף ניקוי השטח וסילוק עודפי עפר .8040.01

 
הקבלן יבצע ניקוי הפסולת מהשטח וסילוקה בהתאם להוראות הממונה. במידה ועפ"י התוכניות 

ויסלק  תו/או הוראות הממונה יש לפנות אדמה מיותרת, יחפור הקבלן בשטח בהתאם לתוכני
הקבלן ינקה את כל השטחים המיועדים לשתילה מכל   את החומר החפור למקום שפך מאושר.



 
 
 
 
 

הנשארת ס"מ ומעלה, צמחיה קיימת )צמחיה קיימת  5-7פסולת בנין, תשתית אבן, אבנים בגודל 
תסומן ע"י המתכנן ובאישור הממונה(, גדמים, עשבים וכו', ויפנה את כל החומר והפסולת בשטח 
ם שפך מותר.   על הקבלן לקבל את אישור הממונה לניקיון השטח וגובה החישוף לפני  ואל מק

 מילוי הקרקע.
 

 אדמת גן  40.01.11
 בדיקות קרקע לאדמה מקומית

 
(,יש לבצע בדיקת    מחלות ומזיקי קרקע ,פוריות הקרקע ,לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה            

 קרקע.
על הדגימות וגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך דהבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת 

 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו.  המובאות
בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת 

שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות 
בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים קרקע  דגימות 5וקריא לחלוטין. יש לבצע לפחות  ברור

                                                                                      .המפורטים בהמשך
 מיצוי  pHן ( ,גמבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשל :הבדיקות הנדרשות הן            

, מחלות ומזיקי קרקע.                                                                            (E.Cרוויה מליחות, מוליכות חשמלית )            
 .0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

והמלצות שבוצעו  ת הקרקע ונתוני בדיק ךשיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמ
 באישורו של הממונה בצרוף התוצאות. ,המעבדה

לפני הבאת קרקע )אדמת גן ( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט 
 בהמשך.

 
 הערה:  הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י                      

 הממונה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע                          
 ישירות לממונה.                         

 
 כללי.   1

 מת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. דא 
זה יינתן אך ורק באם תעמוד  הקרקע  הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה-א.  אישור התאמת אדמת  

 גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי.-בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת
ב.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות  וחלקי 

רש ומזיקים ולא תכיל ושנתית, בלתי נגועה במחלות ש-שנתית ורב-שורשים, שורשי עשביה חד
 פסולת כלשהי. 

הדרישות   או /ו )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ג.  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל
תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום  ו/או הנחיות הממונה, המפורטות בטבלה בהמשך

 פת מחיר.סשפך מאושר. הקבלן יחוייב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תו
 ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה  5ד.  פיזור ויישור אדמת גן בתקופה של        

 מהשקיה, אסורה בהחלט.              
 
 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת.     2
 

 (, יש לבצע   מחלות ומזיקי קרקע ,פוריות הקרקע ,א.  לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה         
 בדיקת קרקע.               

 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י הממונה. חל איסור -ב.   כל אספקה לאתר ופיזור אדמת        
 גן -להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת              
 .  ןופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הג              

 על הדגימות המובאות והבדיקות  תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו  .ג
 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות               
 השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של               

 בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.              
 . קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשךדגימות  5ד.  יש לבצע לפחות          

 הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן (               
              ,pH( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,E.C)מחלות ומזיקי קרקע ,  . 

 ס"מ. 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה               
 שבוצעו ת הקרקע וה.   שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיק         

 מלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.הו                



 
 
 
 
 

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן                            .ו
 כמפורט בהמשך.       

 לא תזכה את      –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה  .ז
 הקבלן בכל פיצוי שהוא.               

 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.              



 
 
 
 
 

 
 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני 

 המיוחד.
 .1 הגדרה של סוג הקרקע

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 
ילט לא יעלה על סב. שיעור החרסית + 

25%. 

% )הרכב  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב
 מכני( )חול, סילט, חרסית(.

2 . 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 
 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( 
 4מ"מ עובר נפה  4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

3. 

 .4 )חומציות קרקע( pH – 7.8 - 5  PHמקסימום 

 .15%א. גיר כללי 
 .8%ב. גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע 
רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%.) 

5. 

 3.0 –מוליכות חשמלית מירבית 
 מ'/סיצימוד

( )במילימוס /ס"מ E.Cמוליכות חשמלית )
 או דציסימנס/מטר(.

6. 

( )במיוצוי MG / KG -)ב  3NOתכולת חנקן  "גקמ"ג/ 30 –מקסימום 
 בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג 15מקסימום 
 = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב

8. 

כאשר הרמה נמוכה  מ"ג/ליטר 10לפחות 
 1ק"ג אשלגן כלורי לכל  15מזה יש לדשן 

 מ"ג/ליטר חסר

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(
 מ"ג/ליטר לפחות

9. 

 כולת כלורידיםת 350
 מ"ג/ליטר

10. 

 .11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 
 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 
 טיוב הקרקע.  2א
 

 הקרקע במדשאות יבוצע  הרמות המצוינות בטבלה הינם רמות סף מינימליות. במידה ונדרש טיוב       
 טיוב ודישון כדישון שטח, בשתילת שיחים ועצים יבוצע הטיוב והדישון בבורות. 

 
 קומפוסט .  2ב

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, מזיקים וכו'. עליו להציג אישור לטיוב ותכולתו        
 חשבונו. וכן תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על       
 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של המעבדה המעידים  801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן        
 על מקורו ותכולתו.       

 
 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה. •

י במקום לבמידה  והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע אבחון ויזוא
תופעות  נזז, להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות,

 תצבירי מנגן ברזל וכו'. חמצון/חיזור,
הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י הממונה. תוצאות 

 הקרקע ישירות לממונה. בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר
 
  עובי שכבת הקרקע.    3

( כאשר מוסיפים ונחיתתה ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר ההנחתה 50עובי שכבת הקרקע יהיה 
ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית.  50קרקע עד לעומק של 

קרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה או הס"מ, תהיה  50כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 
 קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק לדונם. כל  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של 
 זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו.



 
 
 
 
 

 
 המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

בע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תימסר במקום  העבודה עם קהמדידה במ"ק שי       
 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת.

מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים,  ולפי  -המדידה לתשלום סופי       
פי מדידות שיבצע -על אגן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצ-מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 הממונה )ממוצע המדידות( . 
לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו         

הבלעדית וייחשב לפי הממוצע ובאם הממוצע גבוה מהגובה שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי 
 מכרז/חוזה זה. 

 
יקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע דהתמורה כוללת: ב       

 מושלם בהתאם למפורט לעיל.
 

הערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים           
וראות הבטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה ו

 הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.
 



 
 
 
 
 

  אבןקיר  עבודות    .14פרק 
 

 כללי  114.
 

היה מסוג אבן והעיבוד י העומדת בדרישות התקן הציבורי )לבניני צבור( "חמי"בכל סוגי העבודות האבן 
 .טיםופר מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתוכניות. חמי

 
 דוגמאות:

 
ודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות, וכו' מכל סוג ומכל בתחילת העב

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

 
אמתה לגופי חשמל שקועים והכנה שידרשו באבן לצורך התמחיר עבודות האבן למיניהן כולל כל ניסור 

 וכלול במחיר הקיר. ו/או גופים אחרים
 
 אבן ראש קופינג  .214
 

 .לפי כתב הכמויות והפרטיםהאבן תהיה מאבן כנ"ל במידות 
לקיר בהתאם לפרטים ולתכניות. האבן תהיה בקוים ישרים והעיגון  ל האבן, העיבוד והחיבור המחיר כול 

 זים כולל התאמתה לרדיוסי הקיר.ובטרפ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלט    מפלב"מ  -מסגרות   .19
 

על הקבלן להציג למזמין  .לפי פרטתכנון ביצוע  SHOP  DRAWING  הכנת השלט והלוגו יהיה בפורמט
 פונטים ותכנון חזית השילוט.

 בתנור בגון שיבחר.בחיתוך לייזר בצורת קופסא הכל צבוע השלט והלוגו מאותיות בודדות מאלומניום 
 מ"מ 70ס"מ ובעובי  50-גובה כל אות כ

 .כקופסא לאישור 1:1יש להכין דוגמת אות בקנמ 
 .הקבלן יציג פרטי חיבור ביסוס וכל הנדרש

   דוגמאות לצבעים לאישור הגוונים והלוגו.  הקבלן יכין
 
 

 :א. העבודה הכלולה
 

סגרות צוע כל הפעולות הקשורות לכל פריטי המהעבודה כוללת אספקת כל העבודה, הציוד והחומרים ובי
 כמפורט בתכניות בפרטים ובמפרט הטכני המיוחד, כולל ייצור, הבאה, הרכבה, הצבה, פילוס וחיבור.

 
 ב. חומרים

 
חיים/מראה. גזרות וצורות -חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים, ללא פגמים המפחיתים חוזק/אורך

מחתכים )פרופילים( נקיים. יש  ה או בלחיצה, לפי הצורך, כדי שיתקבלוייעורגלו, ייעשו במבלט, במשיכ
 לבצע את העבודה כך שתהייה ישרה ומפולסת עם שפות אחידות/פינות מעוגלות עם רדיוסים אמיתיים.

 
 . פלדה בלתי מחלידה )פלב"מ(. כל המסגרות תבוצע מפלב"מ, אלא אם צויין אחרת כמפורש, 1



 
 
 
 
 

 ד ובתכניות.במפרט הטכני של הציו    
 
 .316)המכונה פלב"מ או נירוסטה( תהיה מסוג מחלידה -הבלתי-. הפלדה2
 
 . צינורות פלב"מ יהיו: ללא תפר לא מרותכים, בקוטר ובעובי דופן המפורטים, עגולים ומלוטשים 3

 מסביב.    
 
 ויין . מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה, ייעשו מזוויתנים או פרופילים מפלב"מ, במידות לפי המצ4

 במפרטים ובתכניות.     
 
 גים/"אומים" יתאימו ליעודם ויהיו מפלב"מ.. בר5

 הנחיות ביצוע כלליות:
 

פלב"מ, ואז להשחיז -אלא אם כן צויין אחרת, יש לרתך את כל החיבורים בהליום/בארגון עם אלקטרודות
טחים/החלקים וללטש. את הריתוך יש לבצע בצורה יסודית באלקטרודות מחומר זהה לזה של המש

היות חזק וגמיש ובלתי חדיר למים. הריתוך יבוצע לאורך כל התפר, יושחז המרותכים. הריתוך צריך ל
ללק וילוטש ללא השארת סימנים או פגמים. חומר הריתוך ייבחר כך שלא ייראו תפרי הריתוך לאחר 
הליטוש, כך שיהיה בצבע זהה לשטחים הסמוכים, וכן יבטיח את טיב התפרים וימנע העלאת חלודה 

 הריתוך.והתהוות סדקים במקום 
 

 תכולת המחירים:
 

 א. מחיר כל המוצרים כולל את כל האמור בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, הכנה לגילוון, 
 גילוון, צביעה, ברגים וברגי "פיליפס", חיבורים, עיגון, חיזוקים ופלטקות וכל הברגים, כבלים,      
 כל האביזרים יהיו מגולוונים או חיבורים, החלקים והאביזרים הדרושים לעבודה מושלמת.      
 כנדרש בפרטים. המחירים גם כוללים הובלה והרכבה.     

 
 ב. התאמות שונות שיתבקשו בזמן הכנת דוגמאות יעשו ע"י הקבלן ויראו ככלולים במחיר ההצעה.

 
 ג. הכנת דוגמא מכל טיפוס בשלמותו כולל שינויים לפי דרישות המתכנן יהיו כלולים במחיר 

 וצר.המ    
 
 

 שכבות ןריצוף מאב 40.10
 
 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:  .11040.
 

 הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן. 
מ',  2.00מ' וברוחב  10סיוני באורך ילצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נ

רק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפודוגמאות ,במספר דגמים 
 שונה מזה שבקטע הנ"ל. עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד אלמנטים 
יבובי. יש להקפיד שהאבן בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור ס ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים

תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו ישר ומיקומו 
 יאושר ע"י המפקח.

 לא יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות.
מנט מעורב עם צויות ותונחנה על גבי שכבת חול האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמ

 עם רשת זיון. 20-בטון בע"ג רצפת  ס"מ 5בעובי 
מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 

ס"מ תורשה השלמה בבטון עם  3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2האבנים הסמוכות 
 ור המפקח. הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו. נט ובאישלצמ 3% - 5%פיגמנט מוסף "באייר" של 

, ומיצקת ברזל הכל המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעתמכסי תאים תת"ק יותאמו למפלס הריצוף. 
 כלול במחיר המכסה.

 
מ' לאישור תוואי סופי לפני  1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל 

 יצוע.הב
 



 
 
 
 
 

וסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן משתלבת בחומר מ
מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו לפי הנחיות 

 המפקח באתר.
 

 המדידה לתשלום לפי מ"ר.
 

 סטיות מותרות בביצוע  .21040.
 
 פיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט קבלן להק.  על ה1

 בתוכניות.    
 מ"מ. 10יה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על י.  הסט2
 .  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום 3

 המכסימלית עקב  ששקיעתו מטר והבנוי כך 5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות      
 מ"מ. 1שענו על קצוותיו שלא תעלה על ימשקלו העצמי, בה     

 .  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן 4
 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.    
 מ"מ.  1יעלה על וכות לא .  הפרש גובה בין שתי אבנים סמ5
 

 אחריות הקבלן  .31040.
 
 .  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה 1

 והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות.    
 חודש ממתן תעודת גמר.  12.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה 2

 בלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו/או   הא על הקבמסגרת אחריות זו י    
 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם  3שבורות בפינותיהם במידה העולה על     
 וכן ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה לעיל,  40.2.4היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף     
 רצון המפקח. לשביעות הכלבמידה ותבצבץ צמחיה בין האבנים,     
 .  יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:3

 אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור     
 זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות     
 יום ממועד הסיור. בכל מקרה,     30 וצעו תוךהתיקונים. התיקונים אשר יסוכם לגביהם יב    
 ןדעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים אשר יש לתק    
 
 
  בכיכרותסלעים בודדים   240.1

 לפי פרט.בן , מידת פני האקשההסלעים יהיו שטוחים, מחומר 
 

ה בעזרת מנוף עם הסלעים השטוחים יונחו בשילוב עם קירות הבטון, ריצופים, וכו', ובצורה אופקית בגוב
 זרוע ארוכה, בהתאם לצורך.

 
 ס"מ לפחות בתוך האדמה ועבודות הקרקע הדרושות. 20העבודה כוללת הנחתם בעומק של 

 מתם מהמפקח.בטרם יובאו הסלעים לשטח ייבדקו ויקבלו אישור על התא
 

 הסלעים יונחו אופקית בהתאמה ובהזזה ביניהם.
 .המדידה לפי יחידות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 עבודות גינון והשקיה  -   41פרק 
 

 
 כללי  41.1

שהוצא  מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה  1.1
( ופרקים רלוונטים אחרים, באופן שצירוף כל המסמכים 41פרק  -יטחון )אוגדן כחול ע"י משרד הב

 תקין ומושלם של העבודות במכרז/חוזה זה.מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע 
על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור  סעיפי  1.2

 תב הכמויות.המפרטים האחרים ו/או כ
הקבלן יקיים את החוקים, תקנות, תקנים ופרסומים של משרד החקלאות והפנים, בהתאם למצוין  1.3

 גינון והשקיה. במפרט הכללי לעבודות
על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, לרבות התנאים  1.4

ות לגבי הבאת ותנועת ציוד מכני/הנדסי, שישררו במקום במועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבל
ת דרישות בעיות שינוע חומרים, עצים /ומגבלות / אילוצים נוספים.  לא תתקבלנה כל הסתייגויו

 הבנת המצב באתר בעת ביצוע העבודות.-ידיעת ו/או אי-ותנאים מצד הקבלן בשל אי
 

 הכנות לעבודות  41.2
 קרקעיות )צנרות וכבלים וכו'(. -המערכות התתלפני תחילת העבודה יסומנו על פני השטח כל   2.1
 מערכת על הקבלן לקבל את כל האישורים המתאימים לצורך  ביצוע העבודה וכל גורם בעל  2.2

 )כולל אישורי חפירה(. תת קרקעית או עילית בשטח       
 קרקעי טעון אישורו המוקדם של הממונה.-אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת 2.3

בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים  אישור זה לא יהיה
 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-עיליים או תת

קרקעי, יודיע על כך לממונה ויקבל ממנו הוראות -תקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תתנ 2.4
 על אופן הטיפול בו.

 קרקעי כלשהו לרבות צינור,    -בו נמצא מתקן תתחל איסור מוחלט להמשיך בעבודה באיזור   2.5
 מונה וכן מהגוף/רשות כבל תא ביקורת וכיוצא בזה אלא אם ניתנו הוראות מפורשות מידי המ        
 קרקעי.-המופקדת על אותו מתקן/רכיב תת        

   
 הכשרת הקרקע  41.3
 כללי  3.1

ל העשביה לרבות עשביה רב שנתית מעוצה עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללת: הדברת כ
ון, עיבודי ס"מ, זיבול ודיש 50והסרתה לחלוטין מהשטח, דיסוק ותיחוח הקרקע בשני מעברים לעומק 

 כל האמור לעיל כלול במחירי הנטיעות.  –קרקע לקראת השתילה /נטיעה ויישור גנני סופי 
 הערה: הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע  הממונה.

 
 לשטחים המיועדים לגינון –הדברה עשביה   3.2

יה בהתאם הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית. הקבלן יבצע הנבטת עשב
 להוראות הממונה. 

מ"ק לדונם לכל  30השקיית הקרקע להנבטת עשבייה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים בכמות של 
השטח. לאחר הופעת העשבייה ירוססו העשבים בחומרים השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב 

. אין לרסס בזמן רוחות ובריכוזים בהתאם לאישור הממונה. הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת
 שעות  ממועד סיום הריסוס.  48וכאשר עלוות הצמחייה רטובה, כמו כן אין להשקות את השטח במשך 

 מידה ויהיו נזקים על הקבלן יהיה לתקן את הנזקים על חשבונו.הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, ב
 ונה לתמותה מלאה.לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור הממ

 שבועות לפני השתילה. 4-6 –שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמים לא יאוחר מ -הדברת עשבים רב
הממונה. כל  דרישותו, המשרד לאיכות הסביבה תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות

יה ובעלי החיים העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחי
 באזור.

מועד הריסוס יתואם עם הממונה, וכל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרי הדברה. 
 הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני.

כמפורט  לעיל וכמפורט ים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, יודברו בחומרים כימיים עשב
 בהוראות היצרן. 

 שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה.  4-6 –לאחר כ 
טח ובאישור שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה, יהיה רק לאחר יישור סופי של הש

 הדברת עשבים תבוצע לפני השתילה, ועפ"י הוראות הממונה. הממונה.



 
 
 
 
 

לבצע ניקוי  והסרת צמחיה הרי מאותה עת יהא הקבלן בר על פני השטח והורה הממונה –באם היו עשבי 
 בר עד למועד אישור המסירה הסופית ועל חשבונו.-חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי

 
 ישוןזיבול וד  3.3

 ס"מ בכל       20א.  הקומפוסט יהיה תוצרת 'גבעת עדה' או שו"ע ויסופק ,יפוזר ויוצנע  לעומק          
 יותר.      מ' או 2.0בצע השתילה במרווחים של תתשטחי הגינון למעט שטחי הגינון בהם               

 , בלא קשר לגודל כלי  הצמחים  מ"ק לדונם( 20ליטר למ"ר )=  20כמות הקומפוסט תהא               
 המיועדים לשטחים אלו.               
' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק    בתערובת מ 2.0בשטחים בהם השתילה הינה במרווחים של        

 המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.
 
 למעט שטחי הגינון                   ס"מ בכל שטחי הגינון 20 ב.  דשנים כימים יסופקו ,יפוזרו ויוצנעו לעומק        

 ר.או יות 2.0בהם תתבצע השתילה במרווחים של                
 גר' למ"ר   120גופרת אמון   -   כמות הדשנים תהא: דשן חנקני               

 גר' למ"ר 120ר פוספט סופ  -  דשן זרחני                                                  
 גר' למ"ר 80אשלגן כלורי   -דשן אשלגני                                                  

 ת אלו יסופקו ויישמו בלא קשר לגודל כלי הצמחים  המיועדים לשטחים אלו. כמויו
 אישור הקומפוסט 

עליו להציג אישור היצרן לטיבו  הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה.
 ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו. 

 במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוסט . 41.0.17דרישות סעיף הדגימות יכללו את 
תר ולספק עות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאש 48 -קומפוסט שישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ

 קומפוסט אחר על חשבונו.
ולה והצנעתם כל בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים, פיזורם הערה :

 במחירי הנטיעות ולא ישולם עבורם בנפרד.
 

 עיבוד קרקע ויישור השטח   3.4
ו/או  באמצעים ס"מ בעבודות ידיים  30עיבודי קרקע כוללים קילטור ו/או תיחוח הקרקע לעומק  

אחרים בהתאם להוראות הממונה, ויכלול הצנעת הזבלים, קומפוסט, דשנים, ויישור גנני של פני 
פוגרפיים המתוכננים תוך בהקפדה על שיפועי הניקוז הנדרשים לפי התוכניות השטח לגבהים הטו

 ו/או לפי הנחיות הממונה.
התקנת מערכת , עיבוד הקרקע ויישור סופי  במגרפות יתבצע לקראת הנטיעה ולאחר הזיבול

 השקיה.ה
 ימים לפני הנטיעה. 5עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 יש לקבל אישור בכתב מהממונה ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה.
 

 המדידה והתמורה לסעיפי הכשרת הקרקע  3.5
לולה במחירי היחידה של הנטיעות ולא תשולם בנפרד. המדידה לעבודות הכשרת הקרקע כמפורט לעיל כ

 התמורה תכלול:
רבות הדברת עשביה רב שנתית השקיות הנבטה במידת הצורך, חומרי ריסוס והדברת עשביה ל •

 וסילוק שאריות הצמחים במידת הצורך.
 זיבול ודישון, כולל בדיקת מעבדה לקומפוסט. •

 עיבוד הקרקע ויישור גנני •
 יישור סופי.  •

 וכל המפורט לעיל כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע עבודה זו בשלמותה.        
 
 

 הנויביצוע מערכות השקיה בגן  41.4
 

 כללי   4.1
 ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי הנוי המורכבות מצינורות פוליאתילן . .1

ללת את   כל הצינורות והאביזרים המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכו
 הדרושים להשקיית הגן .

נחיות המצורפים, שנועדו ביצוע מערכות השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים וה .2
 להשלים האחד את השני ולתת את כל הסברים וההנחיות לביצוע תקין .



 
 
 
 
 

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

 לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור הממונה לתקינותם.
 חלפה שנה מגמר התכנון , יש לקבל מהממונה אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע.אם  .4
קוטרו  לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור המים, .5

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

 ע" י המתכנן או הממונה, אשר תישא את החותמת "לביצוע". 
, כלומר תכנית מצב קיים AS- MADEתכנית עדות  על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה .7

בפורמט  וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה התכניות יהיו העבודות בשטח לאחר ביצוע
 ויצורף להם דיסק. 2007אוטוקד 

 כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור  .8
החפירה הנדרשת, הכל בהתאם כל העבודות הדרושות כולל כן את הדרושים להתקנתם ו

 להנחיות במפרט ובתוכנית.
הממונה, כך שלא תפגע  הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י .9

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

 העבודה יקבעו ע"י הממונה בתאום עם המתכנן.שלב שבוצע. שלבי 
 וןמדידה וסימ   4.2.  חלק מעבודות  ההשקיה יבוצעו במצעים  מנותקים.  11      

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים .
ח, במטרה המבצע יביא לידיעת הממונה והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשט

לעדכן את מיקום המערכות השונות. על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא 
 ה.אישור מוקדם בכתב מאת הממונ

  
 חפירה   4.3

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי החשמל, טלפון, מים, ביוב, מקורות    .1
עבודה בכתב חפירה ולקבל אישור לעדית הבוכו'  אצל הגורמים המוסמכים, ובאחריותו 

 לעבודות המתוכננות לפני תחילתן .
לעיל כל עבודות החפירה  לצורך הנחת  בהמשך לאמור –חפירת התעלות תעשה בעבודת ידים     .2

                                                                           שרוולים, צנרת ואביזרי השקיה כוללים במחירי היחידה  ולא תשלום תוספת עבור  חפירה זו.
 להפעלת כלים מכניים יש לקבל אישור בכתב מהממונה.     

 בשטחי גינון )לא על פני המדרונות( יהיו כדקלמן : עומק החפירה   .3
 

 קוטר צינור                               עומק חפירה                
 ס"מ 60מ"מ ומעלה                            75                 
 ס"מ 40מ"מ                                  40-63                 

 ס"מ 30מ"מ, ומטה                             32                 
 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול 
 לאחר תיאום עם הממונה. וזאת או חיפוי בחול ובמרצפות ו/ .סיפי.וי

 4.3.3ס"מ מהעומק בסעיף  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב
לפני השלמת הכיסוי בקרקע מקומית וזאת ס"מ  15תרופד בחול דיונות בעובי מכן אחר לולעיל 

 .שיסופק ל דיונותתמורה נוספת בגין חותשולם לקבלן כל לא 
 . בתעלה רוחב החפירה יקבע בהתאם לכמות הצינורות שיונחו .4

יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה  ,צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה
 בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות הממונה. עומק התעלהאו להעמיק את 

או לעץ מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק ו/וך לעץ קיים המתוכננים בסממובילים ראשיים צינורות  .5
  .מטר מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף( 2.0

ל, ברמה, כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול ואח"כ בכל מקום בו חוצה הצינור שבי .6
להחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, 

 .תמורה נוספתכל ללא ה וכו' (. אבני שפ
השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו.  .7

ס"מ  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  8חוט משיכה מניילון בעובי -וכו יותקן בת
וולים וכן, משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השר

ולקראת סיומה  ,בשטח ע"י יתדות סימון מברזל +דגל בשלב עבודהאת המקום המדוייק לסמן 
 ופן המדרכה/שביל או בגב הקיר.בסימן צבע שמן ירוק על ד



 
 
 
 
 

יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע  .8
ש לגלות את י רוולים. שרוולים קיימים בשטח.המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והש

 הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול  ולהכניס צינור השקיה במידה ואין .
לפחות בהתאם לתכנית.  10לבן קשיח  דרג  P.V.C -ה כביש  יהיה ממתכת  או משרוול החוצ .9

                      ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים. 100השרוול יוטמן בעומק 
 .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים      

מ"מ  50תילן תקשורת בקטרים עשויים מפוליא יהיו שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה .10
בהתאם למצוין וזאת מ"מ,  110מ"מ,  90ביוב )כתום( בקטרים  P.V.C -או מו/מ"מ  75או 

 ס"מ. 40ק בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומ
  .מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות הממונה

 כת בטון בהתאם למצוין בתכנית.שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד ברי 
 תמורה נוספת. כלוזאת ללא שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור.  .11
וצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מר .12

צוף. ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית. המכסה בגובה הרי 80או  60מבטון טרומי בקוטר 
 על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה" 

העבודה כוללת השלמת הריצוף/האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק בין תחתית 
 ס"מ מינימום. 20ע( יהיה השרוול לתחתית התא )למצ

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 
 פני השטח ולא יוטמנו.הצנורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל -במדרונות .13

 
 צנרת ומחברים   4.4

כל החיבורים יעמדו בלחץ כשיהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי  -צינורות מחומרים פלסטיים  .1
 הנדרש של המערכת.

 למנוע חדירת לכלוך פנימה.  וזאת על מנתלאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה,  הקבלן על .2
למערכת המטרה,  .פוליאתילןמ יםעשויל קווי טפטוף יהיו וגלויה כולכל המחברים לצנרת טמונה  .3

קווי טפטוף או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים 
 ן", "פלסים" או שו'"ע.כדוגמת "פלסאו

 מחברי "פלסאון " או שו"ע.  וחיבור בין שלוחות הטפטוף יהי
 .שן מכל סוג שהואמחברי או /בתחיליות חבק ו אסור השימוש

 מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים. 40בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל  .4
עת נירוסטה ברגים מגולוונים וטבזוג יו בעלי טבעות אטימה ומ"מ יה 75עד קוטר הרוכבים 

 .וכל המפורט לעיל ברגים 4 ומעלה יכללומ"מ  75מקוטר הרוכבים  ביציאה מהרוכב,
 

 פריסת הצנרת וחיבורה   4.5
צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי  כביש או מדרכה בתוכנית(, צנרת שלא עוברת    .1

 בשטח מגונן תעבור בשרוולים .
 יום חפירת התעלה .סמגע עם עצמים קשים וחדים, ב צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא   .2
 יתולים.לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פרק חיבורים והתקנות בצינור יעשו    .3
 ע"י אביזר פלסטי מתאים.אך ורק זווית חדה בצנרת פוליאתילן , תעשה    .4
הגדול. צינורות  צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר   .5

 זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 לא מחברים.צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ל   .6
הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות    .7

יינה נזילות )מקדח כוס עם מתאימים. החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תה
 מ"מ מקוטר חור הרוכב. 2 -קוטר הקידוח צריך להיות קטן בככש מוביל(

 הצינור שנקדחה.  יש להקפיד להוציא את דסקית
 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של    .8
 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה .   .9

בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות ויוגנו ע"י טח יורכבו ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בש .10
 בתכנית. 

 
 

 כיסוי ראשוני. שטיפה ובדיקה  4.6



 
 
 
 
 

למדוד  שי )פרט לממטירים(ולפני כיסוי התעלה ינורות והרכבת החיבורים לאחר גמר הנחת הצ  .1
 את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

 .לוחהושה כל שלוח לש "י פתיחה וסגירהע השעסופי השלוחות יוהקווים הראשיים  יפתשט   .2

  מקום בוהשטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל המדידה ולאחר  .3
עצמים  מ' בכל צד. באדמה המכילה אבנים, 1.0חובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך מ

 7ס"מ ולכסות בשכבה של  15קשים או חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 
 ס"מ )החול והעבודה כלולים במחיר הצינור( ומעל שכבה זו את הקרקע המקומית.

נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.  .שעות 24 לחץ סטטי מתוכנן במשךיש לערוך בדיקה ב   .4
 .הממונהבכתב מלאחר קבלת אישור רק כיסוי סופי של התעלות יהיה 

 
 כיסוי סופי  4.7

ללא  באדמת גן נקייה , יכוסו התעלות סופיתמונהלאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המ       
להוסיף   יש , במידה וקיימות שקיעות ל פני הקרקעעהיו שקיעות לוודא שלא י . על הקבלןאבנים

 .אדמה עד לקבלת שטח ישר
 

 טפטוף   4.8
ביזריה, כולל ראש המערכת, נכונות המתייחסות להתקנת צנרת ואהמפורטות לעיל כל ההוראות  .1

 .(טפטוף)לסעיף זה  גם
 2.3 - 2.1 ת טפטפתמ"מ בספיק 16-17שלוחות הטפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .2

ובמרווחים   אחרת, בצבע חום  אינטגרלית בצינור אלא אם צויןהינה ליטר/שעה. הטפטפת 
 כתב הכמויות.ו/או  המצוינים בתכנית

 )של אותו יצרן ( . זהההיה תשיחיות ועצים צנרת הטפטוף ל .3
שצוין י כפבעומק   בשטחים מישוריים : הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע .4

 בסעיף חפירה לעיל.
ס"מ  30בעומק  ן בתוכנית ויונחו יאו כפי שצויו/קוטר  הקוים המחלקים והמנקזים יהיו באותו

 תאם להוראות הממונה.או בהו/  הערוגה כשהם צמודים לשולי
בצע שטיפה ול לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלקמכן אחר וליש לשטוף צינורות מחלקים,  .5

 כנדרש. לוודא שכל הטפטפות פועלות וכך. בשלישית לחבר לקו מנקז ולשטוףאז רק ו בשנית,
+ פקק, מצמד  ניקוז או כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת .6

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

בבריכת הגנה כולל שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון  כגון: ברזים, וסטים,פרטים  .7
 ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או שו"ע. 30מכסה בקוטר 

 חתית יפוזר חצץ כחומר מנקז . בת
 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  .8
בו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י הממונה. טפטפות נעץ יורכבו על טפטפות נעץ יורכ .9

לא בעזרת מחורר המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק ש 4מ"מ ומעלה דרג  16צינורות מקוטר 
 ס"מ מצוואר השורש של הצמח. 5יעלה על 

 אחרתאלא אם צוין לאורך השורות בסמוך צמחים, מעל פני הקרקע  יונחו הקווים -בשיחים  .10
בכתב הכמויות ו/או בתכנית השקיה ו/או על פי הוראות הממונה.                                                            

הטפטפות יונחו  ויתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד השני. ללא חזרות שריםיקווי הטפטוף יהיו 
 ממונה. ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות ה

פטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל הטקווי פריסת  .11
ין אחת ב מ' 2.5של ס"מ  )אלא אם צוין אחרת( ובמרחק  60" באורך Uמ"מ בצורת " 3מגולוון 
 ות הממונה.הוראאו בהתאם לו/לאורך שלוחות הטפטוף  לשניה,

או ( ו/3סעיף  4.3)לעיל  פורטמבקרקע בהתאם לסעיף ה הראשיים יוטמנוצינורות ה - לעצים .12
 ת הממונה. וראובהתאם לה

כל טפטפות ל 5-8, הכוללת לעיל( 2)כאמור בסעיף מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף 
יתדות  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30טפטפות לדקל המקיפה את הגזע במרחק  6-12 -עץ, ו

                                                                                                      .הממונהחר סימון מיקום העצים ע"י . ביצוע הטבעות יהיה לאלעיל( 11אמור בסעיף כ)
ור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע" י מיקום צינ

 המתכנן.
ס"מ מינימום, הצינור  30א מחוץ לגומה במרחק תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אל

מ"מ בצבע חום, לגומה בתוך שרוול ויחובר  16המחלק  יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיור 



 
 
 
 
 

 לטבעת הטפטוף. 
 או שו"ע. ו/לצינור מחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון"  טבעת הטפטוףחיבור 

 .סור בהחלטהשימוש במחברי שן א     
או ו/ש בתחיליות חבק ומיהש סורשלוחות הטפטוף יהיה במחברי פלסאון או ש"ע, א חיבור .13

 מחברי שן מכל סוג שהוא.
         

 ראש מערכת )ראש בקרה(   4.9
סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית, ו/או  ,צורת הרכבתומיקום הראש,  .1

 .מונההמוראות עפ"י ה
בסוף וצינור גמיש המיועד לחיבור עם אביזר חיבור מהיר  3/4"יורכב ברז גן מערכת לכל ראש  .2

 עם פקק. Tראש תורכב הסתעפות ה
בראש  ים המצוייםיזרראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פרוק נוח ומהיר של כל אב .3

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

לצנרת  90של זווית ב וחובריתחת פני הקרקע ועד למ (כלפי מטה) תאנכי ן יורכבוברזל מגולב
 (.ו/או הוראות הממונה תוצוין  בתוכניוזאת כמ)

 וזאת רק במידה ויהיו גלויים מעל פני הקרקע. ם מקרינת שמשיהיו מוגני P.V.Cאביזרי כל  .5
מאוזן לקרקע ויכיל  במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, המסנן יורכב .6

 מדכנים למדידת לחץ.
ראש  וןבתוך אר מוגנות מקורוזיהופלדה מגולוונת מעשויות התמוכות בן עוגכל ראש מערכת י .7

 משוריין על בסיס בטון כמופיע בפרטים ובכתב הכמויות.הארון מפוליאסטר  המערכת.
                                                                       מונה. בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המ .8

 ה.פי מיקום הראש את גובה ארון ראש מערכת ביחס לגובה פני הסביב-יקבע על מונההמ
 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. .9

יקבעו לאחר השלמת הראש, כך . המידות וןרראש המערכת יהיה במרכז הא –מידות הארון  .10
 ס"מ.  20שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת לפחות 

קוטר שבריח" או שו"ע. -ב, מסוג, "רETSAMארון ראש המערכת ינעל במנעול מפתחות  .11
מ"מ לפחות. מפתח אחד ימסר לבעל המבנה ומפתח אחד ישאר בידי הקבלן  10לשון הנעילה 

 .בל העבודותבתום  מונהוימסר למ
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם  -מז"ח  .12

יא"מ, מיקומו  ייקבע לפי הוראות לפרט בתכנית ועל פי הוראות/תקנות משרד הבריאות ומ
 הממונה.)לא מחויב שהמז"ח  יותקן בסמוך לראש המערכת(. 

 .מונההתקנת מז"ח רשמי למעם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס 
סביב מתחם מיכל  הדשן והאביזרים הנלווים, יש לגדר את השטח  כדי למנוע כניסה חופשית   .13

 תיה.ולתלות שלט אזהרה שהמים  אינם ראויים לש
 תקשורת אלחוטית, צינוריות הדרוש להמחשב יכלול את כל ציוד  -מחשב השקיה .   14  

 לכל גיד יהיה ש ו/או כבלי תקשורת בצבעים שונים 10מ"מ דרג  8פיקוד בקוטר          
 . מיקום מחשב ההשקיה יקבע לפי תכנית ו/או בהתאם צבע שונהב         
 עשוי מפוליאסטר בארגז הגנה אטום למים  גןומב יהמחש להוראות הממונה.          
 רת "ענבר" או שו"ע.משוריין תוצ          
 יציקת הבטון  (, כשבעת מחוץ לראש המערכת)יציקת בטון מזוין גבי על  צבהארגז יו          
  מ"מ. 50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3ו סיוכנ           

מ"מ  50יונח בתוך שרוול פוליאטילן  N.Y.Y  1.5גידי  כבל חשמלי דו   -תית לאוטומציה תש
 מוטמן כנדרש.

בהתאם להוראות רמופלסטיות בכל הסתעפות או במעבר כבישים יותקנו בריכות ביקורת ט
 כל העבודות החשמליות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך.. הממונה

 יות לשנה. אחרוכוללת ע"י היצרן  'מוטורולה' או ש"ע יבוצע רתת מחשב השקיה תוצהרכב
 יבוצע עד להפעלתם המושלמת.                חיבור ראש/י המערכת למחשב

למי פיקוד הכולל  3/4" ת תהיה יציאה בקוטרבכניסה לראש המערכהערה: יש להקפיד כי 
                     מש. 150ברז, מקטין לחץ ישיר )גוף פליז( ומסנן 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 סיום  עבודה    4.10 

טפטוף  ויהמערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. בקו יצי מים בראשיש לבדוק לח .1
מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קווי , ולהעביר לממונה רישום הובסיומ כל שלוחהבתחילת 

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

 הממונה.  ת ע"ימאושר אדמהקב שקיעת הקרקע בוהתעלות שנוצרו ע
טח בזמן בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בש

 הביצוע.
 

 המדידה  והתמורה לסעיפי מערכת השקיה  4.11
ביצוע במקום לאחר   המדידה תהיה לפי מטר אורך )אלא אם מצוין אחרת בכתב הכמויות(, מדוד         

 העבודה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות הממונה.
                        .תכניותים בראשי מערכת ומתקנים נלווים תהיה קומפ' ע"פ פרטהמדידה ל         
התמורה למערכות השקיה תכלול את כל הוצאות הקבלן הקשורות בביצוע מושלם של עבודות          

מתואר במפרט המיוחד ,בתוכניות ההשקיה ו/או המשתמעות מהן מערכות השקיה השונות, כפי ש
ת כל עבודות ההכנה )אספקת במידה ולא הוזכרו במפורש ,כדי לקבל עבודה באיכות הנדרשת. לרבו

 חומרים הובלה , הנחה  והרכבה, ציוד נדרש הכולל ציוד שיידרש במקרה הצורך(.
 

על חשבונו תכניות עדות למערכות ההשקיה, בפורמט על הקבלן להכין  –  AS MADEתכנית עדות          
יות עדות יהא תוכנית  , התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכנ2010אוטוקד 

 המתאימה לתנאי השטח שבוצעו בו העבודות.
 לרבות תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן,          

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

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



 
 
 
 
 

 
 שתילה נטיעה  41.5

 
             כללי  5.1 

נטיעה אלא לאחר שאישר הממונה בכתב שהושלמו כל עבודות  ההכנה, לא תבוצענה עבודות שתילה/       
 ילה. הכשרת הקרקע, מערכת ההשקייה בוצעה והשטח מוכן לנטיעה/ שת

 
 מדידה וסימון 5.2

 יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה        .א
 מונה, בכתב ומראש, לפצל הסימון.זה במהלך  אחד, אלא אם אושר ע"י המ              

 בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי )המינים/זנים לחוד(.  .ב
 שטחים/גושים יסומנו בחול נקי.גבולות ה       

 יסומנו ביתד עם סימון שם העץ על היתד או על    -מכל המינים והגדלים -עצים .ג
 סרט עמיד קשור  ליתד.              

    אינו נדרש למדידה אנליטית של השטחים וניתן להסתפק בסימון המבוסס על הקבלן    .ד
 ות והתאמה למצב הקיים בשטח.התרשמות כללית וסימון על פי מדידה מתוך התוכני

 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהממונה לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. .ה
 

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה   5.3
סמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב הכמויות המצויינות במ

 ים את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.פי גדלי השטחים בפועל, ולהתא-את הכמויות הנדרשות על
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין 

  הכמויות הנדרשות בפועל באתר.
 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה  5.4
לאישור את רשימת            ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן לממונה 14א.  תוך         

הצמחים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות 
 השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש. והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את

ם ניתנים להשגה" "שצמח/ים מסויימים אינ -אם יהיו טיעונים כאלה -ב.  לביסוס טיעוניו של הקבלן 
 יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.

יציין הקבלן את המשתלה  במשתלות כלל ג.  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי        
ם שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודל

 במועד זה.
ד.  תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן להציג בפני        

פרוט   גודל, כמות ודרישות אחרות )אם ישנן(, הממונה אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי 
 והינם מובטחים למכרז/ חוזה זה. אשר יאושר מראש ובכתב בידי הממונה,

ועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי       ה.  מ 
 הממונה. 

            -תקינה  ובלתי בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים .ו
 מפותלת במיכל. 

 לבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל-תשומת .ז
 פי הביצוע של עבודות הפיתוח באתר.-תאים את הכמויות לנדרש עלולצורך לה 
 לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים. 

 
 נטיעהתנאי ומועדי   5.5

 בקרקע יבשה או מעט לחה. ,הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים •
 זקות.אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חאך                

 .אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור סמוך להבבתקופה קרה או  •

                                             .המתאימה השתילה תלעוניותאמו מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים  •
 בספטמבר. 1 -מרץ ל 15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין  •

 ילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב ע"י לוח הזמנים המדוייק לשת        •
 הקבלן  ויאושר ע"י הממונה.                 

 שתילתם שאושרה ע"י להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד       •
 הממונה   בהתאם לפרוט הבא:             

 חודשים   6 -       א. אחריות קליטה לשיחים                                 
 חודשים   6 -. אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול      ב            



 
 
 
 
 

 ודשיםח 12 -ג. אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה                 
 חודשים 12 - ד. אחריות קליטה לדקלים                                       

 חודשים  3 -ה עונתית               ה. אחריות קליטה לצמחי            
 

 בוי וטיב השתיליםחומר הרימקור   5.6
 ם במכרז/חוזה זה.א.  ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחי        
ד ב.  כל השתילים יותאמו לדרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משר       

 החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים וכו'.
 ופן שתילתם: בגוש מצע גידול או חשופי שורש.א            
 יאים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש, כלומר יחס נכון בין נוף לשורש בר וג.  הצמחים יהי       

 כל השומר על שלמות גוש השורשים.מיהכל. השורשים מקוצצים ויולגודל המ            
 השתילים יהיו נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות או אחרים( וללא שיבוש בעשבים. ד.        

היו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים )סטנדרטים( של משרד החקלאות כל הצמחים י ה.        
 במהדורה עדכנית.

אישור הממונה לאחר בדיקתם במשתלה ופעם  את לעל הקבלן לציין מקור השתילים ולקב .ו
 לפני השתילה. אתר העבודה וזאתנוספת ב

פו ע"י הקבלן ועל שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה יוחל .ז
 חשבונו.

 מראהו      והן ת סוג הצמח והן מבחינת גודלו,אאקזמפלרים מציין צמחים ח.   סווג         
 במפרט זה. 5.7ראה פירוט נוסף לדרישות בטבלה המופיעה בסעיף  -ורמת התפתחותו                 

   גזע ומשתרעים, יהיה , למעט ערערים שיחים מקבוצת המחטנייםט.  לכל שתיל          
  שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף או מוביל ברור ובולט ובלתי פגוע באופן כלשהו.               
  ייפסל. - מנוון                

 י.   הממונה, לאחר שקיבל לידיו את רשימת הצמחים ומקורות האספקה שהכין הקבלן,     
 צמחים ממקור כלשהו באם למיטב שיקולו דעתו המקצועית רשאי שלא לאשר אספקת           
 ות המכרז/חוזה.אינם תואמים את דריש –כולם או מקצתם  –הצמחים ממקור זה           

 אישור הממונה לאחר בדיקתם במשתלה,     את יא.    על הקבלן לציין מקור השתילים ולקבל      
 לפני השתילה. אתאתר העבודה וזנוספת ב ופעם                

 
 מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים   5.7

נפח המיכל  ומערכת   כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה ל .א
 שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

 אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל. .ב
 מנפחו של מיכל הגידול. 90%הצמחים ימלא לפחות  ג.   תכולת המיכל של        
הסטנדרטים  שהוגדרו ד.  המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על        

  .בחוברת הסטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות
גודל נפח    " ו/או מס '"גודל   השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות             

 -ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים  .כפי שצוין בכתב הכמויות ין ו/או, כפי שצויהמיכל
 ט בפרק דרישות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות.כמפור

 הנפחים המצוינים בפיסקה קודמת מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.   ה.       
 פי כתב הכמויות, צמחים במידות ובאופנים כדלקמן:-לים יסופקו, עלו.   בנוסף לצמחים במיכ      

 בצלים מגידול תרבותי. .1
 פי הוראות -על -צבים מאדמה( בוגרים )"בכירים"( )מעו-עצים חצי .2

 סעיף זה במפרט טכני זה. 
 פי הוראות מפרט טכני זה.-על -עצים או דקלים בוגרים  .3
מויות ו/או בתוכניות יחולו הוראות חוברת בכל מקום שלא  צוין במפרט ו/או בכתב הכז.  

 הסטנדרטים )"תקנים"( לשתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורה עדכנית.
 ס"מ! 60 בהפחתה של מדידת הגזע של דקל מחושבת מהגובה בו תחתית הלולב גלויה     
 

 דוגמאות   5.8
 לכל מיני וזני הצמחים על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, .א

  בוגרים מהאדמה.-אשר צויינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או כעצים חצי      
 ידול באדמה/מטע, יוצגו בפני הממונה, בסיור אחד עצים ודקלים שאספקתם מג .ב

          .                                      רוהסי ימים לפני מועד 14מראש עם הממונה, לפחות  שיתואם      
 כל הצמחים האחרים יובאו למשרד הממונה או יתקיים סיור למשתלות לקבלת אישור  .ג

 באתר. מהממונה לפני הבאתם לשתילה      



 
 
 
 
 

 יישארו למשמרת ליד משרד  מונהאושרו ע" י המשליטר  25כל הצמחים במיכלים עד  .ד
 הממונה מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.      

 יינטעו לאחר  ,ליטר ומעלה כולל  עצים בוגרים  מהקרקע 25 -מצמחים במכלים  .ה
 כעצי דוגמא מאושרים.במשתלה וסימונם  אישורם      

 וגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי אישור הד .ו
 הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים  שכלהקבלן אחראי   נדרש.כהצמחים      
 או לפי הוראות הממונה.ו/לפי מסמכי המכרז/ החוזה אשר אושרו במשתלה  הנדרשים     

                            .בכתבאישור הממונה את לא קיבלו ר שאלא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים              
                                                                             תילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל.ש

 בכתבזאת אישר אם  לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא 
 הממונה.

 
 
 בור נטיעה/שתילה  .95

ל שכ כך במצע מנותק  או, שנפחו יכיל קרקע תחוחה לשתילה ייחפר/ יחצב בור -ל הנשתל כל שתיל         
 ברווחה, ללא קיפול ודחיסה. יונחו מערכת השורשים של השתיל

פגיעה  ת למנוע אסורה בהחלט, וזאת על מנ –יתר על המידה בור נטיעה עמוק  תבי/חצ תריחפ         
 . השתיל צוואר שורש ב

        אין לחפור /לחצוב בור נטיעה עמוק  )אטומה( ו/או במשטחי סלע מה בלתי מחלחלתבאד         
יש לדאוג לניקוז בבור  חפירה/חציבה עמוקה יותראם עומק השורשים מחייב  .מהשכבה המעובדת

קידוחים לשתיל, וכל   4 -כ מ' ובכמות של  0.50מ' לעומק  0.70השתילה ע"י קידוח בעזרת מקדח 
 ל תמורה נוספת. זאת ללא כ

 ., הכל בהתאם להוראות הממונהאו בכלי מכניו/החפירה/ חציבה תעשה בעבודות ידיים           
                .מובאת לפני מילוי הבור באדמה גנניתוזאת עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י הממונה,           

       לת המיותרים שהוצאו מהבור לן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר, הסלעים והפסוהקב
 וסביבתו.

 להלן פירוט נפח בורות השתילה:         
 בגובה הכלייהיה מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי יהיה קוטר הבור  -צמחים במיכלים  .א

    .הנשתל
  לורדים ועד ס"מ 40x40x40יי שורש  יהיו מידות הבור לצמחים גלו -שתילת גלויי שורש  .ב

80x80x80  . ס"מ לצמחים אחרים. הכל בהתאם להוראות הממונה 
     מגודל הגוש  2גדול פי יהיה קוטר הבור  -ג. נטיעת עצים בוגרים וצמחים מעוצבי גזע מהקרקע       

                                                    .                          הנשתל  ועומק  הבור יהיה כגובה הגוש הנשתל
 העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע .           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 זיבול ודישון–מידות צמחים   05.1

כמות 
קומפוסט  

 לבור
 בליטר

 כמות דשן בשחרור איטי
 הרכב :
16-8-9 

 +3% Mg  
 16-18 

דשן כמות 
 בשחרור

 איטי
 הרכב:
15-9-9 

 גודל שתיל גודל כלי
  )לכל הפחות (



 
 
 
 
 

 Mg 3%+  חודשים
12-14  

 חודשים

 ליטר 1-0.25 גרם 30 גרם 60 0
 ס"מ 10גובה 
 צמח ס"מ 15קוטר 

 1-3 גרם 30 גרם 60 0
 ליטר

 ס"מ 18גובה 
 צמח ס"מ 20קוטר 

 ס"מ 25גובה  ליטר 5-4 גרם 60 גרם 90 1
 צמח ס"מ 25קוטר 

 ס"מ 35גובה  ליטר 10-7.5 גרם 60 גרם 100 5
 ס"מ 35קוטר 

או עץ 
 שיח

עץ או   ליטר 40-25 גרם 130 גרם 200 10
 שיח

ל'  50ממיכל  גרם 160 גרם 260 20
עץ או   ומעלה

 שיח

 גרם 200 גרם 300 30

עץ בוגר 
)"בכיר"( 
מעוצב 

 מהאדמה
"2 – "4 

 עץ 

 גרם 300 גרם 500 40

עץ בוגר 
מעוצב 

 4מהאדמה "
 עלהומ

 עץ 

 גרם 300 גרם 500 40
דקל בוגר 
)תמר או 

 גטוניה(וושינ
 דקל 

 
 
 

 בקרקע
 

 גרם למ"ר

 בקרקע
דשן בשחרור 

 100%מבוקר 
 מצופה בהרכב

משך שחרור 
הדשן 

 בחודשים

 סוג הצמחייה 

 
100 

 אוסמוקוט פרו
15-9-11 

 
5-6 

 
 עונתיים 

 
 יישום הדשן  בשלב ההקמה . 

 
 ב ההקמה. הדשן ייושם בבור השתילה בשל .1
ודשן  14-12ק בשקיות מתכלות הכוללות דשן הדשן מסופ –  שקיותהשימוש יתבצע באמצעות   .2

 במשקל של :  16-18
 גרם .  30 •
 גרם . 100 •
 
 שתילת עצים וצמחים מיוחדים  15.1
 מידות עצים והגדרות : - כללי         

   .                                      במשתלהס"מ מפני מצע/ קרקע גידול העץ  20 בגובה יימדד-הקוטר         
 מקוטר הגזע 40%משמעו גובה מפני מצע /קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  -גובה גזע         

לות בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו צבנקודת התפ
                 .     שנית עפ"י אותם כווניםבעל מנת לנטוע אותם  זאת, ווסומנו  הכוונים בהם היו נטועים במשתלה

העברתם  בעת הוצאת השתילים, להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ על הקבלן
  ושתילתם מחדש.

 נטיעת העצים ובצוע צנרת ההשקיה יושלמו לפני ביצוע הרצוף.-עצים בשטחים מרוצפים         
 4"– 2מעוצב מהאדמה( " -ר )"בכיר"עץ בוג         
 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר. 3-10ץ בין הכוונה לע         



 
 
 
 
 

            , אלא אם צוין אחרת בכתב 4" – 2מ' לפחות וקוטרו " 2.0גובה הגזע עד להתפצלות ענפים          
 הכמויות  או בהתאם להוראות הממונה.

יקריים  לפחות ענפים ע 3א גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפות. בעל צירי ושלם לל -הגזע          
 צורה סימטרית.ב

            הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה. העצים הועתקו עם גוש אדמה          
 ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש. 70בקוטר 

 ומעלה 4"מעוצב מהאדמה(  -עץ בוגר )"בכיר"         
 גדל באדמה עד לנטיעתו באתר. שנים ש 10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ         
 , אלא אם צויין אחרת בכתב לפחות  4מ' לפחות וקוטרו " 2.5עד להתפצלות הענפים גובה גזע          

  הכמויות או בהתאם להוראות הממונה.
             ענפים עיקריים לפחות, מפותחים  3יה בעל צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. העץ יה -הגזע          

 מ' לפחות, בעלי גידול סימטרי. 1היטב באורך 
מ' קוטר, עטוף וקשור  1 -העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ         

 כנדרש.
 זית בוגר         
 ס"מ אלא אם צוין אחרת. 40ס"מ לפחות ולא יותר מ  30קוטר הגזע         
 ס"מ. 5זרועות בפיזור שווה סביב הגזע , קוטר כל זרוע לפחות   לעץ יהיו לפחות שלושה        
 ס"מ קוטר. 5העץ יהיה חופשי מפגעים ו/או אחרים ומפצעי גיזום מעל         
          ג "ילבין " או כל פצעי הגיזום יהיו מטופלים באופן מקצועי וכל עץ ירוסס בחומר הלבנה מסו        

 "לובן" ע"פ הוראות היצרן.
       

 
 נטיעת עצים      
                          מגודל הגוש הנשתל  ועומק  הבור יהיה כגובה הגוש הנשתל.  2קוטר הבור גדול פי       
ב את הדשנים על הקבלן לערבהעץ יונח במרכז הבור כך  שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע.        

 וזאתלבור השתילה  המוכנסתהאדמה  ( עם5.11והקומפוסט לפי הכמויות המפורטות )טבלה בסעיף 
 תוך כדי מילוי הבור במים. 

                    כן ולמרוח בלובן,  את הגזע ישו בגמר הנטיעה יש למרוח את השטח הגזום במשחת עצים      
כמוסבר בהמשך  וזאת על מנת לייצב את העץ דרש נה מספרבהתאם ללתמוך את העצים בסמוכות 

 הוראות הממונה. בהתאםו
 
  תמיכה, קשירת ועטיפת עצים  25.1

 על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו ו/או מהקרקע(   -תמיכת עצים        
 ( סמוכות מעץ.2בשתי )       

ס"מ, הסמוכה תהיה  7 -לא יפחת מועוביו הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכו        
ס"מ  10בא במגע עם הקרקע + המקולפת, מחטאת, ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל חלק 

 הקרקע יהיה טבול בקרבולינאום.פני  מעל 
ו אתר בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות באתר יהיו מאותו לא יותר להשתמש באות               

 סוג.
ס"מ  משני צידי העץ  30ס"מ ובמרחק של  50יש לקבע את הסמוכות בקרקע לעומק מינימלי של                

 בניצב לכיוון רוח השכיח ביותר באתר.וומחוץ לגוש השורשים של העץ 
 2.0מ', הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב  2.0הסמוכה יהא בגובה   החלק העל קרקעי של                

 ס"מ. 
כך שתתאפשר תנועת העץ    ברוח  הקשירה תעשה  במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף,               

כל עץ יהא  נזק לקליפת העץ. ך שלא יגרוםכמגע עם הגזע יהיה הש תוך הקפדהלהתחזקות הגזע, 
בקרטון גלי. הקרטון יהא קשור בשני מקומות לפחות. לאורך כל  -ורך גזעו החשוףלכל א-עטוף

תקופת העבודות ועד לקבלת הוראה מפורשת ובכתב מהממונה חובת הקבלן לשמור עטיפות אלו 
 במצב שלם ותקין ולהחליפן מעת לעת לפי הצורך.

 ה תמורה בנפרד.התמיכה והעטיפה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעד               
 
 אלוניםיעת טנ  31.5
. ס"מ לפחות מסוג אלון מצוי ואלון התבור לפי תכנית 20גזע של וטר עצי האלון יהיו עצים בודדים ק         

 .תלפחו 1.5/1.5/1.2שורשים . בית מ' בעת העתקה 6חופת העץ בקוטר 
 
 

 אלת המסטיקשתילת   45.1
ית ברורה המציינת את שם השתיל. שתילים הגדלים בתערובת ללא ויסופקו עם תו אלהשתילי ה         

 ערובת נקיה מעשבי בר. סטנדרט משתלת "צמד" או שו"ע .חמרה, מצע מאוורר ות



 
 
 
 
 

 שנה. 1של  ליטר הינם בגיל מינימלי  3שתילים במיכל           
 שנים. 2ליטר הינם בגודל מינימלי של ½  10שתילים במיכל          
           יש להניח את השתילים במקום שתילתם בהתאם לתכנית השתילה ומרווחי שתילה          

 המומלצים . 
פיק רטוב יש לחפור בור שתילה הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל. במקרה שגוש שורשים לא מס         

 אזי חייבים להרטיבו לפני השתילה.
 רצוי ע"י טבילה בתוך כלי עם מים.         
 יש לערבב את האדמה שהוצאה מבור השתילה עם כבול גס בכמויות שלהלן:            
 כמות של שני ליטר.      3 -לצמח בגודל          

 ליטר.  5כמות של    10 -לצמח בגודל          
 ליטר. 10כמות של    25 -לצמח בגודל          

            ס"מ   1יש להניח את הצמח בתוך בור השתילה כך שגובה פני גוש הצמח  יהיה מוצנע בעומק          
 יותר. מתחת לפני הקרקע אך לא

     ענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי כלומר ענפים שפנו כלפי מעלה יישארו          
 בכיוון זה וההפך .

היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש שיעכבו מאוד את קליטת הצמח ובמקרים מסוימים לאי          
 קליטה כלל.

 בול מסביב לגוש הצמח ולהדק קלות.יש להחזיר את תערובת האדמה והכ         
  השיחיםהשקית          
ס"מ לפחות, כלומר מנה  מים של  30לרוויה ולעומק של  א.  מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד         

 ליטר למ"ר. 30
ב.  בתקופת הקליטה של הצמח )כחודש ימים( יש צורך להשקות בתדירות גבוהה כשלוש   פעמים          

ליטר למ"ר ליום, כמות המים משתנה  4-3וע )ובמקרים מסוימים אף יותר( בכמות של בשב
 קרקע ומיקום הצמחים.בהתאם לעונות השנה, סוג ה

 ליטר למ"ר  ליום    3-2ג.   במשך הקיץ הראשון צריך להשקות כמות של          
 ימים. 4-3בתדירות של כל               

 
 ה ושתילהמדידה ותמורה לנטיע   55.1

 כוללת:המדידה           
 טה.לאחר קלירק לפי יחידות  היאהמדידה לסעיפי  שתילה ונטיעה            
 התמורה כוללת:         
אספקה, הובלה, חפירת/חציבת בורות שתילה, פינוי החומר בהתאם להוראות הממונה,                        

במידת  , זיבול ודישוןו/או מקומיתרך באדמת גן מובאת אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצו
. המפורט ילה ובהמשך השקיה סדירהשתילה ונטיעה, תמיכה, השקיה לרוויה בעת השת ,הצורך
  לעיל.

יישור השטח לאחר השתילה,  יישור והכנת השטח לפני שתילה )כמפורט בפרק הכשרת השטח(,          
 מכל פסולת שהיא וכל   העבודות והחומרים  הדרושים לביצועיישור שלוחות הטפטוף, ניקוי השטח 

  כמפורט לעיל.



 
 
 
 
 

  
ושתילה,  תכניות נטיעה  על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות  – DEAS  MAתכנית עדות           

 .2010 בפורמט אוטוקד
יהא תוכנית    המתאימה התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות          

 לתנאי השטח שבוצעו בו העבודות.
בונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן,  לרבות תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חש          

 הצנרת התת קרקעית.
 יום  אחר גמר העבודה  בשני עותקים, ודיסק של תכנית העדות. 14התכניות תימסרנה למזמין          

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

לפת כל הצמחים והעצים אשר נשתלו בשטח ולא נקלטו. טיפול ואחזקת עד אחריות לקליטת והח         
למסירת העבודה. כולל אחריות לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תהיה על הקבלן 

 ו/או להחליפם ללא דיחוי )גם בתקופת האחזקה( .ועליו לתקנם 
 

 השקיית הנטיעות/שתילות 41.6
ע מיידית לאחר הנטיעה/שתילה בכמויות ובתדירות הנדרשת   לקליטה השקיית הנטיעות/שתילות תבוצ

 מלאה.
פי -פי הוראות הממונה, אשר יימסרו בכתב מעת לעת על-הכמויות והמרווחים של ההשקיות יהיו על

 . הצמחים  ותנאי האקלים והקרקעדרישות 
 

 אחריות )"בדק"( 41.7
 קינה של כל הצמחים והעצים אשר הקבלן נושא באחריות המלאה לקליטת והתפתחות ת  7.1

 ניטעו/נשתלו לתקופה של שנה אחת שלמה ממועד אישור בכתב של המסירה הראשונה.         
 מאותם המינים/זנים ולפי אותן הדרישות  חובת הקבלן לספק ולנטוע/לשתול צמחים חליפים,   7.2

 ראה בעין מקצועית של הממונה פי כל דרישות מכרז/חוזה זה מייד מעת שנ-שהיו לצמחים על        
 או מי מטעמו שהצמחים  לא נקלטו או נקלטו אך התפתחותם אינה תקינה, מייד מעת         
 שאובחן שהקליטה  ו/או ההתפתחות אינם כנדרש.        

 צמחים שמועד שתילתם עוכב ע"י הממונה, תקופת האחריות עליהם תחל ממועד שתילתם/    7.3
 יאושר בידי הממונה ואורך תקופת האחריות יהא מצויין לעיל. נטיעתם ש        

 
 מסירה, תחזוקה, אחריות   1.74

 
 כללי  41.7.1        

למסירה   עד  יום 90משך בל חשבונו  ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן ע ותהעבודכל  יום סלאחר 
 .סופית

 
 מסירה ראשונה 41.7.2        
למזמין העבודה   בכתב יתיימסר השטח מסירה ראשונ במסגרת מכרז/חוזה זהעבודות כל הבגמר          

ובמצב נאות  -שטח הגן מיושר ,ותחל תקופת האחזקה. עת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות
המזמין לא יקבל . במידה  והמופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות וכל שאר העבודות

 , ימשיך הקבלן לתחזק אתהאו אי התאמה לדרישותו/את השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים 
קבלת . רק לאחר  השלמת הליקוייםהשטח ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה , עד ל

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3תקופת  המסירה תחלבכתב  על תקינות אישור 
 (, הכוללת : דומם , צומח , AS MADEספק למזמין תכניות עדות )להקבלן על במסירה ראשונית          
 .(2010)בפורמט אוטוקד  וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת שטחים הדל גו,השקיה          
 אלו . אחזקה חודשי 6-טיפול בלא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה וה         
ועליו לכלול את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו   תתקיים          

 סופית. מסירה 
 או ע"י ריסוס בהרביצידים. ו/או קילטור ו/עישוב שיתבצע ע"י עידור תכלול: האחזקה          

או ע"פ הוראות  ו/ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה עיבוד השטח, הדברת מחלות          
, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש מובאת ומאושרתשקעים ע"י באדמת גן ומילוי , יישור מונההמ

והגנתם,  עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעוחותם וצמיחתם, שתילת להתפת
חת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת יחות צמהגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפת

 הוראות הממונה. או דישון ע"פ ו/הניקוז, זיבול 
 

ההשקיה. עליו לתקן המתמדת של מערכת הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה           
ובדן שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות בא 12תוך 

או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל ו/כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי 



 
 
 
 
 

 כך כת פגומים  בחדשים,חלקי מער כולל החלפת יהיו על חשבון הקבלן שיגרמוהנזקים 
יתאימו ותקן   מונה, בעלי תוע"י המ יםכשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושר

 מפרטי מיא"מ. לדרישות
 

  סופית מסירה   41.7.3
 

יימסר  חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה 6והאחזקה )למשך עבודות כל הבגמר           
עת האתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בלמזמין העבודה ובכתב  יתסופ השטח מסירה 

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות  -שטח הגן מיושר ,המסירה תהיינה כל העבודות גמורות
 . בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות

 
 
 


