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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

 ( 1)נספח ב' פרק  הצעת הקבלן מסמך א'

החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י   מסמך ב'

 (2005 –)נוסח התשס"ה  3210קבלן מדף 

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית   מסמך ג'

ים ומפרטים כלליים על כל פרקיו הרלוונטי )אוגדן כחול(

כולל  2009מוקדמות מהדורת  00ים לרבות פרק אחר

 אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה.

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד 2 –מסמך ג' 

 ואופני מדידה ומיוחדים

 

בנפרד מצורף  –כתבי כמויות  מסמך ד'

 כנספח 

 

  תוימערכת תכנ מסמך ה'

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם צורפו או לא צורפו.

 

 הצהרת הקבלן

 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה.

קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

 המוגדרות בהם. בכפיפות לדרישות

 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 הערה: המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים להורדה

   www.online.mod.gov.co.ilמאתר משרד הביטחון

 

 

 

 

___________        ______________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן              תאריך     



 

 

 5/2019מס' מכרז 

 1מסמך ג' 

 תנאים כלליים מיוחדים 

 מסמך ג'
 

 תנאים כללים מיוחדים 
 

 מוקדמות   00.00
 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן הכחול"(, כולל   
 אופני המדידה.  

 
 :  ר העבודהתאו 00.01

 
חל'  10282בגוש  513ל  100בין כביש מס'   לנקודת הציון רבי יהודה בן באבאהאתר הוא כניסה 

 . שפרעםבתחום הישוב  74,25,65
 :   כוללפיתוח הנוף 

 . הכוללת עמודי בטון בחיפוי אבן  בניית פרגולת הצללה בנקודת הציון*
 . בחיפוי אבן בניית קירות *
 .  הת באבן חדשקיימ החלפת ריצופי אבן *
 בריצופי אבן משתלבת תקניים.  מיםקיי  משתלבת החלפת ריצופי*
 .  בניית קירות מסביב לתאי שירותים יבילים*
 . ות גמהלכי מדרמרוצפים, שבילים * 
.חיבור יחידת שירותים  החלפת עמודי תאורה לעמודים דקורטיבים הכולל תאורת לד חסכונית *

 בה .יזורי הישיכמו כן הארת חלל א.למרכזית החשמל 
 פחי אשפה וברזיות ספסלים , מנגלפינת -*רהוט רחוב

 *שירותים יבילים וחיבורם למער' ביוב קיימת. 
 . איזור חניה לכלי רכב*
 

. יש להקפיד על ערוצי הניקוז העילי על מנת להבטיח  מדרום לצפוןהשטח כולו מנוקז, פחות או יותר, 
 הרחקת מים ולמנוע את הצטברותם בשטח. 

 
 :  תכלול ודההעב      100.0
 
והידוק של חומר מקומי מפורר ומובא, מאושר   יישורחפירה ו / או חציבה, מילוי,  –.עבודות עפר 1

לפי מודיפיי או.אש. או.   98%ס"מ כ"א לדרגת צפיפות של  20ע"י המפקח תוך הידוקו בשכבות  של 
 ולפי הנחייה של יועץ הקרקע.

 
.  משטח בטון מתוכנןע"ג  ,וחב קבוע ובאורך משתנה רבאבן  יצוףברפרוק הריצוף הקיים והחלפתו .2

 העבודה תכלול גם את הכנת השטח, הידוק השתית והמצעים. הכל לפי התוכניות והפרטים. 
  

לפי מודיפיי   98%ס"מ לדרגת צפיפות של  15-20והידוק מצע מסוג א' בשכבות של  יישור.פיזור, 3
 א.אש.או. הכל לפי  התכניות והפרטים. 

 
באבן משתלבת דוגמת נטורה רסטי חופשית ומולטי קובית ראסטי איטונג או ש"ע  מדרכות  . ריצוף4

 הכל לפי  התכניות והפרטים. .בשטח התחום  
 
 במידת הצורך  מעקות בטיחותבטון בחיפוי אבן חירבה הכוללות קירות ו עמודים.ביצוע קירות 5
 
 ות ופרטים..בניית מהלכי מדרגות מלוות מאחזי יד עפ"י תכני6
 
  עפ"י תכניות והפרטיומבוצעות  קלות מחומרים  של פוליקרבונט ומתכת..בניית סככות הצללה 7

 קטור. וקונסטר
 
 . תכניות והפרטים החלפת אבני חיפוי שונים והתאמה לאבן חירבה עפ"י . 8



 

 
 . עפ"י תכניות והפרטים. אספקת יחידת שירותים יבילים הכוללים חיבור לביוב מים וחשמל. 9
 

עפ"י תכניות  י רחוב הכוללים אשפתון, אשפון גחלים מנגלים וברזית מים קרים. קת רהוט. אספ10
 והפרטים

 
 והפרטים.  תכניותלמערכות קיימות עפ"י  חשמל, והתחברות.ביצוע מערכת 10
 

   חיבור שוחת ביוב למערכת קיימת.. 11
 
 

   סטטוס המפרט 00.02
 

שלמה למפרט הכללי לעבודות  ה ומשמש כהמסמכי החוז מפרט מיוחד זה היינו חלק בלתי נפרד מ
 בנין של הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ומכונם, בהוצאת משרד הביטחון. 

בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות המפרט המיוחד הזה והוראות המפרט הכללי, הראשון  
 עדיף על האחרון. 

הכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות  ין זה מן ה, ועל כן איש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות
 תמצא את ביטויה הנוסף במפרט.

 
 : תקופת ביצוע  00.03 

על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה , לא יאוחר מאשר בתום ___ יום מהתאריך 
 שנקבע ע"י המנהל ובהוראתו להתחלת ביצוע העבודה. )צו התחלת העבודה(. 

 
 גידור .0400

הקבלן להקים באתר, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם   לע
ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. בגמר העבודה יפורקו כל  

ות  הנ"ל ע"י הקבלן וישארו בבעלות הקבלן. הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצא
 ההצעה.זה במחיר  בקשר עם

 
 שלט 00.05

את שם העבודה,  הדמיה  הקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבניה או בסמוך לו. השלט יכיל 
שמות כל המתכננים המופיעים ברשימת המתכננים של עבודה זו, מס' הטלפון של כל אחד מהם, שם  

השלט, החומר  פקח. תוכן בעו ע"י המהקבלן וכתובתו ומס' הטלפון שלו ופרטים נוספים כפי שייק
  –ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט 

 ייקבעו בלעדית ע"י המפקח
 

 : ביקור באתר 00.06
על הקבלן לבקר באתר להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, מצב התשתיות, תנאי הקרקע, וכל  

 שפעה.יש עליהם היתר התנאים ש
 
 :  ארגון האתר 00.07 

 שטח התארגנות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי 
המפקח. על הקבלן לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולקבלת אישור  

 הרשויות המוסמכות לפי הנדרש.
 

 :  דידות וסימוןמ00.08
 
 מודד מוסמך  . 1

ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העבודה  ן בקביעות יעסיק הקבלבאתר העבודה 
 באמצעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח. 

 
המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או   . 2

יקט זה. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת  במסגרת פרורש על ידו כל עבודה אחרת שתד
בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון, אשר גובהן צויין  

 בתכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח. 
 

 המודד יסמן את צירי הכבישים וכל העצמים המתוכננים בהתאם  



 

 ניות תנוחה. יסקט של תכבתכניות ודלנתונים 
 

 : אמצעי זהירות ובטיחות
 

 ביצוע תוך כדי קיום תנועה שוטפת 00.09
 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות  
ע  לתנועת רכב ולהולכי רגל, ולבטחון כל צד שלישי ואחר באיזור אשר אינו קשור ישירות לביצו

 העבודה.
האמצעים יהיו גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, הצבת שוטרים בשכר כולל  

התשלום למשטרת ישראל, ביצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים וכו' בהתאם לדרישות הרשויות  
 הנוגעות בדבר וכפוף לאישור המפקח. 

וסף לדרישות  ארגנות. בנודה או להתהקבלן לא יחרוג בשום פנים מהשטחים שנמסרו לו לעב
רשאי המזמין לדרוש אמצעים נוספים שלא פורטו בדרישות המשטרה ועל   הכרחיותהמשטרה שהן 

 הקבלן לספק אמצעים אלה.
 

בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה לכל נזק ולכל תביעה שיהיו באתר  
 העבודה במשך הבצוע. 

 
או מסכנות את תנועת כלי הרכב רק בשעות  מפריעות ו/ע עבודות ההמפקח רשאי לדרוש ביצו  

 עומס תנועה קטן )בשעות הלילה( ללא כל תמורה נוספת לקבלן.
 
 
 ניקיון האתר וסביבתו:    00.10 

 
 על הקבלן לשמור על ניקיון האתר במשך כל זמן ביצוע העבודה .  א.

וגעות בדבר.  הרשויות הנמורשה ע"י אין לשפוך פסולת מכל סוג שהוא אלא מחוץ לאתר ובמקום 
ליתר הדגשה, מדובר גם לגבי חומר חפירה/חציבה לצורך בניה ופיתוח ו/או חומרים אחרים פסולים  

 ומיותרים.
 
 עם תום העבודה ירחיק הקבלן על חשבונו, כל פסולת, חומרים,      

 עבודות לוואי ומתקני עזר שהקים, וימסור את אתר העבודה נקי     
 חומר חפור שגלש מעבר לתחומי   ון המהנדס.לשביעות רצומסודר 

 השטח שהוקצה לשפיכתו, ייאסף ע"י הקבלן ויוחזר על ידו אל   
 התחום המוגדר, לשביעות רצון המפקח. 

 
 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין  00.11

דה  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבו
 י שיוגדרו ע"י המזמין. התנועה כפ ולנתיבי

 מוסכם כי מעמדו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו הוא מעמד של בני רשות בשטחו של המזמין. 
 

 שמירה על איכות הסביבה  00.12
הקבלן ינקוט על חשבונות בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י הרשויות  

נוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.  קח, כדי למעו ע"י המפהמוסכמות ו/או ייקב
על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות  

 רצון המפקח. 
 

 חומרי נפץ 00.13
 השימוש בחומרי נפץ במסגרת הצעה/הסכם זה אסור בהחלט.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 י חולת היום בימבשעו עבודה00.14 
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל,  
או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או  

.  ורו המוקדםהכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את איש
 שיידרש לעבודה לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.  כל אישור

 
 מים:  00.15

המים הדרושים לביצוע העבודה וההתחברות אל מקור המים יהיו באחריות הקבלן בלבד ועל  
 חשבונו.

 
 :חשמל  00.16

ועל  קבלן בלבד החשמל הדרוש לביצוע העבודה וההתחברות אל מקור חשמל יהיו באחריות ה
 .חשבונו

 
 : דרכי גישה ארעיות 00.17

הן תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה ע"י הקבלן עם גמר   -במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות 
העבודה. במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התוויית  

 פקח. דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המ
 ר על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. ישמו הקבלן

דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא  
 תמורה.

 
 : הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 00.18

וירחיקם   שטח העבודההקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים   ב
 מהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.ב

אמצעי ההגנה יכללו, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות  
לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע  

 י המפקח. שיידרש ע" וכן בכל האמצעים האחרים
כל אמצעי ההגנה הנ"ל ינקטו ע"י הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו  

 המלאה של המפקח. 
כל נזק שיגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח יתוקן  

 מלאה. ות רצונו הע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביע
להסרת ספק, מודגש בזה כי עיכובים הנגרמים עקב תנאי מזג האוויר, לרבות גשמים, לא יחשבו  

 ככוח עליון. 
 

 :  תנאי העבודה 00.19
הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את דרכי הגישה אליו , תנאי הקרקע, מיקומם של  

 וביצוע העבודה. גבי ארגון שתמע מכך למתקנים שכנים, הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המ
הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את התנאים, המפרטים, התכניות וכתבי הכמויות  

 המצורפים וכי יבצע את עבודתו ע"פ דרישותיהם כלשונם  .
 

 : ביצוע בשלבים 00.20
רשאי  מפקח יהיה על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי ה 

 סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.  לקבוע
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה הקבלן בתוספות תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת  

 הביצוע.
 

 :  אישורים ורישיונות לביצוע העבודה 00.21
והאישורים  הרישיונות לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל 

לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות   תכניות והקבלן

בונו ולא  יהיו על חשאת כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלו  
 שולם לו עבורם. י

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת החשמל, משרד התקשורת, חברת בזק,  
חברת הכבלים בעלת הזיכיון באזור, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה,  

 .’מקורות, רשויות הניקוז וכו
 
 



 

 
 

 :  חומרים מקומיים 00.22
ר מקומי כגון אבן בגדלים שונים או חומר מפורר, יחולו כל ההוצאות  משתמש בחומדה והקבלן במי

בגין השימוש בחומרים והוצאת הרישיונות הנדרשים, על הקבלן ועליו לקחת אותם בחשבון ככלולים  
 במחיר היחידה. 

 
 : תנועה על פני כבישים קיימים 00.23

יא תבוצע אך ורק באמצעות  רה אחרת שהוהן לכל מטכל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים 
 רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. -כלי

 יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס עליהם אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
 

 :  השגחה מטעם הקבלן 00.24
יצוע  בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס מורשה בעל ותק מקצועי וניסיון מספיק, לדעת המפקח , בב

דרש בחוזה זה וימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי  ת מהסוג הנעבודו
 המהנדס טעון אישור מראש של המפקח והוא רשאי לפסול  כל מינוי ללא מתן הסברים או נימוקים. 

 העדרו של המהנדס כנ"ל ללא הסכמה מראש מצד המפקח ישמש עילה להפסקת עבודה.
 

 : MADE  ASת עדות  תכני 00.25
 תכניות "לאחר ביצוע":  

( של כל העבודות, כפי שבוצעו  AS MADEעם גמר העבודה יגיש הקבלן תכניות עדות ממוחשבות )
 ASלמעשה, בדיסקט ובהעתק למתכננים השונים, למפקח ולמזמין. מסירת תכניות העדות )

MADEמוסמך בידי מודד ( מהווה תנאי לאישורו של החשבון הסופי. המדידות תבוצענה 
 
 
 

    חתימת הקבלן:     תאריך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5/2019  מס' מכרז 

 

 2מסמך ג' 

 

 ואופני מדידה ומיוחדים מפרט טכני מיוחד                                                

 
 

 מפרט לעבודות עפר - 01פרק            
 

, 01, 00מפרט כללי פרק העפר כפוף לדרישות הלן, ביצוע עבודות בנוסף למפרט ל 01.00
 .51 -ו 40, 02

  
 כללי 01.01

על הקבלן לבקר באתר המיועד לביצוע העבודה לפני שינקוב את מחירי הצעתו  
למכרז זה,ויעמוד מקרוב על התנאים המיוחדים כולל דרכי גישה קיימות 

מקום בו מופיע י נסיון וכ"ו. בכל ואפשריות, טיב וסוד הקרקע והסלע, קידוח
ג "חפירה הכוונה היא לחפירה או לחציבה, בכל סוגי הכלים והציוד המוש

הדרושים. לאחר גמר העבודות, על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו )לפי 
דרישת המפקח( לשביעות רצונו של המפקח. המילוי החוזר, הכלול במחירי 

 המפקח. חפר כפי שיאושר ע"יהחפירה, יהיה ממיטב החומר הנ
 

 מיפוי מצב קיים  01.02
על הקבלן לבדוק את תכניות המצב הקיים אותן קיבל, לפני שיתחיל בסימון  

הבניה ובעבודות עפר. אם המפלסים אינם מתאימים לתכנית זאת עליו להודיע 
 למפקח ולקבל הוראות ממנו.

 
 סילוק מים מהחפירות  01.03

רים, יהיה על ונות או ממקורות אחירה עקב גשמים, שטפבאם יצטברו מים בחפ 
הקבלן לסלקם על חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות 
המפקח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של 
מי הגשם בשטח. לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה. 

 ים.ירה שבוצעה ע"י אחרחו יפה גם עבור החפדין זה כו
 

 בשטח לצורך החפירה ו/או החציבה פיצוץ  01.04
יבוצעו ללא שימוש בפיצוצים, בזהירות ובתאום עבודות החפירה ו/או החציבה  

 ה במתקנים ובמבנים סמוכים.עעם המפקח, כדי למנוע פגי 
 

 מדידות 01.05

ו, יבוצעו ע"י תות קוארגינטות וכ"כל המדידות והסימונים כולל גבהים, רש 
ים מוסמכים של הקבלן ולא תשולם כל תמורה כספית בגין ביצוע המדידות מודד

ו/או הסימונים. הקבלן גם יספק על חשבונו כל המכשירים וחומרי העזר לביצוע 
 המדידות כנדרש. 

 
 חציבה ליסודות  01.06

 עומק הביסוס ייקבע סופית על ידי המהנדס.  .א 
 דות.לחשות שבתחתית היסוכיסי חרסית ושכבות יש לסלק  .ב
 תחתית ודפנות החציבה ינוקו מפסולת חפירה ואבנים רופפות. .ג
 2.0מ' יסוד עובר ובכל יסוד בודד יש לבצע דריל לעומק של  3בכל  .ד

 מ' כדי לוודא העדר חללים ורציפות הסלע. 
 יציקת היסודות תבוצע ללא תבניות.  .ה
וך ס"מ ת 20בשכבות של המילוי החוזר מעל היסודות יבוצע  .ו

מהצפיפות   98% -לצפיפות שלא תפחת מ הרטבה והידוק עד 
 המקסימלית. 

 



 

 
 חפירה לעומק העולה על מהמצוין בתוכנית  01.07

חפירה תבוצע בהתאם לתכניות תוך הקפדה לדיוק לפי הגבולות   
 המסומנים.

שטח אם הקבלן לחצוב לעומק גדול מהמצוין בתוכניות, יהיה עליו למלא את ה
ן דבש ו/או באגו"מ מהודק לדרגת צפיפות המילוי יבוצע בבטו למפלס המתוכנן.

"מודיפייד אאשו", הכל לפי החלטת והראות המפקח. בגין כל הנ"ל לא  100%של 
ישולם לקבלן כל תשלום, והוא יבצע את העבודות הכרוכות במילוי למפלס 

 המתוכנן על חשבונו בלבד. 
 

 מחירי היחידה  01.08
שה, תנועת העפר בשטח, הידוק בכל המקרים רמפת גירי היחידות כוללים מחי 

תשתית החפירה, מילוי בחזרה לאחר יציקת הבטונים בחומר הראוי למילוי, תוך 
הרטבה והידוק וסילוק עודף החומר החפור אל מחוץ לשטח החפירה למרחק 

 כלשהו, למקום שיבחר הקבלן באישור המועצה המקומית.
לת העבודה למצב הקיים בשטח בעת תחיהחפירה תהיה מהמצב מדידת כמויות 

 המתוכנן או לפי הוראות המפקח.
 

  
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 בנוסף לאמור במפרט לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן.  
  

 מוקדמות 02.00
לדרישות  בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף 

 40, 23, 02, 00, פרקים: מפרט כללי
 

 סוג הבטון 02.01
מובא, אם לא צויין אחרת. הרכב הבטון המובא יותאם  30 -סוג הבטון יהיה ב 

, או כפי 5לתנאי הובלתו והזמן העובר מיצורו ועד ליציקתו. שקיעת הבטון "
 שנדרש בתכניות. 

 
 תנאי בקרה  02.02

 .118י "פי תתנאי בקרה טובים ל תנאי הבקרה הנדרשים יהיו 
ק"ג לפחות למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה לפחות  300תכולת הצמנט תהיה 

 . 250צמנט פורטלנד 
 

 בטון רזה 02.03
 . 15 -ס"מ. סוג הבטון יהיה ב 5מתחת ליסודות ורצפות יוצק בטון רזה בעובי  

 
 הארקת היסודות  02.04

הארקה סודרה ל הקבלן לוודא כי הלפני התחלת יציקת הבטון ליסודות ע 
לתוכנית מתכנן החשמל ולקבל אישור שהיא נבדקה ואושרה או שאין בהתאם 

צורך בארקה והא יכול להתחיל ביציקת היסודות. במקרה והקבלן ביצע את 
היציקה בלי אישור כזה במקומות שיש צורך בהארקה, יהיה עליו להרוס את 

 .אחרי סידור ההארקההבטון ולצקת אותו מחדש על חשבונו, 
 
 
 

 בדיקת חוזק  02.05
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים באלמנטים השונים לפני ביצוע האלמטים  

 . 118 -ו 26הנשענים עליהם, הכל בהתאם לת"י 
ימים יועברו מיד למפקח לשם הערכת מצב  7תוצאות הבדיקה שמבוצעות לאחר 

תוצאות  סק הבלעדי לפי ירוש ונקיטת אמצעים במידת הצורך. המפקח יהיה הפו
 הבדיקות. 

 
 יציקת הבטון 02.06



 

יציקת הבטון תעשה מהר ככל האפשר. דרכי ההעברה יהיו קצרות ככל האפשר  
 ויבטיחו שלא תיווצר סגרגציה בבטון. 

 
 מטר. 2.0לא תורשה נפילה חופשית של הבטון לגובה שיעלה על 

 
 ראש של המפקח. שימוש בשקתות לצורך יציקת הבטון טעון אישור מ 

ס"מ לערך וצורתם חצי מעגלית. בקצה  40היינה מפח, רוחבם ות תהשקת
 השוקת יותקן משפך אנכי קצר.

 יציקה בעזרת משאבות תבוצע בדרך שתאושר ע"י המפקח.
יציקת בטון על מילוי מהודק תבוצע לאחר שהמילוי הורטב כדי למנוע ספגת מי 

 צמנט ע"י חומר המילוי. 
 

פרט הכללי סעיף ג בריטוט כמתואר במצפיפות גבוהה שתוש הבטון יהיה בעל
 ק"ג/מ"ק. 2300יום מציקתו יהיה לפחות  28. משקלו לאחר 02047

 
שטח הפסקת היציקה, מעובד לפי הפרטים, יסותת בעבודת ידיים ויורטב לפני 
המשך היציקה. מזיון ינוקה עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי 

יושם שכבת טיט מלט הנוצק לבטון הטרי תטח המגע בין הבטון מלט. על הש
 חול. 2.5מלט:  1דקה בתערובת 

 
הפסקות היציקה יהיו בקווים ישרים ומיקומם יאושר ע"י המהנדס והאדריכל. 

 2*2במקומות הבם יורה על כך האדריכל יבוצעו הפסקות היציקה עם משולש 
 ס"מ שיושם בתבניות. 

 
 המפקח.  מקומות שיאושרו ע"יצויין בתכניות או בהפסקות יציקה יקבעו כמ 

 
מ' לפי סדר  4*8 -רצפות יצוקות על הקרקע יוצקו בקטעים של לא יותר מ

 שיאושר ע"י המפקח. 
 

לאיטום בין רצפה  P.V.Cבמקומות בהן יש להתקין בהפסקות היציקה רצועות 
הקיר, לקיר או בין קיר לקיר, תהיה הרצועה מותקנת על הדופן החיצונית של 

 20בתוך הבטון. הרצועה תהיה ברוחב של שהשיניים מעוגנות  בתוך התבנית,
תהיינה נמשכות והחיבורים בין הרצועות יהיו ע"י  P.V.C -ס"מ. רצועות ה

 הלחמה.
ימים לפחות. יש למנוע הופעת סדקים באלמנטים  7הבטון יאושפר במשך 

 החיצוניים, רצפה, קירות ותקרה.
 

 טון לאחר היציקהעבוד פני הב 02.07
סעיף זה מתייחס לאותם האלמנטים בהם אין דרישה ספציפית לגבי הגמר. פני  

הבטון במרצפים ובתקרות ייושרו למשטחים ללא בליטות, שקעים וסדקים כל 
עוד הבטון פלסטי. בפרט יש להקפיד על דרישה זו בגגות חיצוניים ואלמנטים 

קח אינם י חוות דעתו של המפהמיועדים לקבלת מערכת איטום. בטונים שלפ
לשביעות רצונו המלאה  -רישה זו, יתוקנו על ידי הקבלן ואל חשבונו עונים על ד

 של המפקח, כל זאת ללא תוספת תשלום.
 

 תבניות 02.08
 א. תבניות לבטון חשוף מלבידים )דיקטים(  

 התבניות המתוארות להלן ימדדו וישולמו כתוספת למחירי היחידה לבטונים.  
 ס"מ שהוצמדו אחד לשני לאורך  20-21)דיקטים( בעובי  בניות יעשו מלבידיםהת

 המשקים )קנטים( הצמדה מלאה על מנת למנוע נזילת מי צמנט והבטון עצמו. 
 

הלבידים יהיו פלטות קטנות יותר )אולם יש לקבל אישורו המוקדם של האדריכל 
 טון, מכל לכלוך, שיירי בלכך(.  כמו כן, יהיו פני הלבידים נקיים לגמרי וחופשיים 

 מסמרים וכ"ו. 
 

הבטון יהיה אחיד בהרכבו ויוצק רצוף וללא הפסקות. הבטון יהיה קטום 
ס"מ שיושמו בתוך התבניות. יש למנוע נזילת מי  2*2מקצועות ע"י משולשים 

צמנט מהתבניות ע"י יצירת מגע מלא ואטום בין פאות הלוחות ובחיבורים 



 

יחו רי מרחק מבטון שיבטקפיד על שימוש בשומלבטונים שכבר נוצקו. יש לה
 ס"מ בטון.  3 -כיסוי הזיון ב

 במחירי היחידה לתבניות.  כלולכל הנ"ל 
מותר שימוש חוזר בלבידים כנ"ל, אולם מספר ההשימושים החוזרים יוגבל 
לצורך הבטחת קבלת פני בטון חלקים, ללא בליטות ופגמים. בכל מקרה של 

סק "ל, יהיה המפקח הפו שימושים החוזרים כנחילוקי דעות ביחס למספר ה
 והקובע הבלעדי והוראותיו יחייבו את הקבלן ללא ערעור. 

 
הבטון היצוק יוגן  גמר היציקה.מ ימים 4הטפסות לא יפורקו בטרם עברו לפחות 

 ע"י כיסוי מתאים.  
 

 הטפסות מלבידים ימדדו וישולמו כתוספת למחירי היחידה לבטונים. 
 

 בטון חשוף.ב. טפסות פלדה ל
בליטות, שקעים, סדקים  בטפסות פלדה יהיה חלק ללאן יצוק גמר בטו

 והפסקות.
  מ"מ לפחות, עם חיזוקים  4טפסות הפלדה תהיינה עשויות פח בעובי  .1

במרחקים מתאימים באופן שהפח יהיה ישר, לפי התוכניות, ללא כיפופים  
 ושקיעות.

נקיות ואטומות,  הטפסות יהיו מאותו סוג, אותו עובי, אותו אורך,  .2
 מתאימה שתאושר ע"י המפקח. סות ימרחו באמולסיההטפ

לחיזוק הטפסות ישמשו אביזרים מיוחדים מפלדה אשר יאושרו ע"י   .3
 המפקח.

הקבלן יגיש לאישורו המוקדם של האדריכל תכנית מפורטת של ביצוע  .4
 הטפסות,     כולל איטומן וחיזוקן.

 רי מרחק מאושרים.ס"מ, ויובטח ע"י שומ 3כיסוי הזיון יהיה  .5

יטחון יהיה אחיד בהרכבו ויוצק רצוף וללא הפסקות לפי סדר שישושר  בה .6
 מראש    ע"י המפקח. 

 ימים לפחות מגמר היציקה. 4הטפסות לא יפורקו בטרם עברו  .7

הבטון היצוק יוגן מיציקות אחרות ומכל שאר עבודות הבנייה על ידי   .8
 מתאים.    כיסוי

ה לבטונים. כל  תוספת למחירי היחידטפסות הפלדה יימדדו וישולמו כ .9
 במחירי היחידה.  וללכ הנ"ל

 
 ג. טפסות רגילות 

הטפסות לבטונים לא חשופים, שיטוייחו, תיעשינה מלוחות עץ או לבידים לפי 
  הקבלן ובאישור המפקח. בחירת

דרך  ר למנט החודאכל  הטפסות יפורקו רק עם אישורו המפורש של המפקח.
 פני היציקה.הבטון יעוגן בתבניות ל

 
 קטימת פינות 902.0
 אם לא צויין אחרת כל האלמנטים מבטון יוצקו בתבניות עם פינות קטומות ע"י 

ס"מ מעץ או פלסטיק שיותקנו בתוך התבניות, ללא תוספת 2X2 משולשים 
 מחיר.

 
 סיבולות 02.10

סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו, אם לא צויין אחרת בתוכניות  
ל מקרה לא תעלה דרגת הסבולת על להלן אולם בכבהתאם לטבלה  רטים,ובמפ

. המקרה שיתגלו סטיות גדולות מלאה שהוגדרו כאן, על 789 לפי ת"י 7דרגה 
ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים  הקבלן יהיה לשאת בכל
 שנוצקו ויציקתם מחדש. 

 
 
 
 
 



 

 המקסימלי הסטיהגודל  נעשתה הסטיה התחום שבו והגדרת הסטיה תאור העבודה מס'
 סטיה מקוי המבנה לעומת .1

שבין  התוכניות ובמצב ההדדי
   חלקי הבנה

 מ' -5ב
 מ' ויותר -10ב
 מ' ויותר -25ב

 מ"מ    5
 מ"מ  10
 מ"מ  15

סטיה מהאנך בקווים  .2
  של קירות ועמודים ובשטחים

 מ' -3ב
 מ'  ומעלה -5ב

 מ"מ    5
 מ"מ  10

 
 לס או מהשפועסטיה מהפ .3

 כנית לרצפותן בתוהמסומ
 תקרות וקירות

 מ' -3ב
 מ'  ומעלה -5ב

 מ"מ    5
 מ"מ  10

 
 סטיה בגודלם ובמקומם של .4

פתחים ברצפות, תקרות 
 וקירות

 מ"מ  10 

 סטיה בעוביים של רצפות, .5
תקרות וחתכים של קורות 

 וענודים

 מינוס
 פלוס

 מ"מ    5
 מ"מ  10

 
 נת פתחים שונים בבטונים והכ קביעת אביזרים 02.11

אביזרים שונים, עוגנים, שרוולים, צנורות גשם, וכיו"ב לרבות   .א 
אביזרי עזר זמניים או קבועים וכד', יורכבו בבטונים בזמן היציקה 
בהתאם למסומן בתוכניות אדריכלות, מתקני תברואה וחשמל 
מאושרות ע"י מהנדס הקונסטרוקציה ו/או בהתאם להוראות  

 רה.עבודה מושלמת וגמו י שיידרש לשם ביצועהמפקח כפ
 הנ"ל לא ימדד בנפרד וכלול במחירי האלמנטים למיניהם.

 
לא תשולם שום תוספת בעד הכנת פתחים בבטונים השונים  .ב

עבור מתקני חשמל,  ...()בקירות, קורות, עמודים, תקרות וכ"ו
או  /התאם למסומן בתוכניות המתאימות וב, וכ"ד, התברוא

סגור חריצים,  ן למלא בבטון ולכמו כן על הקבל קח. דרישות המפ
 מרווחים וכו' שנשארו לאחר הכנסת הצנרות השונות.

 

 אין לחתוך מוטות זיון ללא אישורו בכתב של המהנדס. .ג
 
 
 

 עבודות אחרות הכלולות במחירי הבטונים  02.12
ין, ימבלי לגרוע באמור באופני המדידה והתשלום במפרט הכללי לעבודות בנ 

הלן, אלא אם הוצגו סעיפים נפרדים לם את העבודות חירי הבטון יכללו גמ
 עבורם בכתב הכמויות: 

הגנה באמצעים מתאימים על הבטונים החשופים שלא  .א
בזמן עבודות האיטום, הטיח, החיפוי  ייפגמו או יתכלכלו

    וכיו"ב.
לפני כל יציקה על הקבלן לוודא שכל המגרעות, זיזים,  .ב

ת אלמנטי ושאר הדרישות לקביעפלטות עיגון מפלדה 
נו ויוכנסו למבנה בזמן היציקה ולענין זה אין זה  הגמר, יוכ

משנה אם הפרטים הנ"ל יסומנו בתוכניות השונות. אי 
לזאת, הקבלן חייב ללמוד ולדעת היטב לפני כל יציקה את 
כל התוכניות הקשורות לאותו חלק המבנה העומד בפני  

נגרות, מסגרות,  יציקה כמו תוכניות ארכיטקטורה,
שמל, וכ"ו, לוודא שהתוכניות  נסטלציה סניטרית, ח אי

שבידיו מתואמות ולהודיע למתכננים על כל טעות או אי 
התאמה. הקבלן יהיה אחראי לתאום המיקום המדוייק 
והמידות של כל המעברים, החריצים והעוגנים בבטון.  לא 
תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים 

 נ"ל.כ

בריתוך לפי הפרטים יון בחפיה או הארכת מוטות ז .ג
 בתוכניות. 



 

 ההכנות הדרושות לביצוע עבודות האיטום.  .ד

 טיפול בספקות היציקה כנדרש. .ה
 

 בטון דבש 02.13
ק"ג/מ"ק   200בתכולת צמנט של לפחות  15 - בטון דבש יעשה מבטון ב  .א 

 ן. מנפח הבטון המוכ  25%בכמות שלא תעלה על  בתוספת אבני דבש
ה והמרחק בין האבנים לא יהיה קטן  בבטון מכל צידי האבן תהיה עטופה .ב

 ס"מ.  5 -מ
ס"מ. את האבנים יש   15האבן תהיה נקיה וקשה ומידותיה לא יעלו על  .ג

 להרטיב לפני השימוש. 
 

 זיון 2.14
 4466או מעורגלים לפני ת"י  3חלק  4466מוטות הזיון יהיו מצולעים לפני ת"י  

 . 4חלק  4466"י רותכות יהיו לפני ת. רשתות מ2חלק 
תותר במקומות בהם יאשר זאת  466הארכת מוטות זיון בריתוך לפני ת"י 

 מהנדס הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע. 
, 9.2פרק  1חלק  466העובי המינימלי של בטון הכיסוי על המוטות יהיה לפי ת"י 

 אם לא צויין אחרת בתכניות.
ים שר הצבת זיון העמודע בדייקנות כדי לאפמיקום הקוצים לעמודים ייקב

 במקום המיועד. 
 

 בטון אטום 2.15
 תבניות            .א 

יש למנוע בריחת מלט מן הטפסות דרך חריצים ביו לוחות ושיקעת הטפסה 
מ"מ במצב רטוב. את רום הטפסות והמובילים ליציקת פני הבטון יש  3 -מעבר ל

בעזרת מאזנת  פני הבטון יש לבדוקלבדוק בעזרת מאזנת והמובילים ליציקת 
תו לתוכניות ולאשר ע"י המפקח. יש להשתמש במובילים  יציבים להתאמ

 ממתכת.
 

 הרכב הבטון ויציקתו :  .ב
 .0.6 -צמנט יהיה נמוך מ -יחס מים .1
מהרכב המקובל למשאבה. יהיה הסומך של הבטון לא   -30הבטון יהיה מסוג ב .2

ות מעבדה  ה טובים. ולפי הנחי. ייצור הבטון יהיה בתנאי בקר5תעלה על "
 ל סמך בדיקת מוקדמות.מוסמכת, ע

במקום מוסף מפחית מים יש להוסיף לבטון מוסף כולא אוויר בשיעור שיתן   .3
 אוויר  בבטון.  4-1%

עם   03, למשטחים מסוג  50הבטון יתאים גם לדרישות המפרט הכללי פרק  .4
 .3לפי ת"י  2אגרגט גרוס מסוג 

"י מעבדה  . תכן הבטון יעשה ע1476פי דרישות ת"י אטימותו של הבטון תוכח ל .5
הוא  5חלק  26מוסכמת. עומק חדירת המים הממוצע המותר בבדיקה לפי ת"י 

 מ"מ או פחות.  30

את הבטון יש לצקת ברציפות וללא הפסקות. הבטון יובא מהמפעל הקרוב  .6
 .ביותר

 9000ס"מ, שתדירותם המזערית  6-4יש להשתמש במרטטי מחט בקוטר  .7
הכין מרטט רזרבי למקרה של הצפוף. על הקבלן ל דות לדקה, בכל שלבי רעי

 תקלה.

 יום בו חוזי שרב או גשם. בלא תהיה יציקה  .8

אין לצקת אלא לאחר קבלת אישור של המפקח. יש להזמין ליום היציקה  .9
 מעבדת שדה, כשלוחה ממעבדה מוסמכת. 

אחר גמר עם גמר הרטוט ייעשה הדיוק פני הבטון בעזרת שבלונה ממתכת. ל .10
גומה תמלא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון דק גובה הבטון, כל ההידוק ייב

 יוסר.
 
 



 

 החלקה .ג
 החלקה ראשונית תעשה עם שבלונה מאלומניום.  .1
ההחלקה הסופית תעשה לאחר שפני הבטון יפסידו את הברק של המים  .2

המופרשים, אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה הסופית.  
  50לונה מאלומניום לפי פרק זרת הליקופטר או שבלקה הסופית תעשה בעההח

 במפרט הכללי או כף מיוחדת. אין להתיז מים על פני הבטון הזמן ההחלקה. 

תוך כדי פעולות ההחלקה יש לסגור סדקים פלסטיים ופגמים במידה והם  .3
 מופעים. בגמר כל הפעולות תיעשה בדיקה להופעת סדקים ופגמים ואם הופיעו

 קה. ם בעזרת פעולות החלכאלה יש לסגור אות
 

 אשפרה  .ד
האשפרה הראשונה תעשה בעזרת ציפוי מחומר אטום בגוון לבן, העומד בתקן   .1

 , מיד אחרי גמר ההחלקה הסופית.  C- ASTM- 309אמריקאי 
האפשרה הנמשכת תחל מוקדם ככל האפשר, אך לכל המאוחר בבוקר למחרת  .2

שההמטרה תימשך  ת. על הקבלן לדאוג יום היציקה ותעשה ע"י המטרה נמשכ
 ים לפחות. ימ 7

עם תום תקופת האשפרה ולאחר קבלת תוצאות ראשונות מתאימות של   .3
בדיקות חוזק הבטון אפשר לפרק  את הטפסנות. לא יונחו עומסים במשך 

 שבועיים נוספים ללא אישור המפקח. 
 
 בדיקת האטימות  .ה

ה של  המפקח יבדוק תקינות השטח והעדר סדקים. בכל מקר .1
, יחשב המבנה כפגום  ים, או הופעת סדקיםשטחים לא תקינ

שלא עמד בדרישות המפרט. המפקח רשאי להורות על הריסתו 
ויציקתו מחדש או על ביצוע תקינים. כל התיקונים יהיו על  

 חשבונו של הקבלן. 
בדיקת אטימות של המבנה תעשה כדלקמן: יש למלא את  .2

י  יצוע האיטום והמילו שעות וזאת לפני ב  72המבנה מים למשך 
גלות נזילות או כתמי לחות בצד החיצוני,  שסביבו. אם לא מת

המפקח יתן רשות להזמין מעבדה מוסכמת לבדיקה השניה  
והקובעת. מלוי המבנה יבוצע לפי הנחיות בכתב של המהנדס  

 לגבי מפלס המילוי ושיטת איתום הפתחים. 

מ"ר,  -100נקודות ל 2אם התגלו נקודות נזילה או רטיבות עד  .3
 ות אלה בהתאם למפרט מיוחד.ח רשות לתיקון נזיליתן המפק

אם התגלו נקודות נזילה או רטיבות מעבר לשיעור הנ"ל או אם   .4
התברר שלאחר התיקון ישנם כתמי רטיבות או נזילות, יחשב  
המבנה כלא אטים ויש לאטום אותו בהתאם להוראות 

על חשבון המפקח. האיטום וכל ההוצאות הקשורות בכך יהיו 
 הקבלן.

 הקפיד בהמשך לא ללכלך את מבנה בבטון או מלט.ל יש .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ת רשות העתיקותאיטום גג מערה הנחיו
 

2.16  
 שכבת פני קרקע מעל תוואי המערה   

פירוק   2.1

ופינוי כל  

יציקת  

 הבטון 

 עבודה בכלים חשמליים תוך הקפדה יתרה לא לפגוע בסלע 

יציקת   2.2

מדה 

 ע"ב סיד

מחוזק 

בקאולין 

ש"ע או 

בעובי 

 ס"מ 10

 חומר מליטה ע"ב סיד מחוזק: 
 הכנת תמיסה סיד וקאולין:  –שלב ראשון 

Metakaolin -  10 )ליטר )דלי 
NHL 5  ליטר )שק(  25 –מג"פ 

 יש לערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה
 

  הכנת חומר המליטה ליציקה: –שלב שני 
 תמיסה מוכנה 1
 מ"מ(  9.5בי שום' )גודל גרגר מרחצץ שטוף 'שומ 1

 מ"מ 1.5-2חול סיליקה  0.7
 מ"מ 1חול סיליקה  0.7
 מ"מ  0.6חול סיליקה עד  0.7

 הוראות יישום: 

 יש להוסיף מים עד לקבלת רמת העבידות הרצויה.  •

 48יש להקפיד על אשפרה של חומר המליטה לאחר היישום למשך  •
 תקינותו.החומר עלול לפגום בשעות על ידי כיסוי ניילון והרטבה. ייבוש 

ביצוע   2.3

רולקות 

מח.מ. 

ע"ב סיד 

בסמוך 

לקירות 

הבטון 

וכיפת  

 האבן

 חומר מליטה ע"ב סיד:  

 מג"פ NHL 5סיד הידראולי  1

 חול ערד מסונן  1.5

  מ"מ( 9.5חצץ שטוף 'שומשום' )גודל גרגר מרבי   1.5

 קרמיקה גרוסה 0.5

 

 הוראות יישום:  

ת  שעו 48היישום למשך חומר המליטה לאחר  יש להקפיד על אשפרה של

 על ידי כיסוי ניילון והרטבה. ייבוש החומר עלול לפגום בתקינותו. 

 
 
 

 תיקוני בטונים 02.16
אם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון, אותם חלקי בטון שאינם מתאמים  

 למפרט יסולקו ובמקומם יוצק בטון חדש לגמרי. הכל לפי הוראות המפקח. 
 

תגלו על פני הבטון ויאושרו לתיקון ע"י ץ או כל פגם אחר שישקעים ו/או כיסי חצ
 . 1:3המפקח, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנט 

 
 כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון את הבליטות.

ין להתחיל בתיקוני בטון כלשהם לפני בדיקתו של המפקח ולקבלת הוראותיו א
 בכתב.

 האדריכל.  רו והנחיתו בכתב שלבטון חשוף ללא אישואין לתקן 
 
 
 

 ראות בביצוע התכניות וה 2.17
על הקבלן לשים לב להוראות הביצוע ולהערות שבתכניות הקונסטרוקציה. כל  



 

 האמור בתכניות ובהערות אלה כלול במחירי הבטון ואינו נמדד בנפרד. 
 

 אופני מדידה מיוחדים  2.18
ם  האמור בסעיף המתאי כמויות יכללו את כלמחירי הסעיפים בכתב ה  

 בפרט המיוחד. 
 מחירי הבטון כוללים גם את מחירי הטפסות. 

 כל האמור בתכניות ובהערותיהן כלול במחירי הבטון ואינו נמדד בנפרד. 
 למחירי הבטונים החופשים תשלום תוספת עבור הטפסות.

מפרט מחירי הבטונים החופשים והלא חשופים כוללים את כל הדרוש ב
סרגלים, שקעים, שרוולים, חורים,  ות, כולל קיטומים, המיוחד ובתכני

פתחים, חריצים, אפי מים, הספקת מיציקה, קביעת פלטקות, אביזרים,  
 עוגנים.

החלקת פני בטון תבוצע ע"י  הליקופטר או ביד, כנדרש ע"י המפקח, כלולה  
 במחיר הבטון . 

שולם ם קבלן הבנין. לא יהארקת היסוד תבוצע ע"י קבלן החשמל בתאום ע
 ום זה. בנפרד עבור תא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מעקות פלדה ומאחזי יד-06פרק 
 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן הכחול"(, כולל אופני  
 המדידה.  

 
 נים בתכניות. יהמצוי נים בקטרים מגולווצינורות מעשויים ומאחזי יד מעקים .06.01

 הצינורות  יהיו מגולוונים. בכל נקודת מפגש ייחתכו הצינורות לפי            
 וילוטשו לקבלת פני משטח  הזווית  המתאימה וירותכו לכל היקף המגע בצורה מלאה            

 מוחלקים.              
 
         ז גם לאורך המהלךיש לעגן את המאח – מדרגות ויותר או רמפות  6עבור מהלך  של  06.02  

 סמ'.  100במרווחים של עד 
           

 ביסוד בטון המעקים  יחוזקו ויורכבו בצורה שתבטיח את יציבותם המלאה,  06.03 
 בריתוך או בהברגה אל עוגני פלדה שבוטנו   עפ"י הנחיות קונסטרוקטור          
 דח מתאים ור בקיר באמצעות מקעו עוגנים, ייקדח חאם לא בוצמדרכות /קירות.  /מדרגותב 

 ולתוכו תורכב רגל המעקה. לאחר  ההרכבה  יתוקנו  מקומות  החדירה          
 והתיקון יתלכד בגונו ובצורתו עם השטח כולו.  מקום החדירה יוסתר          
 בדסקה בלתי חלידה.         

 
 "י הוראות יצרן.סמ'.יעשו במכונה עפ 15כל הכיפופים יהיו ברדיוס מיני' של   06.04

 לא יותר ביצוע כיפופים ע"י דפיקות פטיש.            
 

סמ' מעבר לקצה המדרגה ויקביל למישור האופקי של       המדרכה    30מאחז היד ימשיך לפחות  06.05
 סמ'  105בגובה עליון של 

           
 שראלי.כנדרש עפ"י התקן הי המאחזים יגולוונו לאחר היצור בטבילת אבץ חם   06.06
 שכבות.  2 -מיקרון 20בצבע יסוד אפוקסי חם, הצביעה  תהה בתנור.           

 מיקרון כל שכבה , או בהתזה.  40שתי שכבות של   "גלזורית"צבע עליון  
 הצבע יקבע ע"י אדריכל הנוף .          

 
   יםהמדידה לפי י"ח  כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, ובמפרט

 קנה ואביזרי חיבור. חיר היחידה כולל התמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מתקני חשמל  –  08פרק 
 

 מכרז זה מתייחס לעבודות תשתית, חפירה והקמה של תאורת שבילים ופרגולה  01
 שפרעם.  -במתחם הציון של רבי יהודה בן באבא 

 
 : העבודות במסגרת חוזה זה כוללות  08.1.02

 ורה. והתקנה של עמודי תא. אספקה, הובלה 1
 . אספקה, הובלה והתקנה של גופי תאורה לעמדות פרגולה.2
 . חיבור והשחלת כבלים לעמודי תמיכה עמודי בטון בפרגולה. 3
 . הכנת תשתית להתקנת מצלמות.4
 ליד עמוד שנאי  3x40A. הזמנת חיבור חשמל זכות צרכן למונה 5

 ופירוק חשמל זמני על עמוד קיים.
 

 : תאור העבודה  .0308.1

 פירה, הנחת צנרת השחלת כבלים לתוואי חשמלצוע ח. בי1
 תאורת שבילים במסלול שביל המסומן בתכנית. 

 מטר. 10. הכנת כבלים והשחלתם בעמודי מתכת מסוגנן בגובה 2

 . אספקה והתקנת גופי תאורה כמתואר בכתב הכמויות הדגם הרשום או שו"ע מאושר3
 .30LUXעבור רמת תאורה  לתלייה על עמודי מתכת במתקן

 מטר. 10. אספקה והתקנת פנסי "לד" על עמודי נוי בגובה 4

 . הזנה למונה ע"י חברת חשמל תבוצע דרך שנאי רשת קיימת 5

 , 3x40Aכולל לוח צרכן והזמנת חיבור זכות צרכן   4x25 N2XY - 110בצנרת וכבל  
 סמך. בתאום והתקשרות עם חברת חשמל עד לחיבור ובדיקת בודק מו

 ח צרכן לפני הייצור ולהתייחס להתאמה שור ביצוע ללו. יש לקבל אי6
 בתכנית של תכנון וייצור ואישור מהנדס החשמל לפני הרכבתו. 

 
 :הכנת תשתית לקליטת מצלמות  .0408.1

 . במסגרת עבודות חשמל על מתחם הציון נדרש להכין תשתית למצלמות 1
 המקום.במתחם שישתלב בסביבה הקרובה והרחוקה של 

 הצבת עמודים, צנרת, יציקת יסודוללת הכנה ל . התשתית כ2
 וארון ריכוז מערכת מצלמות.

 :ההכנה כוללת כמתואר בתכנית. 3
 חפירה והנחת שוחות, צנרת בין שני עמודי תאורה. -א 

 שוחות מעבר ליד עמוד תאורה עם שרוולים ליציקות העמודים.  -ב 

 מטר.  10הכנת יציקות עמוד לגובה  -ג 

 נרת עד לשלב העתידי וכולל בסיס  קלוט וישמור את הצארון ריכוז שי -ד 
 ס"מ עם אופציה לאיוורור.  100x60x40+ יציקת בטון וארון במידות 

 
 תכניות.  508.1.0

 התכנית מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד ומרשימת הכמויות ויחד  
 מהווים שלמות אחת. 

ה קנ      תאור תכנית    תכנית מס' 

 מידה

 1:125      פיתוח שטח, פרטים וחתכים  - תכנית חשמל  1252-19-1
 .תנאים כלליים - 08.2פרק 

 התאמה למסמכים  08.2.01   



 

 עבודות יבוצעו בהתאם למפרט הזה,                   
 והמפרט הכללי לעבודות בנין.                  
 ה מהדורה אחרונ -מוקדמות  00פרק                  
 המפרט הכללי לעבודות חשמל ותאורת חוץ מהדורה אחרונה. 08פרק                  

 המפרט והתאור המפורט במרכז/ חוזה זה     -       
 הוא המפרט הכללי לעבודות בניה של ועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות             

 " מוקדמות00רק "משרד הביטחון ומשרד השיכון שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פ
 מפרט כללי לתאורת חוץ. רקופ

 מפרט מיוחד זה הוא השלמה למפרט הכללי.    -       
 

 שינויים ותוספת תוכניות  08.2.02

 .  המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות בסעיפים השונים,  1    
 לם או בחלקם. ם בכתב הכמויות, כווכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעי

 שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן והם  
 יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות  

 בין מספר קבלנים. 

 ם המפקח.  ם את כל פעולותיו ע.  על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתא2    
 כמו כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום איתו.  

 לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה זמניות וחידוש העבודות לאחר מכן.

 ח. לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המהנדס המתכנן והמפק        
 

 ישיונות מעבר מוקדמים ע"י הרשויותים וראישור  08.2.03

 .  במידה ותדרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם מחלקת  1     
 הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל היתר לעבודות אלו  

 רת חשמל, המים, חברת בזק וחבמראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת 
 וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות לילה.

 שתגרמנה מינימום של   .  ביצוע העבודה לשלביה יתואם עם המפקח ועם חברת החשמל, כך2     
 ל האחראי ע הקבלן את העבודות עם  הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם 

 המקומית ויודיע להם בכתב  על כל שלב בביצוע העבודות.  טעם הרשותתאורת הרחובות מ
 

 כללים לביצוע מתקן החשמל.  08.2.04

 .   כל העבדות תבוצענה בכפיפות לתנאי המכרז/החוזה הכלליים של המזמין.1        

 ם,  יהמפרטים הטכני.   על הקבלן להגיש את הצעתו כשהוא מכיר היטב את התכניות,  2        
 את התנאים במקום וכל הקשור בביצוע העבודה באתר, כולל  דרכי גישה, אחסון, קשיי  

 חפירות, תאומים וכו'. לא תוכרנה כל דרישות לתוספות שינבעו מאי הכרת התנאים והשטח  
 וכן לא תשולם תוספת עבור קשיים בחפירות, עבודות ידיים וכו'. 

 ות לביצוע העבודות, ערות וכו', המתייחסדא שכל ההוראות, הה.  על הקבלן לוו 3        
 תרשמנה ביומן העבודה שימצא תמיד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה. 

 
 

 תקני איכות הציוד והחומרים.  - 08.2.05

 כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המהנדס.     .1       
 אות של כל החומרים האביזרים לבדיקה ולאישור  המציא למהנדס דוגמלשם כך על הקבלן ל

 לפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של מרכזיות ההדלקה.  
 המהנדס רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקנים, ע"ח הקבלן.

 מכון התקנים  רשאי לדרוש בדיקת  " והמהנדס200"בטון נים יהיו מסוג וטי.  היסודות והב2      
 על חשבון הקבלן המבצע. 

 הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם ולאחר אישורם של המהנדס   . 3      
 וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכו'.  

 ת לנורות על חשבונו. האחריו דה פגומים, וכל זאתועליו לתקן להחליף כל חלק או עבו
 יום בלבד מיום קבלת המתקנים.  90למשך 

 שנים.  3ל_ שנים ולציפויים המתכתיים  5. האחריות לריתוכים תהיה למשך  4     



 

 ממ"ר. 10_ זו סימני חלודה על העמודים ששטחם גדול מ לא יראו במשך תקופה
 

 .איכות העבודה והעובדים   08.2.06
 וע ללא אישור מוקדם ובכתב של המהנדס המתכנן והמפקח. ל שינוי בביצ. לא יעשה כ1    

 לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידו. .2    

 העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו וברמה מקצועית גבוהה.   . 3    
 ויעסיק באופן קבוע   צוע עבודות חשמל אלה ה ממשלתי מתאים לבי היה בעל רשיון עבודהקבלן י

 באתר מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו. 

 אסור לקבלן למסור את העבודה או חלק ממנה, לקבלן משנה, מבלי לקבל הסכמה לכך,   -
 בכתב, מהמפקח.  

 רשימה של יצרנים   רים על הקבלן להגישהאמור מתייחס גם לגבי ייצור לוחות חשמל ואביז -
 מוכרים של לוחות חשמל ועליו לקבל אישור על אחד מהם, מאת מהנדס החשמל לפני 

 הזמנת הציוד. 
 

 לוח זמנים לביצוע והתקדמות העבודה.   08.2.07
  בעקבות הצורך בהתאמת קצב התקדמות העבודה באתר בתאום עם קבלנים שונים -א       

 בשטח. ו' ( בהנחיית המפקחה ,חשמל, פיתוח  וכ)כמו: אינסטלצי
 על קבלן לתאם את שלבי עבודתן ליומן שלבי הביצוע והמהווה חלק מהתוכניות, 

 אשר יוכן יחד עם המפקח. 

 הקבלן אינו רשאי לסטות מסדר העבודות והפעילויות הרשומות ביומן.  -ב       
 

 תחולת המחירים ומדידת הכמויות.   08.2.08

 ומסירתם,  וצע עם השלמת המתקניםנא. מדידה סופית תבמויות ניתנות באומדכל הכ .1 
 כולל מסירת תכניות עדות )לאחר ביצוע( ע"י הקבלן, כולל ציון מרחקים, עומקים וכו'.

 הקבלן יגיש למפקח דפי כמויות ומדידות מסודרים לפי קטעים, סוגים, גדלים וכו',  .2 
 ופי יבדקו  הכמויות והחשבון הסקלה וברורה. רשימת כך שינתנו לביקורת ולבדיקה בצורה 

 (, כמפורט לעיל.AS  MADEרק לאחר קבלת תכניות העדות )

 הקבלן יעמיד לרשות המפקח על חשבונו, כל עזרה שתדרש לו בביצוע המדידות. .3 

 בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטות, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר,  .4 
 אף אם לא פורטו בנפרד  ים להשלמת העבודות,ועבודות העזר הנדרשהמכשירים 

 )כגון:ברגים, אומים, חיזוקים, חיצובים, חדירות לארונות ולתאים, מהדקים, בטונים וכו'(. 

 כמו כן כוללים המחירים את כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים,  .5 
  ודה, הוצאות כלליותים, נסיעות, שכר עבמכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה, ביטוח

 מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, דיווחי הקבלן וכו'.
 תכניות לביצוע.   08.2.09

 ניתן לבצע את העבודות אך ורק לאחר קבלת תוכנית חתומה:        
 מאושר לביצוע" עי" מהנדס חשמל באמצעות מפקח בשטח.  "     
 
 

 (MADE-AS) תכניות כפי שבוצע   08.2.10

 המתקן ן יכין תכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת בלהק    -
 ידי בודק מוסמך.   על      

 כמו כן , ימסור הקבלן עם סיום עבודתו למזמין את תוכניות "כפי שבוצע "  של המתקן     -
 המבוצע הכולל: 

 תקים.הע  3"  כפי שבוצע" -שרטוטי ביצוע  -א           
 תעודת בדיקה של הציוד. -ב           

 חודש מיום ההפעלה. 12 תעודת אחריות ל_ -ג            
 
 

 אחריות הקבלן לעבודת בשטח ) חשמל  ותקשורת (.  08.2.11

 .   על הקבלן לדאוג ולא להשאיר כל מכשולים ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק  1



 

 . שילוט, תאורה וכו'  רשות המקומית, כוללועל ידי מחלקת הדרכים של ה

 .  כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה2
 מאי נקיטה בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים. 

 קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן לקחת   . 3
 וחפירות בידיים.בור קשיים בחפירות א תשולם כל תוספת עזאת בחשבון בהצעתו כי ל 

 .  הקבלן אחראי כלפי המהנדס  והמזמין עבור טיב החומרים וטיב עבודתו למשך שנה אחת  4
 מיום הפעלת המתקן וכל פגם שיתגלה, אף אם הפגם הינו בכבלים עצמם, יחול תיקונם 

 על הקבלן ועל חשבונו. 

 על חשבונו הוא,  יתוקן ע"י הקבלן ו מתקנים כלשהם בשטח,.  כל נזק שיגרם ע"י הקבלן ל5
 לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציה ו/או התכניות  

 עבודתו. לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי 

 , שני ושלישי.  .  הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת ביצוע העבודה לגבי צד ראשון6
 
 

 איתור חלקי המתקן ומיקומו המדויק .   8.2.120

 אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכנית על פי קנה מידה ויש לקבל הנחיות ברורות  
 בשטח לגבי כל ציוד בנפרד.

 עמודי תאורה יוצבו על פי תנאי השטח ורק בעזרת מתכנן החשמל ובאישורו.  -א

 דמה בנוכחות המפקח. ע או במוטות דגל באמיקום העמודים יסומן בצב -ב
 
 

 התאמת המתקן לתוכניות .  08.2.13

 .  העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות, וכן בהתאם  1
 במהדורתם האחרונה,  08לחוקי החשמל, דרישות חברת החשמל, המפרטים הכללים 

 ם להוראות המהנדס ון ומע"צ, וכן בהתאכפי שהוצאו ע"י משרד השיכון, משרד הביטח
 והמפקח ולשביעות רצונם. במידה ומתגלים הבדלים בין התכניות והמפרט, יתייחס המחיר  

 להוראה החמורה ביותר. 

 .  לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידו. 2
 בדיקה ומסירת המתקן.  08.2.14

 הוראות המהנדס בשטח.  או מבנה בנפרד לפי מתייחסת לכל מכלול בדיקת המתקן. 1
 על הקבלן לקחת בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת עבודות  

 הנכללות בחוזה זה וחלק את הוצאותיו  בין הסעיפים הנ"ל.
 רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא הסתייגויות  -

 ם. שבו המתקנים כגמוריע"י כל הבודקים, יח

 : רשימת הבדיקות
 א. המפקח.

 . המהנדס המתכנן. ב
 ע"ח הקבלן בצירוף אישור בדיקה בכתב לפי תאור בכתב הכמויות. -. בודק מוסמך ג
 
 : הכנות לחברת חשמל. 2

 כל ההכנות עבור חברת החשמל יבוצעו לפי הוראות ובפקוח החברות הנ"ל.  
 לצורך קבלת אישורים, בזמן ביצוע ההכנות ן את מנהל הפרויקט על הקבלן להזמי

 הערות והוראות מתאימות. בכל מקרה, אין הקבלן רשאי לבצע חפירות ללא אישור מוקדם,  
 וללא תאום מלא עם מנהל פרויקט או חברת חשמל. 

 
 : ביקורת חברת חשמל. 3

 דיקה  ל חשבונו ביקורת ובעם סיום ביצוע ההתקנות ותיקוני ההסתייגויות, יזמין הקבלן ע
 של חברת החשמל בהקדם האפשרי וללא השהיות. 

 
 : קבלת המתקן. 4

 אחרי השלמת המתקן ואחרי בדיקת חברת החשמל ואחרי שימציא הקבלן אשור חיבור החשמל, 
 תערך הפעלה ניסיונית של המתקן. בגמר הבדיקה ותיקון הליקויים על חשבון הקבלן יזמין הקבלן 



 

 את המתקן לידי מנהל הפרויקט  ימסור הקבלן -ונים חשבונו לבדיקת התיקבודק מוסמך על 
 כשהוא פועל לשביעות רצונו המלאה. 

 
 :אחריות. 5

 הקבלן יהיה אחראי לאיכות המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם 
 ו ע"י המזמין. התקנית ולטיב ביצוע העבדה למשך שנה אחת, החל מיום אישור המתקן וקבלת

 כלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט להלן: ים מיוצא

 שנים. 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך   -א 
 פנסי תאורה שהאחריות עליהם: -ב 
 שנים. 10גוף התאורה למשך  -
 שנים. 10רפלקטור למשך  -
 ליה למשך שנתיים.מרכזית הדלקה, שהאחריות ע -ג 
 גלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן התאורה  תה

 או בכל חלק אחר שלו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית ו/או חומרים בלתי מתאימים 
 או מאיכות גרועה, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו ואחריותו כל פגם כזה או מגרעת 

 , תוך זמן הקצר שייקבע להתהוות כתוצאה מהםקלקול נוסף העלול  או קלקול וכן כל
 על ידי מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. 

 הקבלן ידאג לקבל כתב אחריות מספק הפנסים לכל מכלול הפנס, כולל נורות. -ד 
 לא עשה הקבלן תיקון כלשהו שנדרש לעשותו על ידי מנהל הפרויקט תוך פרק זמן 

 הפרויקט,  מניח את דעת מנהל  את התיקון, אך הוא שנקבע בדרישה או עשה
 בעצמו, או באמצעות קבלן אחר  לבצע את התיקון על חשבון הקבלןיהיה המזמין רשאי 

   -ואת ההוצאות הכרוכות בתיקון )כפי שהן נקובות בחשבון המזמין ו/או הקבלן האחר( 
 ל סכום כסף יהיה המנהל זכאי לגבות מאת הקבלן, בין על ידי ניכוי הסכום מכ

 מאת המנהל ו/או בכל דרך אחרת.  לקבלן שיגיע 
 אחריות להתקנת גופי תאורה מסוג "לד" יוגש בכתב למנהל הפרויקט  -ה 

 כולל אישור אספקה של דגם ותוצרת בכתב. 
 

 . הוראות טכניות לביצוע המתקן - 08.3פרק 

 צנרת.  08.3.01

 ס"מ. 10לפחות  זה בהפרשי גובה של . במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני1
 ס"מ אלו ימולאו חול כריפוד עבור הצינור העליון.  10

 ס"מ חול ומעליה מילוי כנ"ל.  10מעל צינור זה תונח שוב שכבה של 
 . אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש 2

 ויים.להזמינו לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיס
 

 ות והנחת כבלים.ירחפ  08.3.02

 להשתמש בעפר שהוצא  . על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר. למטרה זו אפשר1
 ההידוק צריך להעשות בעזרת מהדקים  מהתעלה, אם אינו מכיל סלעים, אבנים וכו'.

   ,כןועליו להעשות תוך רציפות ואחידות. כמו  מכניים, קופצים או ויברציוניים
 ס"מ מעל לצינור.  30, חח"ייתקין הקבלן סרט פלסטי תקני לפי דגם  חפירה(,)כלול במחיר ה

 . הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמר ביצוע כל 2
 העבודות העפר בשטח המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של 

 המדרכה ו/או האיים )או בהתאם להוראות המפקח(.

 
 . הצבת העמודים  .33.008

 . באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן  1
 ללא תשלום נוסף. 

 אומים בערך(, ימרחו לפני   5. ברגי היסוד הבולטים מעל ליסוד )בגובה של 2
 ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים.

 ו הברגים  של כל האומים, יעטפ. לאחר ישור העמוד ומתיחה סופית 3
 והאומים ביוטה רוויה זפת.

 . לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד,  4
 כולל הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד 

 ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים. 10בזפת בחלקו התחתון עד לגובה של 
 ל החיזוק הנוסף(. קי.)או עד קצה שרוובקו ישר, מקביל ונ הכל יגמר 



 

 
 
 חיבורים.  408.3.0

   . הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על מנת לאפשר הוצאת מגשים,1
 קיצור מוליכים וכו'. 

 . החלוקה בין הכבלים )ערב, לילה ופיקוד(, ומוליכי הפזות השונים תהיה  2
 וט מתאים לכל  ס, והקבלן יכין שילבהתאם לתכניות ולהוראות המהנד

 המהדקים, בציון המעגלים והפזות ולכל הכבלים והמהדקים, כולל הפיקוד. 
 
 גופי תאורה.   508.3.0

 לפחות ואילו חלל הנורה  IP 44. הגופים יהיו אטומים בדרגת הגנה לתא הציוד1

 לפחות.  IP 55והרפלקטור יהיו בדרגת הגנה
 אורה, רית של יצרן גוף התמקו -תכנה ממוחשבת . לכל הפנסים המוצעים תהיה 2

 עם נתונים פוטומטריים לכל המצבים השימושיים של בית המנורה, לפי סטנדרט 

G\C   של. CIE  התוכנה תכלול קובץ מותאם במיוחד לחישוב תאורת רחובות וקובץ 
 תאורת שטח. התוכנה תהיה בעלת אפשרות תפוצה בלתי מוגבלת   שני לחישוב 

 עת שיבקש זאת.  ועץ יוכל לקבלה בכל י וכל 
 מעלות  -5עד   +10. הגופים יהיו בעלי התקן שיאפשר התקנה ושינוי זווית ההתקנה בתחום 3

 ממ"ר שיגיע דרך הזרוע 3x1.5 N2XY.  מבית הנורה שבגוף התאורה יצא כבל 4
 עד לתא האביזרים שבעמוד אורך הכבל יהיה בעל רזרבה מסוימת 

 תאורה(. )כלול במחיר גוף ה ( בעמוד.מטר 0.5כ_ )
 אביזרי עזר ומגשים.  .0608.3

 עם מהדקים בעלי    DEPAGNEאו   EUROPAC. המגשים יהיו מדגם בדוד כפול דוגמת 1
 חור נפרד לכל מוליך. המגש יחוזק ויובטח למניעת רעידות וזעזועים ויהיה בנוי 

 ים בלתי  מחומר פלסטי בלתי שביר וכבה מאליו עם מכסה קידמי שקוף וסגר
  .IP55ה בדרגת הגנמחלידים ו

 לחיזוק הכבלים.  ט. מתחת למגש יוכנו שלו 2

 6kAאוטומטיים  -. המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי 3
 L -6A   .עם ניתוק האפס. יותקן מ"ז ח"א נפרד לכל נורה 

 יקוד בכל עמוד מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, כמו כן יותקן מ"ז ח"א כנ"ל לגיד פ
 כזה(.  יש )אם

 . האביזרים שלהלן יהיו מותקנים על מגש פריק בקלות בתא הציוד שבגוף הפנס. 4
 .SOGEXIהחיבור החשמלי אל כבל ההזנה ע"י מהדקי 

 
 :יסודות 08.07

 : יסודות לעמודים. 1

   30-יציקת בטון תבוצע לפי מפרט כללי למבנים, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב
 כ הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה מ"ק לפחות(. סה"ק"ג צמנט ל 300)

 מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי ההספקה  5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3על 
 מ"מ לגבי ציר היסוד.   10)במשטח המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ_ 

 גילים.  שבירים או ברגים ר יציקת היסוד תהיה בהתאם לנדרש עם ברגים
 הביצוע יהיה לפי תכנית מתאימה. באם היסוד מותקן בשיפוע השול, יש לבצע את היסוד  

 מטר יהיו בתוך הקרקע ובנוסף ימשיך היסוד עד גובה מפלס השול הקיים. 1.75  -כך ש
 
 יסודות. יציקת   .2

 רכר, . במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כו1
 לא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד. "מ נוספים ולמס 10יש לחפור 

 ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה,  20כ_ פני היסוד העליונים יהיו   .2
 כך שיאפשרו בעתיד ריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה. 

 ף.ל לריצוס"מ מע 7כ_ בולטים במקרים מיוחדים במידה וידרש, יבוצעו היסודות כשהם 
 כל החלק הבולט יהיה יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו'.

 על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום ומקום. 



 

 
 
 : יסוד למרכז הדלקה. 3

 ס"מ מתחת ליסוד,  10יסוד לארון מרכז הדלקה יכלול: חפירה, ריפוד בשכבת כורכר של 
 היסוד, הידוק הקרקע,  ברים לכבלים בדפנותשל הארון, הכנת מע הכנסת מסגרת נגדים

 ס"מ. ביסוד יותקנו צינורות בהתאם  50הכל לפי תכנית היסוד יבלוט מעל השטח לפחות 
 למספר היציאות בתוספת מעבר צינורות לצינורות שמורים. 

 במידת הצורך תותקן פלטת גישה מבטון אל המרכזייה שתאפשר גישה  
 י האחזקה.  חופשית לצרכ

 קן לפני הלוח במידות שתקבענה ברשימת הכמויות.  טון תותפלטת הב
 
 

 . אופני מדידה - 08.4פרק 

 כללי:  08.4.1

 הכמויות המצוינות בכתב הכמויות כוללות את המתקן החשמלי בשלמותו  -
 כפוף למצוין בפרק אופני המדידה של מתקני חשמל והמפרט הכללי למתקני 

 תכניות. הכמויות והטחון, כתב ימשרד הבבהוצאת  08חשמל פרק 

 תמורת המתקן החשמלי לא תשולם שום תוספת כספית פרט לנקוב בסה"כ  -
 עבודות החשמל אלה אם נדרשו תוספות לגבי החוזה. 

 מחיר תוספות אלה יהיה בהתאם למחירי היחידה הנקובים.
 

 תכולת המחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים:  08.4.2

 . במפרט הטכני המיוחדאת המפורט  -א
 . 08את המפורט בפרק  -ב
 סימון תוואי, הצבת דגלים לסימון עמודים, עבודה בשלבים על פי החלטת  -ג

 המפקח, הצבת התקני בטיחות, ביצוע עבודות שניזוקו.
 כל החומרים, חומרי עזר ופחת. -ד
 שימוש בכלי עבודה מכשירים ומכונות.  -ה
 וכלי העבודה.  הובלה הספקה והרכבה של הציוד -ו 
 ת הציוד אחסנתו עד למסירת המתקן. שמיר -ז 

 הפעלה ניסיונית על כל הכרוך בה:  -ח
 וית הארה של גופי תאורה בשעות הלילה, מיספור עמודים לפי הנחיות העיריה,וכוון ז

 בדיקת סדר פאזות, בדיקת בידוד. 
 בדיקת המתקן תבוצע ע"י חשמלאי בודק  ובודק חברת חשמל המזמין  -ט
 כל האמצעים והמכשירים ולם הקבלן יספק את שלם את שכר הבודק אי

 הדרושים לבדיקה לרבות השתתפות חשמלאי מטעמו, כל ההוצאות הכרוכות 
 בעזרה הנ"ל יכלול הקבלן במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 שני עותקים של מערכת התכניות שקיבל הקבלן לביצוע ושבהן סומנו כל  -י 
 חח"י.בלן ימסרו לבודק ולני תכניות שהכין הקהשינויים וש

 בכל מקרה שהוזמנה דוגמא לביצוע מתקן או גו"ת , המחיר יחשב במסגרת הסעיף -יא
 רק עבור הדוגמא שאושרה סופית לביצוע. 

 מחיר צינור כולל את חוט המשיכה וזאת אם לא יועד סעיף מיוחד בכתב הכמויות.  -יב
 
 : נמשרדי כמתואר להלןטכני של הוועדה הבית את התאור במפרט הבין השאר המדידה כולל  .308.4

 . תכולת  מחירים כוללת בין השאר את סעיף המפרט הטכני הבינמשרדי  1
 .08.00.02"האוגדן הכחול", סעיף 

 .08.00.03. עבודות עפר ובטון לפי סעיף מפרט הטכני 2

 .08.00.04.  צינורות ימדדו על פי סעיף במפרט טכני 3

 .08.00.12סעיף במפרט הטכני   חפירה או חציבה לפירת תעלות מתייחסת ל. חפי4

 המפרט הטכני. 08.00.17. תא בקרה יחושב לפי סעיף 5

 מפרט הטכני.  08.00.18. מוליכים וכבלים ימדדו לפי התאור בסעיף 6

 כל השאר הנושאים, שלא הוזכרו במפרט הטכני יחושב לפי התאור הכתב הכמויות.



 

 
 
 
 

 . מעגל סגור )טמ"ס(מערכת טלוויזיה ב - .508פרק 

 סגור( במעגל )טלוויזיה ס"הטמ מערכת תצורת  08.5.01
 . IP תקשורת על תתבסס  ס"הטמ . מערכת1

 . NVR מסוג תהיינה ההקלטה ויחידות IP מבוססות מצלמות תהינה . המצלמות2

 , מסוג אנאלוגיות מצלמות להיות יידרשו חיצוניות . מצלמות3
 . ווידאו דוחס באמצעות זיתהמרכ הניהול למערכת יחוברו אשר

   המחשב בחדר ימוקמו המערכות של ההקלטה ויחידות הראשי הניהול . שרת4
 . המרכזי של המועצה

  Administratorושליטת  הגדרות. המועצה מוקד בחדר תמוקם  המרכזית הניהול . עמדת5
 . מזמין/הגדרת המתכנן פי על נוספת/אחרת מעמדה או/ו זו מעמדה תתבצע

   ,תוכנה בדמות וירטואלית מטריצה  על מבוסס יהיה המועצה  במוקד הווידיאו . ניהול6
 .הקצה מנקודות הווידיאו רצפי  כל של והפצתם הקלטתם,  הצגתם את תאפשר אשר

 או /ו, ט"הקב בעמדת, המועצה במוקד, השאר בין, תמוקמנה Client . עמדות7
 . המזמין החלטת פ"וע אחרות בעמדות

  .כנדרש במפרט הרמות פ"ע ותוגדרנה שונות תהיינה למערכות  הכניסה הרשאות . רמות8

 מנקודה  עבודה עמדת דרך צפייה  לשם המזמין לרשת יציאה  תאפשר . המערכת9
 .אל מוקד המועצה מרוחקת

 
 כללי  08.5.02

 לפרט נדרש הקבלן. הבאות  מהטופולוגיות באחת מערכת להציע רשאי . הקבלן1
 ניהול תוכנת ועליו מרכזי ניהול שרת הכוללת רכתמע .המערכת טופולוגית את הצעתוב

   .הקלטה שרתי/ המנהלת יחידות מרכזית
 .מרכזי ניהול שרת ללא הקלטה  משרתי המורכבת מערכת

 זו מערכת . סגור במעגל טלוויזיה מערכת ולהפעיל להתקין, לספק נדרש הקבלן .2
 הקלטה, הצפיי למערכת הינה הדרישה. כזיתמר ובקרה שליטה מערכת תחת תנוהל

 :היא  המרכזית שמטרתה וידיאו מצלמות למספר ושחזור
 .אמת בזמן באתר המותקנות  במצלמות צפייה לאפשר -
 .המצלמות מן המוקלטים וידיאו קטעי שחזור לאפשר -
 ,לפחות שנים 4 מזה דומים באתרים פועלת אשר, אמינה מערכת יספק הקבלן .3

 .פונקציונאליים שידרשו לשינויים ישהוגמ להפעלה קלה, גבוהה תגובה תמהירו בעלת

 מצלמות כל לפחות אולם, יצרן אותו  מתוצרת הן המצלמות כל בה מערכת תועדף .4
 תהיינה  האנלוגיות המצלמות כל, יצרן אותו מתוצרת תהיינה הקבועות IP - ה

 . יצרן אותו מתוצרת תהיינה PTZ - ה מצלמות וכל יצרן אותו תוצרת

 החל, מלאות דיגיטאליות תהינה IP - כ שתוגדרנה רכתבמע המידע יחידות כל .5
 מערכות  תתקבלנה לא. הצפייה לעמדות ועד ההקלטה מערכות דרך מהמצלמה
 במצלמות הן), מובנים או חיצוניים( ממירים עם אנלוגיות מערכות או/ו היברידיות

 מצלמות תתקבלנה לא). מפורשב שיידרש היכן למעט( המערכת יחידות בשאר והן
 .תוכנתי דוחס עם מערכות תתקבלנה ולא מובנה דוחס עם

 ,זו  למטרה המזמין י"ע שתסופק הביטחון רשת בסיס על  יבוצעו החיבורים כל .6
 . TCP/IP בממשק

 מערך כל את לנהל יהיה ניתן וממנה המוקד בעמדת תמוקם  המרכזית הניהול עמדת .7
 ). תואמת הרשאהב ( סגור במעגל הטלוויזיה

 בעמדות או/)ו הלובי בעמדת, ט"הקב  בעמדת, השאר בין, תמוקמנה Client עמדות .8
 .המזמין( החלטת פ"ע אחרות

 מרכיבי המערכת   08.5.03



 

 . TCP/IP רשת  דרך מרוחקת ולצפייה וידיאו לניהול מערכת .1
 
 . Over-IP מסוג תקשורת בסיס על NVR מסוג דיגיטאלית להקלטה מערכת .2
 
 מצלמות .3
  (.Varifocal)  IP-2עדשת  עם Dome בזיווד פנימית, (FullHD 1080p) מסוג IP מצלמות -

 לזיווד מותאמת, חיצונית, ונדאלית אנטי, (FullHD 1080p) מסוג IP מצלמות -
Dome  עם עדשתVarifocal)  IP-4D.) 

 לזיווד מותאמת, חיצונית, ונדאלית אנטי, (FullHD 1080p) מסוג IP מצלמות -
Box  עם עדשתVarifocal)  IP-4B.) 

  Dome לזיווד מותאמת, חיצונית, ונדאלית אנטי אנאלוגית מצלמה -
 (.Varifocal)  AN-2Dעדשת  עם

  Box לזיווד מותאמת, חיצונית, ונדאלית אנטי אנאלוגית מצלמה -
 (.Varifocal)  IP-2Bעם עדשת 

 פנימית  להתקנה Megapixel 360°/180°  מסוג קבועה IP מצלמת -

 (.(AN-11חיצונית  להתקנה וונדאלית אנטי PTZ  מסוג יתאנאלוג מצלמה -
 

 .אנאלוגית  למצלמה ווידיאו דוחס .4
 
 .למצלמות הרחקה זרועות .5
 
 .חיצונית להתקנה IR פנסי .6
 
 .למצלמות ופנימית חיצונית להתקנה וזיוודים מארזים .7
 
 . סכיםומ צפייה מחשבי, וניהול הקלטה שרתי .8
 
 . המערכת והגדרת ה התקנ, חיווט, תשתיות .9
 

 מסגרות חרש  - 19פרק 
 

 בנוסף לאמור במפרט לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן.  
  

 כללי 19.01
מפרט זה, כולל את מכלול התנאים המיוחדים לעבודה ואת הדרישות   

 הנוספות או 
 המנוגדות למפרט הכללי.

 

 והמידות בדיקת התכניות 19.02
התכניות, את המסמכים ובמיוחד את התאמת על הקבלן לבדוק את  

באתר, למידות המופיעות בתכניות. מיד לאחר קבלת   המידות הקיימות
להביא לתשומת לב המפקח בכתב, כל טעו   התכניות והמסמכים, על הקבלן

 או אי התאמה ולקבל הוראות המפקח. 
 

 תקנים  19.03
הוצאתו  כל תקן ב)ך עבודה זו, מצוינים התקנים הישראלים לצור 

 . (האחרונה
 בחינת רתכים.  -  127ת"י  
 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות.  -  265ת"י  
 ברגים ולולבים משושים.  -  378עד   374ת"י  



 

 אומים ואומים נגדיים.  -  381עד   379ת"י  
 ברגים לולבים ואומים.  - 1440,  382ת"י  
 בבנייה.סיבולת  -  789ת"י  
 .חוקת הפלדה  - 1225ת"י  

במקומות שיצויינו תקנים זרים, חמורים יותר או דרישות מחמירות יותר  
בתקנים הישראליים, תבוצע העבודה לפי הדרישות או התקנים  מהנדרש

   המחמירים יותר.
השימוש בתקנים ישראלים, במקרה שלא נמצאו תקנים זרים מחמירים  

 דס בלבד. אישור המהנ יותר, יהיה על פי
 

 תכניות פירוט  19.04
בתכנון הפירוט יש לקחת בחשבון שהמדרגות החיצוניות ייוצרו כמקשה   

המלאכה ללא חיבורים באתר למעט החיבורים ליסודות, הכנת   אחד בבית
באחריות הקבלן. הפרטים של כל האלמנטים  שרטוטי הפירוט, תהיה 

 והחיבורים יובאו לאישור המהנדס. 
ר המידות הכמויות א ישחרר את הקבלן מהאחריות עבו אישור המהנדס ל

בתכניות הפירוט. הפרטים יהיו בהתאם לתכנית  וכו', המופיעים 
 סטנדרטיים, שיסופקו ע"י המזמין.  קונסטרוקציות פלדה ופרטים

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו, שרשימות הפלדה המופיעות בתכניות 
 נליות בלבד. אורכי חיתוך אלא מידת נומי   השונות, אינן

קבעו ע"י הקבלן על פי המידות שבתכניות והן תופענה  המידות לחיתוך, יי
 הפירוט.  בתכניות 

 
 שרטוטים לאישור  19.05

אין לייצר אלמנט קונסטרוקציה בבית המלאכה, לפני קבלת אישר לביצוע,   
רטוטי הפירוט ע"י המהנדס. אישור המהנדס הינו עקרוני  ש בחתימה על 

ת המופיעות והקבלן נשאר  ולכמויות השונו  ווה אישר למידתבלבד ואינו מה
 . ייעשה על חשבון הקבלן  אחראי להם וכל תיקון עקב אי התאמה,

 
 שינויים בתכנית הפירוט 19.06

כל שינוי, שיעשה ע"י הקבלן, בתכניות הפירוט, יישלח לאישור המהנדס  
 לאחר קבלת האישור בחתימה על התכניות.  ולא יבוצע, אלא

ייעשו על חשבון הקבלן.   ( ופיליםהשחזה וניקוי פר ) כנות לבדיקות הה
עמודים בדרישות טיב התקן, יתוקנו ע"י הקבלן ועל   ריתוכים שאינם 

הקבלן בדיקות חוזרות עקב פסילה וכן   חשבונו. הבדיקות תעשה על חשבון
 הקבלן.   בדיקת התיקונים והתוספות, תעשינה על חשבון

 
 חומרים  19.07

 . 1225"י בהתאם לתקן ת st 02-37יה מסוג  הפלדה תה 
 

 ברגים  19.08
(אם לא צוין   80) בורג 8.8המחברים באתר, יהיו עם ברגים מקבוצת חוזק  

בתכניות, כל בורג יהיה עם דסקית מפלדה מוקשת, מתחת לראש  אחרת
מוקשית מתחת לאום. כאשר שיפוע פני החלק   הבורג ודסקית פלדה 

תהיה דסקית   המאונך לציר הבורג, סית למישוריח 20:1המחובר עולה על 
אנכי יורכב תמיד עם  משופעת, יש להקפיד על סגירה נכונה של ברגים, בורג

 הראש כלפי מעלה כל בורגי המבנה, יורכבו נקיים משמנים. ברגים 
 . und  6.4לחיבור מרישי גג וקירות, יהיו מקבוצת חוזק  

 
 סיבולת  19.09

 סטייה ניצבת  19.09.1 
מדים בכוחות לחיצה, הסטייה  למוטות, עמודים ואלכסונים, שעו  

מהמרחק בין הנקודות   1:1000תעלה על  לציר המוט, לא



 

 הנתמכות. 
 סטייה אורכית  19.09.2 
מטרים לא תעלה   0.9סטייה אורכית של אלמנטים , שאורכם עד   

  0.9-סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם גדול מ מ"מ, 0.2על 
  4/3תהיה בגבולות  סטייה בין החורים מ"מ 0.3ה על מטר לא תעל 

מדויקות ובכל מקום   מ"מ ,בגבולות הנ"ל תהיינה כל המידות
 תותאמנה לתכניות. 

 
 ריתוכים  19.10

בכל מקום שהחיבור נעשה בריתוך , יש לסגור את השטח סביב כל   .א 
 החיבור, גם אם לא סומן כך בתכנית.   היקף שטח

ף עבור  כניות ,יבוצעו לפני ניקוי החול הריתוכים הנדרשים לפי הת  .ב
 . הצביעה

מ"מ מעל   2/1ריתוכי השקע , ימלאו את כל עומק הפלדה ויבלטו  .ג
 פניה. 

אין לצבוע את תפרי הריתוך , לפני בדיקתם וקבלת אישור להתחלת   .ד
 הצביעה. 

 או ש"ע.  UN  58האלקטרודות יהיו מסוג  .ה
 

 קידוח חורים  19.11
ז או  או מנקבת , לא יורשה חיתוך בג קידוחי חורים יעשו ע"י מקדחה 

 בקשת חשמלית 
 

 לא יעשה חיתוך או ריתוך מעל ציוד קיים ללא אישור של המפקח.  19.12
 

 אחסון שינוע חלקים צבועים 19.13
בעת אחסון או הובלת חלקי פלדה צבועים, יש לשים חוצצים מעץ בין פרטי   

לקים תתור אך ורק  למניעת פגיעה בצבע, כמו כן, הרמת ח פריט לפריט, 
 מאושרות.  תכתיותברצועות אל מ

 
 כמויות ומשקלים  19.14

הכמות הכוללת של הפלדה, תחושב בדייקנות ע"י הקבלן ותסומן על כל   
 תכנית בנפרד. 

המדידה תהיה נטו לפי משקל הקונסטרוקציה שבוצעה בפועל בשטח, כל  
 . בחשבון פחת לא יילקח

 
 אספקת חומרים ציוד וכלים  19.15

ומרים והציוד הדרושים לייצור הובלה  הקבלן יספק את כל הכלים, הח 
הקונסטרוקציה, כמו כן, יספק ברגים, אומים, אטמים, דסקיות,  והרכבת

 חומרי עזר וכו'. 
 

 בדיקות  19.16
במהלך ייצור והריתוך , יבצע המפקח בדיקות ע"פ שיקול דעתו או על פי   

כל   תחילת העבודה או במהלכה.שימסרו לקבלן לפני  הנחיות מיוחדות
ויזואלית לאיתור פגמים חיצוניים.  יתוכים המושלמים יעברו בדיקההר

בדיקה רדיוגרפיות   בדיקה בנוזל צבעוני או :בדיקות מיוחדות כמו 
 ואולטרסוניות יבוצעו ע"פ שיקול דעתו של המפקח ובצורה אקראית. 

 כל הבדיקות יבוצעו לפי התקן. 
 

 
 
 
 



 

 
 אבן  עבודות -14פרק 

 
 בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין"  כל העבודות             

 כולל אופני המדידה.              )"האוגדן הכחול"(,              
 
חפירה וחציבה לצורך בניית הקירות וכמו כן מצע מהודק מחומר נברר , צינורות הניקוז וכל    

 ידה של היסוד והקיר. בשלמותם יהיו כלולים במחיר היחהחומרים הדרושים לביצוע הפרטים 
 
 אבנים :  14.01 

לפני   -על הקבלן להביא דוגמא לכל סוג אבן המופיעה בתכניות ולקבל את אישור המתכנן 
 הזמנת כמות חומר לאתר. 

היה ותפסל האבן שהובאה לדוגמא, על הקבלן להביא דוגמא אחרת עד שזו תהיה לשביעות 
 האדריכל.רצונו המלאה של 

א ישולם כל מחיר עבור כמות אבן שהוזמנה ללא אישור מוקדם של אין המזמין אחראי, ול
 האדריכל.

 
 -אלמנטים בנויים. 14.02

 קירות ועמודי אבן חירבה  14.03
                   בציפוי אבן חירבה 30-יהיו קירות בטון ב-עמודי פרגולות/מדרגותקירות לתמיכת      1314.0.

 '  סמ  7-10פולחת   בעובי וסרת  וממפרוק   ,    האבן מנ
סמ' ממפלס הפיתוח המתוכנן      20מפלס תחתית אבן הציפוי התחתונה יהיה נמוך ב    14.03.2
 הסופי.

 המישקים יהיו מלאים +מילוי טיט צמנט.     14.03.3
סמ' ובמידות משתנות, אך לא פחות משתי  10קופינג כדוגמת חיפוי הקיר בעובי  14.03.4

          לרוחבו של הקיר.              אבנים   
 

 קירות גדר אבן לקט  14.04

 
    סמ' 35לקט ברוחב עד יהיו קירות כובד בציפוי אבן - שלמת קירות קיימיםה             

 סמ'.  15-50משתנה אבן גודל                             
   פלס הפיתוח המתוכנן סמ' ממ 20מפלס תחתית אבן הציפוי התחתונה יהיה נמוך ב    14.04.2
 הסופי.

 מילוי טיט צמנט. מלאים +המישקים יהיו      14.04.3
 יבוצע הכנות לגידור בהתאם לפרט הגידור ובתאום עם מבצע הגדרות.   14.04.4

 
 :  אופני מדידה ותשלום

 
 . מ"ר מדידה תחל  מתחתית יסוד הקיר. הקירות ימדדו לפי 1
 
 כתב מהמפקח על סיום כל שלב . בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור ב2

 בביצוע   העבודה.                   
 רק לאחר קבלת האישור הנ"ל זכאי הקבלן לקבל תמורה לעבודתו.     

 
 
 
 

 פיתוח כללי  –  40פרק 
 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן הכחול"(, כולל  
 אופני המדידה.  

 
 : ושבילים תשתיות מצעים  40.01 

 
 ות ושבילים:רחב 40.01.01



 

 
מתחת כל השבילים באתר, תהיה התשתית ממצע סוג א' מהודק      בהידוק מבוקר לצפיפות  

 ס"מ כ"א, עפ"י התוכניות והפרטים.  20לפי מודיפיי א.אש.או בשכבות של  98%של 
 ניות והפרטים. , בגוון ובצורה ע"פ התכאו ש"ע איטונג'" השבילים ירוצפו באבן משתלבת 

 
 

יש להקפיד  חפירה לתוואי השבילים והמשטחים, הידוק השתית למקסימום. העבודה כוללת  
 על שיפועי המשטחים והשבילים עפ"י התוכניות.

 
 מישקים:  40.01.02

 סמ'. 0.5בריצוף החוץ המישקים לא יהיו גדולים מ 
 

 אבני שפה וגן:  03240.0.
 

סמ' מוגבה   -10תהה ו סמ'  10*20* 50במידות "איטונג" דוגמת  מבוקעת הינה אבן גן אבן הגן 
עפ"י התוכניות    .הצמוד לו לגוון הריצוף 55%מריצוף אבן המשתלבת ובגוון ניגודי ב  

 והפרטים. 
 

 מדרגות גן .40.03
חפירה או מילוי בשכבות עד לתחתית המצע, עפ"י הגבהים הנדרשים בתכניות   40.03.1

 ובפרטים. 
לפי מודיפיי א.אש.או בשכבות   98%דק הידוק מבוקר לצפיפות של  ממצע סוג א' מהו 40.03.2

 ס"מ כ"א, עפ"י התוכניות והפרטים.   20                               של 
 . סמ' 20ממ' כל   8עם רשת ברזל בקוטר   20יציקת משטח משופע מבטון ב  40.03.3
 סמ'.  20' כל ממ  8בקוטר בטון בחתך הנדרש בפרט עם ברזל  יציקת שינני  40.03.4
 רגות גושניות מבוקעות דוגמת "איתונג" או ש"ע באמצעות מלט צמנט הדבקת מד 40.03.5

 
 עבודות גינון והשקייה  -  41פרק 

 
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן הכחול"(, כולל  

 אופני המדידה.  
 ט  אם בהכרח למספור הסעיפים שבמפרמספור הסעיפים במפרט הכמויות זה אינו תו

 הבינמשרדי.               
 
 

 הכשרת הקרקע  
 עיבוד הקרקע  41.01.1

ס"מ, יכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה.   30עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 
ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק   -5כל פסולת ואבן הגדולה מ

 ן אך מותר לבצעם במשולב.הקרקע יעשה לפני הזיבול והדישו מהאתר. עיבוד  
 

 יישור גנני ויישור סופי  41.01.2
יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, הסרת צמחיה ועבודות הדברה )ראה להלן(  

ולאחר שיפלס הקבלן את כל השטח ויביאו לשיפועים שצויינו בתוכניות, ואשר יבטיחו את  
 ס"מ.  +  2ודות ידיים. הדיוק הנדרש הוא  תתבצע בכלים מכנים ובעיקר בעב ניקוזו. העבודה

 
 השמדת עשבים  41.01.3

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה. 
שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאוידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג  

הריסוסים יספיק  ביצוע טעון אישור המפקח. מספר החומר, צורת ההדברה, הריכוז ואופן ה
 . עד להשמדה מלאה של העשבייהלהדברת כל העשבים, 

 
 הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות. 

 



 

  
 זיבול ודישון  41.01.4

נפח קומפוסט    1כל הקרקע הגננית תהיה מועשרת בקומפוסט "גבעת עדה" או ש"ע בשעור של 
ערבב את הקומפוסט והקרקע לפני מילוי הבור.  ם בקרקע. בנטיעות של עצים יש ל נפחי 4לכל 

הקומפוסט יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום מהפיזור.  
 ס"מ.  30ההצנעה תיעשה עד עומק של 

 
 ני השטח.ביחד עם הזבל האורגני יפוזרו ויוצנעו גם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פ 

 
 ות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח. על הקבלן לאשר את כמ

 כמות הדשנים תקבע ע"פ בדיקת הקרקע שתעשה במעבדת קרקע מוכרת,ע"י הקבלן. 
  

 חריש עמוק  41.01.5
ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח    50כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה ברוטר לעומק  

 וייושר בארגז מיישר. במשדדה  
 
 
 קרקע גננית  .641.01 

אדמה גננית למילוי שטחי הנטיעה תהיה מהאזור, נקיה לחלוטין מדגניים ומכל עשבי בר  
אחרים, שורשים, אבנים וכן כל חומר זר. האדמה שיספק הקבלן תהיה מהחלק העליון של  

 האדמה הן:  . הדרישות לטיבושתאושר ע"י המפקחס"מ    40הקרקע בלבד, עד עומק של 
 . 10%-20% אינדקס הפלסטיות .1
 . 20%-80% 200עובר נפה מס'  .2
 החומר לא יכלול גושים, אבנים, שורשים, עשבים רב   .3
 שנתיים, מחלות שורש, מזיקים וכל פסולת אחרת.  

  . HP 5.5-5.7דרגת החומציות  .4
 נפח קומפוסט "גבעת עדה" או ש"ע.  1נפחים אדמה יוסיף הקבלן   4לכל 

ס"מ. בבורות העצים יש    -30טח בשכבה שלא תקטן מ עבודה כוללת את פיזור הקרקע בשה
 למלא את כל הבור בקרקע מועשרת. 

 
 שתילה וזריעה  41.3

 
 בור נטיעה  41.03.1

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר,  
 ם של השתיל ללא קיפול. ייחפר בור, שנפחו יכיל את כל מערכת השורשי

 
 ל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח בדק את הבור. לא יוח 
  

 מידות הבור יהיו כדלקמן:
 

 ס"מ.  80/80/80 –ק"ג    20צמח ממיכל  
 ס"מ.  50/50/50 –ק"ג   3צמח ממיכל  
 ס"מ.  30/30/30 –ק"ג   1צמח ממיכל  

 
 טיב השתילים ואחסונם  41.03.2

לות, חופשיים  ודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחעל הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לג
ממזיקים, וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים.  

השורשים החורגים מהמיכל ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש.  
  כל השתילים יענו לסווג א' של המשתלות. 

 
 צורת הנטיעה  41.03.3

מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של   הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר 
רוחות עזות. השתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או  

 מהאריזה, או מיד לאחר הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה. 



 

 
השורשים.   מבלי לפורר את גוש האדמה סביב בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמיכלים

שורשים החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי  
שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי עצים נשירים יותאם  

תכנית. עומק הנטיעה  לגיזום נופיהם. יש להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן ב
 השתיל במיכל או במשתלה, כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.   יתאים למצב

 
 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין. 

 
 השתילים יובאו ככל אפשר מהמשתלה באזור בה האקלים דומה לאקלים באתר הנטיעות. 

 
 עצים:  41.03.4
   1.5"2-מ' ועובי הגזע  "  2.50ל הפחות גזע עד הסתעפות ראשונה יהיה לכגובה ה

השורשים יהיו בהתאם לגודל המיכל. לא יתקבל שתיל ששורשיו נגזמו עקב פריצה מהכלי בו  
 הם מצויים. 

 השתילים יהיו נקיים ממחלות ומזיקים. 
 

 נטיעה:  41.03.5
ו בקרקע גננית מהאזור מעורבת  מגובה  1/3מ' ולמלא  100/100/100יש לחפור בור בגודל  

 נפחים בקרקע.  4נפח קומפוסט לכל    1קומפוסט יבש מפורר בשעור של ב
 את השתיל יש להעמיד ישר, למלא בתערובת קרקע עד הצוואר השורש ולהשקות. 

 
 השקיה: 41.03.6 

יש להשקות מיד לאחר השתילה השקיית רוויה בזרם מים חלש ולחזור על השקיה זו עוד  
 משך השבוע הקרוב. פעמיים ב

ראשון יש להשקות לפחות פעם בשבוע, במשך החודש השני והשלישי פעם  במשך החודש ה
 בשבועיים, ואח"כ פעם בחודש עד עונת הגשמים. 

חודשים כל עץ שלא יקלט יהיה על קבלן לשתול,   12הקבלן יהיה אחראי לקליטת עצים למשך 
 על חשבונו, עץ חדש ולטפל בו לפי ההוראות הנ"ל.

 
 

 תמיכת עצים  41.03.7
ס"מ, אחיד   6מ' וקוטרה לפחות  -2.50צים תעשה ע"י סמוכה עגולה, שאורכה כתמיכת הע

לכל אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר, יש לתקוע את הסמוכה לפני  
הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת  

מה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות  ץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת האדהע
 ממועד הנטיעה ע"י חוט מתכת מצופה גומי בחלקים שנוגעים בגזע. 

 
 נטיעת עץ בוגר  41.03.8 

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח  
בגוש אדמה מוצק עם  יבחר בין עצים שניתן להעבירם  במשתלה להעברה לגיל גבוה, הוא

מערכת שורשים נאותה לקליטה וצמיחה. את השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש  
לגזום את כל השורשים שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה  

נקלף במידה העלולה לסכן   והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ שגזעו 
 כויי קליטתו. את סי 

אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח. גיזום הנוף של  
עץ מבוגר בעת נטיעתו במקום החדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ  

 והגיזום הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה. 
 

תחוחה ומועשרת )ראה סעיף   יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה  בור הנטיעה לעץ מבוגר 
( של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף,  41.1.06

בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל יישברו או יימעכו השורשים שמתחת  
 לגוש. 

 



 

ר בגוש האדמה,  כדי למנוע היווצרות כיסי אווי תוך מהלך הנטיעה יושקה הבור לרווייה 
 מתחתיו ובין השורשים. 

מ' וגודל בור הנטיעה לא יהיה   1.20/1.20/1.00 -אך גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ
 מ'.  2.00/2.00/1.50 -קטן מ 

 
 מסירת העבודה ואחריות  41.04.0

פול, בתום תקופה זו על  הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטי
החליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו,  הקבלן ל 

מקורם ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפרט החוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא  
 השטח ישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו המוחלט. 

 
וונים או בלתי  דול או יהיו פגומים, חולים, מנשתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגי

 מפותחים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. 
 

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות העפר ולמערכת ההשקיה  
 ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה. 

 
 ות חוזרת לאחר נטיעתם מחדש. לעצים מבוגרים ודקלים תהיה האחריות לשנה, ואחרי 

 
 תחזוקת הנטיעות עד למסירת העבודה  1.05.04

תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח. החל מתאריך זה, לפרק זמן של ששים יום, יטפל  
 הקבלן ויתחזק את כל הנטיעות, השתילות ושטחי המזרע. 

 
ברת מחלות  התחזוקה כוללת עישוב, עידור השטח, סידור צלחות לעצים ועידורן, הד

הצורך, כיסוח המדשאות וחיתוך שוליהן, דישונים, ישור שקעים ע"י  ומזיקים, השקיה לפי  
 מילויים באדמה גן פורייה, וגיזום העצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם. 

 
 בתום ששים הימים תהיה מסירת העבודה. שטח הנטיעות יהיה עדור ונקי מעשבים. 

 
 
 

 דידה מחירים ואופני מ   41.6.0
את    00ויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי המחירים הנקובים בכתב הכמ 

עבודות הלוואי והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים  
והגנה עליהם וכו'. בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת  

 הצמחים.
 
 חישוף השטח   .141.06  

ד קרקע ימדדו ביחד, כמצויין בכתב הכמויות, במטרים רבועים נטו. באם לא  יישור גנני ועיבו
צויין בכתב הכמויות סעיף מיוחד ליישור גנני ועיבוד קרקע יש לראות את מחיר עבודה זו  

 ככלולים במחיר הנטיעות.
 

 עשבים והדברה  41.06.2
ים בהם סומנו  טח במ"ר, יכללו במדידה רק השטחהדברה ע"י ריסוס או איוד ימדדו לפי ש

 העבודות לפי הוראה בכתב מהמפקח. השטחים להדברה יסומנו על גבי התוכנית. 
 

 זיבול ודישון  41.06.3
 באם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד לזיבול, כוללים   א.

 מחירי העבודות הנטיעה השונות את הזיבול הדרוש.
  

שטח, דישון בדשנים כימיים  או בקומפוסט יימדד במ"ק מובא לזיבול בזבל אורגני  ב.
 יימדד בכמות הדשן בק"ג. רק באם  מופיע סעיף כזה בכתב הכמויות. 

 
 עבודות הזיבול והדישון כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.  



 

 
 צמחים  41.06.4

יר כולל  עבודות נטיעה ושתילה ימדדו יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים ומספרם. המח 
 ת לבור הנטיעה, השקיה שלאחריה הסמיכה ואחריות לשנה. פתיחת הבור, אדמה גנני 

 
 עצים מבוגרים  41.06.5

מ' מעל פני האדמה(. העבודה כוללת גיזום  והכנת   1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 
העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור הנטיעה  

עה, זיבול, דישון, השקיה, תמיכה וכל הטיפול הדרוש  האדמה חקלאית למילוי הבור, נטיו
 לקליטתו. 

 
האחריות לקליטה תהיה במשך שנה לאחר קבלה סופית של הנטיעות. על כל עץ שיינטע  

 מחדש בתקופת האחריות תחול האחריות במשך שנה נוספת. 
 

 האדמה  41.06.6
 שהופיעו בכתב הכמויות:  האדמה תימדד לפי אחת השיטות הבאות

 בציון עובי שכבת האדמה.  –ח  לפי שט
 לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. 

לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע העידור  
 באדמה. 

 המחיר כולל את הפיזור וישור על פי התכניות. 
 י המפקח. ק ע"פ תעודות משלוח מאושרות ע"קומפוסט יימדד במ" 

 
  עבודות השקיה  –41.10.0

 
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן   41.10.1

 הכחול"(,  
 כולל אופני המדידה.                

 
 במפרט  . מספור הסעיפים במפרט הכמויות זה אינו תואם בהכרח למספור הסעיפים ש41.10.2

 י. הבינמשרד               
 

. ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות  41.10.3
פוליאתלין. המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל  

 הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן. 
 

הנחיות  לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים ו. ביצוע מערכות השקיה יעשה בצמוד 41.10.4
 המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 

 
.כל הפריטים במפרט הכמויות זה יכללו במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  41.10.5

ם, כמו כן יכללו  להתקנתם. כמו כן יכללו במחירים את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנת
ספקת החומר, חפירה, הרכבת המערכת )כולל כל האביזרים הדרושים(,  המחירים את: א

ס"מ מעל הצנרת או לפי הנחיות הממונה ואחריות   10הצנעת הצנרת, כיסוי ע"י חול בגובה 
 לתקינותה. 

 
 . כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן ישראלי. 41.10.06

 
לן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור  .לפני התחלת הביצוע על הקב 41.10.07

המים, קוטרו ומיקומו זהים לנדרש בתכניות. על כל סטייה מהלחץ, או שינוי מהתוכנית יש  
 להודיע לממונה. 

 
. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תוכנית  41.10.08

 שא את החותמת: "לביצוע". ע"י המתכנן או הממונה, אשר תי  מעודכנת ומאושרת
 



 

. על המבצע / הקבלן יהיה חייב להיות צמוד לתוכנית מערכות במקביל לתוכנית  41.10.09
השקיה. במקומות אשר קיימים מערכות ובו מתבצעת החפירה יש לנהוג במשנה זהירות,  

 ו. במקרה של תקלה / פגיעה על המבצע לתקן ולהחזיר לקדמות
  

לקבלת הוראות ממתכנן ההשקיה או מהפקח על ביצוע מערכת   הקבלן יהיה ערוך 41.10.10
 ההשקיה ולבצע שינויים שיידרשו במהלך העבודה.עפ"י שינויים בתוכנית 

 הצמחייה או כל שינוי מגורמים שונים. 
 

 . הקבלן מחויב לקשר עם נציג אחראי הגינון ובתאום מלא בביצוע הגינון. 41.10.11
 

, כלומר   MADE –  ASין בסיום העבודה תכנית עדות .  על המבצע להגיש למזמ41.10.12
תכנית מצב קיים בשטח לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה.על  

 התוכנית המצבית להיות ממוחשבת. 
 

  . על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, 41.10.13
ועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הבאת  לרבות התנאים שישררו במקום במ

ותנועת ציוד מכני/הנדסי, בעיות שינוע חומרים, עצים/ומגבלות/אילוצים נוספים. לא  
הבנת המצב  -ידיעת ו/או אי-תתקבלנה כל הסתייגויות, דרישות ותנאים מצד הקבלן בשל אי 

 באתר בעת ביצוע עבודות.
 

 ויהיו כלולות במחירי היחידה של הסעיפים.   העבודות הנ"ל לא ישולמו בנפרד כל
 

 הכנות לעבודה  -41.11.0
 

קרקעיות )צנרת   -לפני תחילת העבודה יסומנו על פני השטח כל המערכות התת 41.11.1
 וכבלים  

 וכו'(.                  
 

 , וכל גורם בעל מערכת תת . על הקבלן לקבל את אישור הרשות המקומית, בזק, חח"י41.11.2
 קרקעית או עילית בשטח )כולל אישור חפירה(.                  

 
קרקעי, יודיע על כך  -. במידה ונתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת41.11.2
 לממונה 

 ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול בו                
 

 אביזרים   –41.12.0
 

רי חיבור )כל הטפטוף מאותו  לתכנית במפרט הטכני, כולל אביזבהתאם   – טפטוף   41.12.1
 תוצרת 

צבע חום כולל טפטפת   16המפעל וסוג + תו תקן ישראלי צינור מטפטף בקוטר               
 אנטגרלית 

   יש לאטום את הטפטפת( כולל   -מווסתת,כולל טבעת אטימה )במקום בו אין שתילה              
 מ' מיצב.   2כל  -מ'ס  40ממ' באורך  6ברזל מגולוון מייצבים מ             

  
המדידה לפי מ"א כמפורט בכתב הכמויות, בתכניות בפרטים ובמפרט, למעט טפטוף עצים  

 שימדד בנפרד לפי יחידות.
 

 כל המחברים יהיו מצמדים ורוכבים בעלי תו תקן ישראלי מסוג פלסאון,    – מחברים .  41.12.2
ט'. אין להשתמש בחבקים, מחברי שן  א  10שווה ערך העומד בלחצים עד פלסים או                 

 וכד'.  
 נכלל במחיר המ"א של הצינורות.                  

 
אביזרים ליציאות, המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר, יורכבו תמיד על    41.12.3
 הקוטר  



 

 מ' מאביזר היציאה.  2.00ק  הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרח              
 

 ס"מ בקרקע.   80בכל קוטר יטמנו   10ורות פוליאתילן דרג  צינ
 

 יטמנו בעומק לפי קוטרם: 6צינורות פוליאתילן דרג   
  
 ס"מ.  40עומק ההטמנה   50-40קוטר    
 ס"מ.  30עומק ההטמנה   25-32קוטר   
 ס"מ.  10עומק ההטמנה   16צנרת טפטוף בקוטר  

 
ין במידה שווה על ידי מפתחות  ותקנו על הצינור ויהודקו לסרוגהרוכבים י  41.12.4

 מתאימים. 
 (: 3/4לאחר מכן יש לקדוח את הקדח דרך הרוכב במקדח במידות כלהלן )ליציאת "              
  
 קוטר הקידוח   הרוכב 
 מ"מ  14  מ"מ  32 
 מ"מ  16  מ"מ  40 
  

 PVC  "4השרוולים יהיו מסוג בהתאם לתכנית ולהנחות המפרט הטכני,  –  שרוולים 41.12.5
 חציית כבישים.בחציית מדרכות יהיו השרוולים מסוג ב -

E.P -110-50  תקן ישראלי, כולל אספקה, אביזרי חיבור חפירה, הרכבת מערכת  וב 10ובדרג
 סמ', כיסוי והצנעה.  20סמ' ריפוד בחול     120-40לעומק 

 ם ובמפרט. המדידה לפי מ"א כמפורט בכתב הכמויות, בתכניות, בפרטי
 

   –  מחשוב 41.13.0
מותקן בתוך ארון    או שווה ערך  מארז מקצועי אטום למים - חשב השקיה מסוג גלקון מ

 הגנה. 
 מדידה קומפלט כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, בפרטים ובמפרט.

 
 צריכת מים  41.14.0

 
מים בהם לא  הקבלן יפנה למחלקת המים על מנת לקבל אישור התחברות למקורות     41.14.1

יר לפי קומפלט )לאחר התקנת שעון מים וכלול במחיר יחידת החיבור  קיים שעון מים. המח 
 למקור מים( כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, בפרטים ובמפרט.  

 
 לקבלן הזוכה אין רשות להתחבר לשום מקור מים ללא ביצוע ההליך של סעיף א'.   41.14.2

 
לקת הגינון בתאום עם  רשאי להתחבר למקורות מים של מחהקבלן הזוכה יהיה     41.14.3

נציגי המקום ויהיה מחויב לשלם עבור צריכת המים בתקופת הביצוע של הפרוייקט ועד  
 מסירתו לידי אחראי גינון.

 
 ראש מערכת  41.15.0

 
הקבלן הזוכה או כל נציג מטעמו מחויב בתאום בניית ראש מערכת להשקיה עם    41.15.1

 אש מערכת, מבנהו הסופי. הגינון. התיאום יכלול מיקום ר  נציגי מחלקת 
 

 כל אביזרי החיבור יהיו מגולוונים.   41.15.2
מש,ברזים חשמליים מנווטים +   120הראש יכלול מד מים,מקטיני לחץ, מסנן     41.15.3

 רקורדים,  
 

 הראש יהיה בנוי בתוך ארון אורלייט על בסיס בטון + מנעול.   41.15.4
קרקעי יש לחפור ולסלק את  -בראש תתמניעת הצטברות מים מתחת לראש,  יש לדאוג ל

 ס"מ חצץ.  20ס"מ מתחת לאביזר הנמוך ביותר ולמלא שכבה של   30הקרקע עד לעומק 
 



 

 המחיר לפי קומפלט כמפורט בכתב הכמויות, בתכניות, בפרטים ובמפרט. 
 

 צנרת השקיה  41.16.0
 ם או חדים. א מתיחה וללא מגע עם עצמים קשיצנרת הפוליאתילן תונח בתעלות לל   41.16.01

 
צנרת הטפטוף תהיה לפי הספיקות המצוינות ע"ג המפה. בצבע חום           בקוטר     41.16.2

 מ'  1.0–ל/ש ,כל    1.6ממ', בספיקה       16
 

 במקום בו לא ישתלו צמחים , יש לאטום את הטפטפת עם טבעת אטימה תואם טפטפת. 
 

 מ"מ.  6ס"מ מברזל עגול   40ך וף תוצמד לקרקע עם עוגנים באורצנרת הטפט    41.16.3
 

 ס"מ בתוך הקרקע.  30-40על הקבלן להטמין את המחלקים בעומק של      41.16.4
 
המדידה לפי מ"א כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, ובמפרט מחיר היחידה כולל אביזרי   

 חיבור, חפירות והחזרת המצב לקדמותו. 
 

 עצים טפטוף   41.17.0
 

 ל/ש. 1.6טפטפות אנטגרליות בספיקה       10טבעת טפטוף של  41.17.1
התחברות טבעת הטפטוף לצינור המחלק יהיה מחברי הברגה תוצרת פלסאון /    41.17.2

 פלסים שחור ומבוצע עפ"י פרט מצורף 
 

 אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקוי המערכת.  41.18.3
 

       ות, בתוכניות, ובמפרט מחיר    המדידה לפי י"ח כמפורט בכתב הכמוי 
 היחידה כולל אביזרי חיבור.        

 
 
 
 

 ריהוט חוץ -42פרק 
 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן   42.10.1
 הכחול"(, 

 כולל אופני המדידה.               
 

 רט  ואם בהכרח למספור הסעיפים שבמפ. מספור הסעיפים במפרט הכמויות זה אינו ת 42.10.2
 הבינמשרדי.             

 
 אשפתונים   42.02   

 בתוספת    30אשפתון מבטון מזויין ב   והתקנתם עפ"י התוכנית. אשפתוניםאספקת  42.02.1
 . ליטר הקשור בשרשרת עם מכסה  60פלסטי עם מיכל גמנט יפ              

 " או ש"ע "שחם אריכא  מצדהסמ' דוגמת  69 סמ' ובגובה  56*56- מידות              
 גמנט האשפתון לבחירת אדריכל הנוף. יפ              
 

 בתוספת   30אשפון גחלים  מבטון מזויין ב והתקנתם עפ"י התוכנית.  ן אספקת אשפתו  42.02.2
 ליטר הקשור בשרשרת עם מכסה .  60פיגמנט עם מיכל פלסטי              
 צדה "שחם אריכא" או ש"ע סמ' דוגמת מ 53סמ' ובגובה   28*32-מידות              
 פיגמנט האשפתון לבחירת אדריכל הנוף.              

 
 
 
 ברזיות        42.03   



 

ברזייה מבטון ממוחזר +   והתקנתם עפ"י התוכנית.  מים קרים ברזית  אספקת  42.03.1 
 גמנט. יפ

   2310 מק"ט   שיאוןים .כדוגמת ברזיית מותאמת נכים, הכולל פיית מילוי בקבוק              
 או ש"ע  אריכא"  "שחם                

 סמ' ,   27סמ' , רוחב  86מידות: אורך               
 גמנט הברזייה לבחירת אדריכל הנוף.י פ                 
 
 מנגל        442.0
 מנגל מבטון + פיגמנט. והתקנתם עפ"י התוכנית. מנגלים  אספקת  42.04.1 

 או ש"ע  -האש חב' "הדס" כדוגמת סדרת על               
 סמ'  90סמ' , גובה   40סמ' , רוחב   140מידות: אורך               

 פיגמנט המנגל לבחירת אדריכל הנוף.                  
 

 מחיר           יםהמדידה לפי י"ח כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, ובמפרט 
 רי חיבור. היחידה כולל אביז       

 
 מ' ס  65סמ' , גובה  15
     

 מחיר           יםהמדידה לפי י"ח כמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, ובמפרט 
 היחידה כולל אביזרי חיבור.        

 
 

 .פרגולות  42.05
 המחופים באבן חירבה   30שילוב של קירות בטון ב  ההמעוצבת עשוי  ההפרגול  .א

 . נה בהתאם לשטחמשת סמ' סה"כ ובגובה   40*40במידות 
 .ה לתאורבכל  עמוד שקע   .ב

   ממ' חב' "דןפל" או ש"ע 12וקירוי בפוליקרבונט  פרופילי מתכת  ותגג הפרגול .ג
 עפ"י  תכניות ופרטים.       
    ומקושרות זו לזו  עפ"י  הנחיות ותכניות    30יסודות הבטון לכל יחידה יהיו מבטון ב   .ד

 קונסטרוקציה מצורפות .
 שכבות.  2 -מיקרון 20 בצבע יסוד אפוקסי חם, צבע תלה  הפרגו קונסטרוקציית  .ה

 מיקרון כל שכבה , או בהתזה.  40שתי שכבות של    "גלזורית"צבע עליון       
 הגוון לפי בחירת האדריכל.     

 
ואספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים וכן את   הפרגולה העבודה כוללת את ביצוע 

 החפירה
 וצביעתה.  הגגמם ואת עיגון ליסודות, את היסודות עצ  

 ל קומפלט ומושלם לפי הפרטים והתכניות לשביעות רצונו של המפקח והמתכנן.הכ
 

 עבודת האמן תעשה בתאום מלא עם אדריכל הנוף והקבלן המבצע בשטח.
 

 :  אופני מדידה ותשלום             
 
 . בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח על סיום כל שלב 1

 בביצוע   העבודה.      
 ר קבלת האישור הנ"ל זכאי הקבלן לקבל תמורה לעבודתו. רק לאח     
 

       
   
 גידור  – 44פרק  

 
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" )"האוגדן הכחול"(, כולל  

 אופני המדידה.  
 



 

 גדרות פרופילי פלדה    44.01
 

ב' תוצרת -6006טלוגי דגם תבור מס' קלוונת ומפלדה מגהגדר תהיה -מעקה בטיחות 44.01.1
 2 -מיקרון 20בחום בטבילה ותצבע בצבע יסוד אפוקסי חם, גלוון מגדרות "אורלי או ש"ע 

 שכבות.
 מיקרון כל שכבה , או בהתזה.  40שתי שכבות של   "גלזורית"צבע עליון  

 הגוון לפי בחירת האדריכל.
 

לפי הפרטים ולפי הוראות   או ע"ג קירות במידות 20 -טון בהעיגון ע"ג יסודות מב 44.01.2  
 היצרן.

 
 הצביעה. לפני יש לבצע גילוון קר בשטח לכל חלק שהגלוון ירד ממנו תוך כדי עבודה,  44.01.3 

 
בחום בטבילה ותצבע  סמ' מגלוון  040/16במידות  לוונת ומפלדה מגשער -שער פשפש  40.02

 שכבות.  2 -מיקרון 20בצבע יסוד אפוקסי חם, 
 מיקרון כל שכבה , או בהתזה.  40שתי שכבות של   ""גלזוריתצבע עליון  

 הגוון לפי בחירת האדריכל.
 

העבודה כוללת את ביצוע הגדר ואספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים וכן את החפירה   
 ליסודות, את היסודות עצמם ואת עיגון הגדר וצביעתה. 

 מפקח והמתכנן.ם והתכניות לשביעות רצונו של ההכל קומפלט ומושלם לפי הפרטי
 

 מחיר            יםכמפורט בכתב הכמויות, בתוכניות, ובמפרט מ"א  המדידה לפי            
 היחידה כולל אביזרי חיבור.              

 
 

 עבודות סלילה  -  50פרק 
 

  עבודות הכנה ופירוק:   51.1
 

 עקירת עצים ושורשיהם
 

פקח בכתב לפני עקירת העצים.  כללי, על הקבלן לקבל אישור המ בנוסף לאמור במפרט 
המפקח לא ייתן אישור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור ממחלקת הגנים של  

 הרשות המקומית או קק"ל לעקירה. 
 "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין. 

  15 -יקרי גדול מלצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ, בניגוד למפרט כללי, צמח שקוטר הגזע הע 
מטר לפחות. כל מה שמתחת לקריטריון זה ייחשב להסרת צמחייה. העבודה   3ס"מ ובגובה 

כוללת: כריתת העץ, חיתוך ענפיו ואיסופם, עקירת הגדם על שורשיו, מילוי הבור בשכבות  
 מילוי והידוקן. המדידה לתשלום לפי יח' כולל כל האמור לעיל.

 
 
 
 

 פינוי ערמות פסולת 
 

תפות הקבלן והמפקח לאיתור ערמות פסולת  ת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתבהתחל
 הקיימות בשטח. במידה ויאותרו ערמות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:  

 קבלת הערמות המיועדות לפינוי ע"י המפקח וסימונן ע"ג התכנית.  -
 מדידת נפח הערמות לצורך חישוב הכמויות.  -
 לת מאושר.פינוי ערמות הפסולת לאתר סילוק פסו -

 
 ם במ"ק מחושב ע"י מדידת הערמות לפני פינוין. העבודה תימדד ותשול

יום מיום מתן צוו התחלת עבודה, יראו כאילו   30במידה והקבלן לא ידרוש עריכת סיור כנ"ל 
 הקבלן ויתר על זכותו לתבוע תשלום כלשהוא בגין פינוי ערימות פסולת כנ"ל. 



 

 
 או פירוקים.  סילוק פסולת ועודפי חפירה/ חציבה/

 
במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום   51017יף בנוסף לאמור בסע 

מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק  
פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא הייתה באתר לפני תחילת  

 העבודה.  
 
 
 
 

 עבודות עפר     51.2
 

 חפירה/ חציבה 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא   

ובכלים מסוג כלשהם. כמו כן כולל סעיף זה חפירה   אלחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהו
 של מסעות קיימות או מדרכות. העבודה כוללת:  

לרבות  בולדרים, מסעות, ובכל התנאים  חפירה בקרקע כלשהי לרבות סלעים, .א
 חפירה במי תהום.

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות ובעבודת   .ב
 ידיים במידת הצורך. 

מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך לצורך שימושים שונים   .ג
וי מטיב משובח לשכבות  כגון: אדמה לצורכי גינון, מילוי גס בשכבות נמוכות, מיל

 וכו'. עליונות  
הכשרת החומרים החפורים למילוי חוזר גם אם יש צורך בריסוק, ניפוץ וגריסת   .ד

 האבן. 
 העברת מיטב החומר לשטחי מילוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.  .ה
העמסה ופינוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או   .ו

אתר ופיזורו שם בשכבות  ק"מ מגבול ה 10קח עד למרחק של למקום בו יורה המפ
 ס"מ.   20של 

 פירוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.  .ז
 

מדידת מצב קיים באזור בולדרים )ששבירתם לצורכי מילוי כלולה בעבודות החפירה(  
עבודות  וסלעים תעשה על קרקע טבעית שביניהם, ולא תשולם כל תוספת עבור 

ז'. המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט   המתוארות בסעיפים א' עד 
 הכללי. 

 
 

 יישור והידוק מבוקר של שטחים  
 

סעיף זה מתייחס לעבודות יישור קלות של פני השתית, שאינם בדיוק הדרוש ובמצב   
ע"י  רעוע לאחר עבודות העפר. העבודה כוללת יישור השטח הקיים לגבהים המתוכננים 

. הפרשים גדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה, מילוי והידוק.  ס"מ +  50החפירה ומילוי עד 
של המפרט   21.01.73כמו כן הידוק פני השתית הסופיים לצפיפות הנדרשת כמפורט בסעיף 

 הכללי. המדידה לתשלום היא לפי מ"ר של פני השטח. 
 

 הידוק המילוי  
 

כוללת עיבוד  זאת כי עבודות הידוק המילויים בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש ב 
המדרונות למדרגות לפני ביצוע המילוי בשיפוע כמתואר בתוכניות. הידוק המילוי למדרגות לא  

 יימדד בנפרד ומחירם כלול במחיר הידוק המילוי שיימדד לפי החתכים לרוחב.  
 



 

ה  עבור מילוי ישתמש הקבלן בחומר מובחר מחומר החפירה המקומי, והעבוד -
 ו"ח יועץ הקרקע(.)ד   1תבוצע בהתאם לנספח מס' 

  15% -המטר העליון של המילוי יהיה מחומר מקומי נברר שאינו מכיל יותר    מ -
ס"מ. החומר   10דקים )חרסית( גודל האבן המקסימלית לחומר זה לא יעלה על 

 ס"מ.  20יהיה מודרג ויכיל את כל פרקציות הביניים. עובי שכבות המילוי הנ"ל עד  
הוא מחומר מקומי אך גודל האבן המקסימלית   מילוי מתחת למטר הנ"ל יהיה גם -

 ס"מ לשכבה.  30ס"מ, עובי שכבות המילוי הנ"ל עד   20במקרה זה יכול להגיע עד 
המילוי של המטר העליון יהיה מבוקר, אין להניח שכבה נוספת לפני שקודמתה   -

 נבדקה ע"י מעבדה מוסמכת ואושרה ע"י המפקח באתר. 
שיידרש מיון עודפי החפירה כולל שבירת גושי  הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו  על -

 הסלע הגדולים, גריסה, ערבוב חומרים וכו', ולא ישולם על כך בנפרד. 
או שווה   BOMAG 212Dהידוק שכבות המילוי יהיה בעזרת מכבשים כבדים כדוגמת  -

 ערך. 
 

 חישוף והורדת צמחיה 
 

י, כולל כריתה ועקירה  במפרט הכלל 51012, 51011עיפים העבודה כוללת את כל המפורט בס
, עקירת שיחים על שורשיהם תיחשב כי נכללת  51.1של עצים בקטרים קטנים כמפורט בסעיף 

 בעבודות החישוף. 
חישוף יבוצע אך ורק בשטחי המילוי או בכל שטח אחר בהתאם להוראות המפקח. לפני ביצוע  

חישוף לפני שקיבל  לחישוף והוא לא יתחיל בביצוע ה החישוף יסמן הקבלן את השטח המיועד 
את אישורו של המפקח לשטח המסומן וכן לגודלו לצורך תשלום. לא תשולם כל תוספת בגין  
גושי סלע, בולדרים וכו' הקיימים בשטח בין אם הם בולטים מעל פני השטח או מכוסים בעפר,  

 ס"מ.  30החישוף הנדרש עד   ואשר במהלך החישוף יש צורך להזיזם ו/או לסלקם.  עומק
ה וכתוצאה מביצוע החישוף וסילוק הבולדרים, גושי הסלע או מטרדים שונים אחרים,  במיד 

יוצרו שקעים בעומק גדול מעומק החישוף הנדרש, אלה ייסתמו לרום הקרקע הטבעית פחות  
ף  ס"מ בחומר מילוי מאושר ושיהודק כנדרש.  לא תשולם כל תוספת תשלום למחיר החישו  15

רש לעיל. חומר החישוף יסולק אל מחוץ לשטח למקום  עבור ביצוע סתימת השקעים כנד 
שיאושר על ידי המפקח והרשויות, באחריות הקבלן.  התשלום עבור סילוק החומר הנחשף  

 כלול במחירי היחידה לחישוף. העבודה תימדד במ"ר לפי אישור מוקדם של המפקח. 
 

 מילוי מובא נברר 
 

זורים מיוחדים אשר יש לקבל  אישור  ט הכללי, המילוי המובא יהיה באבנוסף לאמור במפר 
 המפקח מראש ובכתב.  

 
מודגש בזאת כי שכבות אלו יבוצעו באזורי   -ס"מ מתחתית המבנה  60במפלס עד  .א

מילוי וחפירה בשתית חרסית על מנת למנוע זרימת מים והצטברותם בחומר  
ר כוהזיבי לא תופח שיעמוד  המילוי, אין להשתמש בחומר גרנולרי אלא בחומ

 שות האיכות הבאות:בדרי
 (. A-1, A-3, A-6, A-7  -)ולא כ  A-2, A-4, A-5   כחומר   AASHTOמסווג לפי שיטת המיון של   .1
יהיה   200#ס"מ, % עובר נפה  8בנוסף לסיווג זה, גודל מכסימלי של אבן לא יעלה על  .2

  10%אינדקס פלסטיות מכסימלי , %35% , גבול נזילות מכסימלי  40 - 20בתחום בין 
 . 0%יעור תפיחה חופשית של וש

 . 2%ברטיבות אופטימלית +    MOD AASHTO 95%  החומר יהודק לצפיפות של    .3
 . 8%מת"ק תכנוני מינימלי  .4

ס"מ )לא כולל המבנה(, רצוי להשתמש   60 -ב.   בסוללות בהם עובי המילוי הנדרש גדול מ
ן להשתמש במפלסים  ל מנת להקל בביצוע. עם זאת נית בחומר זהה לזה שהומלץ לסעיף א' ע 

.   4בעל מדד קבוצתי מכסימלי של   A-6(4)או   A 2-5, A 2-6, A-4, A-5  אלו בחומר מילוי מסוג 
כחומר מילוי לשכבות אלו ניתן גם להשתמש גם בחומרים גרנולריים שייחפרו במסעה  

ס"מ כ"א ובבקרה מלאה   20 הקיימת. שכבות המילוי במפלסים אלה יהודקו השכבות של 



 

הצפיפות הנדרשת, בהתאם לסוג החומר לפי דרישות מפרט מ.ע.צ. לחומר מושאל   לדרגת
 ובהתאם לסוג במפרט הכללי. 

 
 
 
 
 
 
 

 להלן הטבלאות לתכולת הרטיבות ולדרגת ההידוק לחומר המילוי ועיבוד השתית: 
 
 

 : המלצות לתכולת רטיבות העיבוד של קרקע השתית 9טבלה מס'  
 

 סוג קרקע 
 AASHTO M 145-87  -מיון לפי ה

A-1 

A-3 
A 2-4  

A 2-6   עד 
A-2-7  

A-7-6   עד 

 תופחת

  PL + 2%   בתנאי
שבתכולה זו אפשר 

להדק לצפיפות 
 הנדרשת

 לא תופחת

תכולה אופטימלית 
המתאימה לצפיפות 

  1%הנדרשת + 
בתנאי שניתן להסיג 

 צפיפות זו בשדה

תכולה אופטימלית 
פיפות המתאימה לצ
  1%הנדרשת + 

ן להסיג בתנאי שנית
 צפיפות זו בשדה

תכולה אופטימלית 
המתאימה לצפיפות 

  1% -הנדרשת 
בתנאי שניתן להסיג 

 צפיפות זו בשדה
  

 
להוציא את המקרה   5%עד  3% -בפועל ניתן להוריד את תכולת הרטיבות המצוינת בהערה: 

 הרטיבות. עות אלו ובגלל רגישותן לתכולת ( בגלל הקושי בהידוק קרקA-4 4-5של קרקע טינית )
 
 
 

 MOD: המלצות לדרגת הידוק קרקע שתית כאחוז מהצפיפות המקסימלית לפי 10טבלה מס' 

AASHTO     (AASHTO - 180.) 
 מיון קרקע

AASHTO M-

145-87 
A-1 A-3 

A-2-4 

A-2-5 

A-5 
A-2-7 A-6 

A-2-6 
A-7-5 

A-5 A-7-6 

דרגת הידוק 
 90% 92% 92% 93% 95% 97% 97% מינימום )%(

בת עובי שכ
מילוי 

מכסימלית 
 )ס"מ(

20 30 15 15 15 15 15 

 
 

 הערות: 
ס"מ על מנת להשיג   20-30במקרה של שתית בחפירה, יש לתחח ולעבד שכבה בעומק  .1

 משטח בעל תסבולת אחידה. 
 במקרה של מילוי, תהודק כל שכבה לפי אחוזי ההידוק והעוביים כמצוין בטבלה לעיל.   .2
 
 
 

 עבודות אספלט  51.4
 



 

 לביטומנים:    161וכן תקן ישראלי    51ר במפרט הכללי פרק  בנוסף לאמו
 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין  בתכנית ולהוראות המפקח.  .1
 לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה.  .2
ר עבודות פיזור ללא כבלי  רק במקומות מיוחדים אשר יאושרו על ידי המפקח תות .3

במקרה זה פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת מגמר )פינישיר( אלקטרוני   פלדה,
. עבודה ללא מגלש וללא כבלים תאושר  8.4הממוייד במגלש פרקי באורך מינימלי של 

 מראש ובכתב ע"י המפקח.
קבות לא  משאיות עו 2ומרווח הזמן בין  ףתערובת האספלט תסופק לאתר באופן רצו .4

 ק"מ.  100ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על  דקות. מרחק  15יעלה על 
י טיטוא פני  נלא יותר ביצוע ריסוס לפני סלילת שכבת אספלט מעל שכבה גרנולרית לפ  .5

מכני, תיקון אזור סגרגציה )לא על ידי פיזור חומר פק מעל   אהשכבה הגרנולרית במטט
מפרט. עבודות מיכניות  גבהים בהתאם לתכנון ולדרישות האזורי סגרגציה( ואישור ה
 אלו כלולות במחיר החוזה.

 
טון ובעל לחץ   16ציוד ובקרת איכות:  המכבש הפנאומטי יהיה במשקל מינימלי של  .6

 לפחות. שימוש במכבש אחר דורש אישור בכתב מהמפקח.   PSI 110חישוק של  
 

טון   10המכבש יהיה במשקל גלגלי פלדה  3במקרה של שימוש במכבש סטטי בעל  -
. הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויברציוני )טנדם( במקום מכבש  לפחות
 גלגלים. 3סטטי  

לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה   -
 מעלות צלזיוס.    130 -מעלות צילזיוס או נמוכה מ 165 -גבוהה מ 

 לבדיקת טמפרטורות האספלט.  מדי חום  2הקבלן יחזיק באתר  -
 קת הגלעונים בשכבת הסלילה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה. בדי -

 
 

 תשתית אספלט 
 
 כללי:  .1

 סעיף זה מתיחס לעבודות תשתית אספלט )תערובת אגו"מ מיוצב בביטומן( 
 
 : דירוג התערובת .2

 להלן:  2.11.1קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בטבלה  
 

 ת תשתית אספלט: תחום דירוג לתערוב - 2.11.1לה  טב
 

 200# 80# 40# 10# 4# 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.5" נפה
אחוז 
עובר 

 משקל
100 75-100 60-85 47-73 40-65 29-48 18-32 6-17 3-11 0-7 

 
 
 
 
 

 מרשם התערובת לעבודה: .3
 

המפרט   הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמת מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי
רשם התערובת לעבודה, קווי דירוג ותכולת ביטומן יקבעו ויאושרו  המיוחד והמפרט הכללי, מ

 סופית על ידי הפיקוח על פי תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 
 



 

 ליבראות(.  1000ק"ג ) 450  -יציבות התערובת המוגמרת לא תפחת מ .1
 ות אינטש(.מאי 6-12מ"מ )  4עד   1.5נזילות התערובת המוגמרת תהיה בתחום  .2
 . 6-12%ת המוגמרת יהיה בתחום תערובבאחוז החללים  .3
מ"מ לרוחב   9 -מ"מ לאורך הכביש ו 7הסטיות המותרות במישוריות השכבה יהיו:  .4

 הכביש. 
 . 96% -שיעור ההידוק בשכבת תשתית אספלט לא יפחת מ .5
כל הדרישות לגבי תערובת תשתית אספלט אשר אין לגביהן התייחסות מיוחדת בסעיף   .6

 לתערובות אספלטיות.  תואמות את דרישות המפרט הכללי זה 
 

 . הכל בהתאם לסעיפים בכתב הכמויות המדידה: תיעשה לפי טונות או לפי מ"ר
התשלום: יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד ובמפרט  

את מערכת   הכללי לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול 
ביעת מרשם התכרובת ומערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  הבדיקות המוקדמות לק

 הביצוע ולאחר הביצוע אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. 
 
 ריסוס יסוד: .4
 

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית )תשתית או מצע( לפני ריפודה בשכבה  
במפרט   510442יף והחומרים לגבי ריסוס יסוד בסע כל שלבי העבודה …אספלטית חדשה

 הכללי. 
 המדידה: לפי מ"ר. 

 התשלום: יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות טיטוא לפני הריסוס. 
 
 ריסוס מאחה: .5
 

עבודה זו מתיחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מאחה, לפני ריפודה בשכבה אספלטית  
מת לב הקבלן מופנית  תשובמפרט הכללי.  510442אמור לגבי הציפוי בסעיף חדשה. בנוסף ל 

 לדרישות הבאות: 
השטח, לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגירים וחלקיקים רופפים,   .1

לשביעות רצון המפקח. או יידרש על ידי הפיקוח, יבצע הקבלן גן טיטוא להשגת  
 הניקיון הנדרש. 

 או ש"ע.    STEסוג הריסוס יהיה  .2
 ק"ג למ"ר.  0.3כמות הריסוס היא  .3
זמן האשפרה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות   .4

 משעה אחת או לחילופין עד לקבלת פני שטח שחורים וסמיכים. 
עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה. חול זה יסולק בגמר תהליך   .5

 הספיגה ולפני הנחת שכבת הריפוד. 
ציוד מכני או הלכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד  באחריות הקבלן למנוע כל תנועת  .6

 לריפודו.
 

 המדידה: תיעשה לפי מ"ר.
 התשלום: יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות הטיטוא. 

 
 

 
 קווי מים ביוב ותיעול - 57פרק   
 

        
 קווי מים ביוב ותיעול      57.00

 
 הבין משרדים לסטנדרטיזציהר במפרט הכללי שבהוצאת הוועדה  כל האמו



 

 קווי מים,  - 57של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובים )"האוגדן הכחול"(, פרק  
 ביוב ותיעול חל על פרק זה, פרט אם נאמר אחרת. במקרה של סתירה, או 

    העדיפות     -הנ"ל לבין תקן ישראלי  57רו משמעות וכיו"ב, בין האמור בפרק 
 תהיה לאמור בתקן הישראלי. 

           
 

 עבודות ביוב  57.02
 

 צינורות ביוב .   57.02.01
 
 מ"מ לביוב ותיעול יהיו לפי  160צינורות פי.וי.סי בקוטר   
 הדרגים שבתכניות ובכתבי הכמויות ובהתאם לדרישות ת"י העדכני.   
 על גבי   מ', והם יונחו בקווים ישרים,3.0אורך הצינורות לא יעלה על   
 ק.מצע חול מורטב ומהוד   
 
 יהיו מחברי פעמון  והשוחות המחברים לחיבור הצינורות   
 וגומיות מתאימות לדרג הצינור.   
 
 
 הטפול וההנחה של צינורות ייעשו לפי המפרטים הכללים ות"י .   
 על הקבלן לבצע את העבודה תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי יצרני   
 בכתב מיצרן בודתו, על הקבלן להמציא אישור הצינורות. עם גמר ע  
 הצינורות או מאחר מנציגיו המורשים, שהעבודה אכן בוצעה בפיקוחם   
 ובאחריותם המקצועית. הגשת אישור כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה   
 במקום.  
 

  
 בדיקה ומדידה  57.02.02

 
 
 ם במיםלאחר גמר ההנחה הכיסוי ובניית שוחות הביקורת, ישטפו הקווי  
 השונים לאטימות ע"י בדיקה הידראולית שתכלול    ויבדקו קווי הצינורות  
 שעות לגילוי נזילות. הבדיקה  24מילוי הצינורות והשוחות במים במשך    
 תמשך עד לשביעות רצון המהנדס ובמשך הבדיקה יתוקנו כל המקומות   
 בהם יתגלו נזילות בצורה שתהיה לשביעות רצונו.  
 
 . 57פרט הכללי פרק  וסניקה תבוצע בדיקת לחץ לפי המ בקו לחץ   
 
 מדידה ותשלום: המדידה תהיה במטר אורך מציר שוחה ובניכוי הקוטר   
 הפנימי של השוחה. המחיר הצינור יהיה ב מ.א. לפי עומקים ויכלול את   
 כל עבודות העפר, הובלה, פריקה, אספקה, פיזור והנחת הצינור, חומרי    
 באדמה נקיה ובדיקת לחץ. , תיקון ציפויים ועטיפה, כיסויאטימה וריתוך  
 
 כל הדרוש לבדיקת הלחץ יסופק על חשבון הקבלן ויהיה כלול במחיר    
 למ.א. צינור.   
 
 
 עומק הצינור יהיה הממוצע בין שתי שוחות סמוכות. מדידה העומק של  
 הצינור תעשה מפני הקרקע, ועד למרכז השוחה בתחתית המזלגון.   
 
 
 תיקון כבישים, מדרכות ושבילים  
 
 תיקון כבישים ומדרכות יבוצע ע"י מילוי בחומר מתאים ונקי מהחפירות  



 

 של התעלות בכל רוחב התעלה מעל שכבת החול כשמעל לחומר זה תונח   
 ס"מ לאחר ההידוק.   45שכבת כורכר או מחלוטה בעובי מינימלי של   
 נדרש ע"י מהנדס. שכבת הכורכר או מחלוטה תהודק לצפיפות ה  
 ר או מחלוטה ייגמר לאחר ההידוק מתחת לשכבות האספלט מילוי הכורכ  
 הקיימות, ומעליהן יתוקן האספלט של הכביש למצבו שלפני הפתיחה.   
 
 מדידה ותשלום: התשלום לתיקון הכבישים יכלול את מילוי כורכר או   
 מות כולל  ,  תיקון האספלט, הכל בשל O.C.M מחלוטה מהודקת, ריסוס  
 כל עבודות העפר.  
 המדידה לצורך תשלום תהיה במטר אורך ובלי להתחשב ברוחב הפריצה.   

 
 
 
 
 שרותים יבילים   חריגים.- 99פרק    
 

 "שחם אריכא " או ש"ע  7851 'כנען' דגם יביל מבנה  מפרט
  חדרים בשני שירותי תאי  4

 HPL במחיצות המופרדים שירותים תאי  2 עם חדרים 2 הכולל ,מזוין בטון העשוי יביל מבנה 
 
 

 .כיורים עם ומבואה
 כללי  מבנה 

 . -30ב מזוין  בטון  עשויים (ותקרה רצפה ,חיצוניים  קירות) מעטפת
 מידות 
 מידות  חיצוניות- אורך: 3.70, רוחב: 2.70, גובה : 2.72
 משקל 

 14,000 ק"ג.
 חוץ  קירות ציפוי

 או  (צהוב כורכרי) T5012 בגוון  30 ם מרק ע"שו  או "טמבור " 'חב של "גמיש רב" צבע במערכת
 .זה צבע  לסוג "טמבור " 'חב  קטלוג מתוך המזמין לבחירת ,אחר

 פנים  וחיפוי  ריצוף
 בגוון  מ"ס 33/33 של במידות 2279( י"בת כנדרש  החלקה בדרגת) קרמיים  באריחים ריצוף

 של דותבמי קרמיים באריחים  חיפוי (.החברה י"ע  שיוצגו גוונים 3 מתוך) המזמין לבחירת
 לגובה  ועד שירותים בתא 'מ 1.60 של  לגובה עד מ"ס 33/33

 
 בגוון  ",סופרקריל" מסוג  אקרילי בצבע צבועים  והתקרה הגובה יתרת .מקלחת בתא מטר2.0
 .זה צבע לסוג "טמבור " 'חב קטלוג מתון המזמין  לבחירת ,אחר או לבן

 גג 
 היצרן הוראות לפי ,ויציפ שכבות שתי + פריימר  שכבת) משוריין "גג מסטר"ב ציפוי

 "(.פזקר)"
 כניסה  דלתות 
 או בריח  רב תוצרת מ"ס  200/75 במידות ,מגולוונת מפלדה העשויים ומשקוף דלת  מכלול

 לפי בגוון  (,חוץ) אקלימית  לעמידות המתאים ,רכיבי דו פוליאוריטן בצבע צבועים ,ע"ש
 המזמין  בחירת
 .אקלימית לעמידות המתאימות יותויד  (צילינדר) סיבוביים מנעולים RAL. קטלוג מתוך

 
 תאים  בין מחיצות

 נעילת  בעלי השרותים לתאי כניסה דלתות הכוללים )HPL( "טרספה" מסוג קלים לוחות
 '.פנוי/תפוס '

 וקבועות  אינסטלציה
 תוצרת כמותית דו ידית עם הדחה מיכל ,סטנדרטית חרס אסלת :שירותים  יחידת בכל

 "כתר"
 .שירותים את לכל לבן מפלטיק טואלט נייר  ק מחזי .ע"שו  או "פלסאון " או



 

 
 ,וחמים קרים למים ניקל מצופה מיקסר ברז  ,קבוע מקלחת ראש :מקלחת יחידת בכל

 שיפועים 
 33/33 במידות אנטיסליפ  קרמיים באריחים ריצוף ,התא במרכז ניקוז ויחידת מתאימים

 .מ"ס
 

 .וחמים קרים למים קלני מצופים ניל וברז  כיור ברז ,חרס כיור :חדר כל של במבואה
 .לבן (הדחה ומיכלי כיורים ,אסלות) ותקבוע  גוון

 ביוב /מים חיבור
 . "3/4 קרים מים כניסת
 . "1/2 חמים מים כניסת
 .מ"מ  32 (ניקוז) כיור יציאת 
 .מ"מ 32 (ניקוז)מקלחת יציאת 
 . "4 ביוב יציאת 

 .אריכא-שחם תוכניות פ"ע וחשמל ביוב ,מים תשתיות  להכין יש
 שמל ח מערכת
 זרם  למקור לחיבור  מוכנה (,המבנה קירות  בתוך צנרת) תמושלמ  פאזית  חד חשמל מערכת
 וגוף המבנה  בתוך מוגנים  2x36W תאורה  גופי שני ,כוללת המערכת 25A. חיבור גודל .חיצוני

 מוגן  1x9W חיצוני תאורה
 ,כיוריםה ליד במבואה  (שקעים) קיר חיבור ושני לתאורה כפול  מפסק ,הכניסה דלת מעל מים
 .הארקה וקופסת  הזנה קופסת ,פחת מפסק עם ראשי חשמל  לוח 

 
 .המזמין באחריות  חיצוני זרם ממקור למבנה הזנה חיבור

 
 המבנה  העמדת 
 ביסוס יצירת תוך השטח לתנאי  ובהתאמה  אזרחי  מהנדס הנחיות לפי תעשה המבנה  העמדת 

 דלתות  וספי רצפה גובה ,מהמבנה ביוב /ניקוז יציאות ,המבנה משקל את בחשבון  הלוקח  יציב
 .כניסה

 
 כל  מ"ס  20 של בעובי 96%, מהודק  כורכר שכבות 3 של המבנה  יונח ישירה  הנחה של במקרה

 .שכבה
 
 
 
 
 



 
 -עבודות יומיות )רג'י(  -  60פרק 

 
 במפרט הכללי.  60המהווה השלמה לפרק 

 
 :  עבודות לפי שעות רג'י

 הקבלן יבצע עבודות יומיות לפי הוראות המהנדס.
מן העבודה ע"י המפקח וכן ירשמו ביומן סוגי העובדים והציוד  הדרישה לעבודות רג'י תירשם ביו

 הדרושים. 
 
 

 : אופני מדידה לתשלום 
עבודות יומיות )רג'י( תמדדנה לפי יחידות )שעה( עבודות בפועל, שאושרו ע"י המפקח ביומן  

 עבודה. 
 
 
 
 

הקבלן:   חתימה וחותמת                  תאריך: _________________                      
 _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 פיתוח נופי  -רבי יהודה בן בבא -פרעםש                                                
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 מצורף בנפרד    -  כתב כמויות -מסמך ד'

 
 

 , כבישים חשמל וקונסטרוקציה   פיתוח נוף -מערכת תכניות-מסמך ה'
 

 התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט: 
 
 

 קנ"מ  שם תכנית  שם קובץ   מס' גליון 
01 R.Y.B.B2019 1:250 דה מדי 
1 R.Y.B.B2019  1:250 פרוק 
2 R.Y.B.B2019  1:250 כללית והפניה לפרטים 
3 R.Y.B.B2019  1:250   גבהים 
4 R.Y.B.B2019  1:250 חניה וריצופים 
5 R.Y.B.B2019  1:10 פרטי קונסטרוקציה 
6 R.Y.B.B2019  1:10 פרטי קונסטרוקציה 
7 R.Y.B.B2019  1:125 חשמל 
8 R.Y.B.B2019 1:100 נון והשקיה גי 
9 R.Y.B.B2019  1:250 מידות 

10 R.Y.B.B2019  1:100 חתכים 
11 R.Y.B.B2019  פרטי נוף  
    

 
 

 וכן תכניות אחרות אשר תתווספנה. במידה ותתווספנה, לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או  
 הוספה ו/או שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו. 

 
 

 סיכוםל

קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה   כי הקבלן, מוסכם בזה
שהציג בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל  

גם אם לא הופיעה לכך דרישה מפורשת בסעיפי כתב    האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו,
 הכמויות ו/או התכניות. 

 

 
 ______________________________________ והכתובת:  שם הקבלן

 

 טלפון/פקס/דו"אל: _______________________________________ 

 

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________________________ 

 

 תאריך: _________________ 
 


