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 עבודות בטון יצוק באתר     02פרק 

 
 

 במפרט הכללי. 02כל הנאמר במפרט זה מהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 מוקדמות 02.00
 

 . זיון כוללים אינם( אחרת שצוין במקום למעט) זה בפרק הסעיפים כל
 . 02.100 פרק בתת המחירים לפי בנפרד נמדד הבטונים זיון
 . ( 02.00.01כמפורט מטה בסעיף  במידה ולא צוין סוג הבטון הוא) בסעיפים כמצוין הבטון סוג

 .דרשישת שיטה בכל הבטון שינוע כוללים העבודות מחירי
 (מ"מע ללא) חדשים בשקלים ונקובים רווח+  עבודה+  חומר כוללים םהמחירי כל

 
 סוגי הבטוןתנאי בקרה ו .00.0102

 
 לפי סוג הבטון. 118ביצוע עבודות הבטון בתנאי בקרה טובים בהתאם להגדרה בת"י מספר 

  
 חוזק הבטון מוגדר כדלקמן:

 
 . 20 -ב   א. בטון רזה לפילוס 

 .30 -ב  ב. בטון עבור ראשי כלונסאות
 .40 -ב   ג. בטון ליציקת עמודים

 .30 -ב  ד. בטון בתקרות ובקורות
 . 40 -ב    ה. יתר היציקות

 
 חוזק הבטון יקבע בהתאם למפורט בתוכניות הקונסטרוקציה. 

 גימור פני הבטון בהתאם למפורט בתוכניות האדריכלות.
יחידה. הריטוט והתבניות צריכות כל הבטונים יבוצעו בעזרת ריטוט. מחיר הריטוט כלול במחירי ה

 להיות ברמה כזו שלא תיווצר סגרגציה.
 
 

 איכות הבטון והיציקות 0002..02
 

  :תנאי בקרה .א
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים 

 בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
 

 :ציפוף הבטון .ב
ד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים יש להקפי

 המפקח. מראש אצל אותם יש לאשרוזאת ע"י ציפוף מתאים בעזרת כלים מתאימים 
 

 :מניעת סגרגציה .ג
יבטיחו ר שאיציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות 

 ר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.נפילת בטון לגובה של לא יות
 

  :אשפרה .ד
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 -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב 7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 

CURING COUMPOUND במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות  .לפי הוראות המפקח
 ים באישור המפקח.יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחר

 

 בדיקת הבטון .ה
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, 

וזאת  וי, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקש26כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 
 .106עפ"י ת"י 

 
 

 טפסות הבטון   02.00.03
 

ות בהתאם לתקנים ישראלים רלוונטיים ולמפרט הטכני הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות והתמיכ .א
 הכללי.

 טפסות בקטעים מעוגלים ייוצרו במיוחד בהתאמה לרדיוס של הקטע הנתון.

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות, פתחים, חריצים, מעברים, אפי מים,  .ב
 התאם לתכניות השונות.סרגלים, קביעת אביזרי אינסטלציה, אינסרטים מכל סוג הכל ב

לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חודרים בתוך הבטון )בגמר גלוי( כל הקשירות והחיזוקים  .ג
החודרים יבוצעו דרך השרוולים ומחברים מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התבניות. 

חר פירוק הטפסות החורים הזעירים במבנה הנגרמים כתוצאה משימוש במחברים הנ"ל יסתמו לא
 בשיטה המאושרת ע"י האדריכל וללא תוספת תשלום.

התבניות ימרחו בחומר המתאים לפי המקרה. החומר יותאם לסוג התבנית ולסוג הבטון ויאושר על  .ד
 ידי האדריכל והמפקח לפני השימוש על פי דוגמת יציקה.

 
 

  אלמנטי פלדה מבוטנים 0002..04
 

בבית מלאכה בצורה ייוצרו יתנים מעוגנים, פרופילי פלדה, וכו' ו, זואלמנטי פלדה כמו פלטות מעוגנות .א
במקרה של נתונים חסרים באחריות הקבלן לפנות למפקח להשלמת  מדויקת, כמפורט בתכניות

רתכים בעלי הכשרה והסמכה מתאימה העומדים בדרישות ת"י  . ייצור האלמנטים יעשה ע"יהנתונים
  "בחינת רתכים". 127

 ה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. אלמנטי הפלד
 . ן את האלמנטיםבמידה ואחסנת האלמנטים תימשך מעבר לשבוע, על הקבלן לשמ

הבאים השטחים  נקות היטב בעזרת ממיסי שומנים אתלבאתר על הקבלן  ת האלמנטיםלפני התקנ
 במגע ישיר עם הבטון. 

 
במפרט  1904ופרק  918לפי דרישות ת"י בטבילה חמה  תאלמנטי פלדה מבוטנים יהיו מפלדה מגולוונ .ב

 הכללי.
 

 החלק הבולט מחוץ לבטון .מתאים בצבע וצבעיבמברשת פלדה ואח"כ  וקואלמנטי פלדה מעוגנים ינ .ג
 .יגולוון

 
לפחות בפלטות( כדי שאפשר יהיה  4פלטות פלדה, זוויתנים ואלמנטים אחרים יסופקו עם קדחים ) .ד

 וצמדו אל טפסות פלדה בברגים ואל טפסות עץ במסמרים.להצמידם היטב אל הטפסנות. האלמנטים י
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 ביטון משקופים 02.00.05
 

על הקבלן לבטן את המשקופים מכל סוג שהם, המסומנים בתכניות האדריכלות, בעת יציקת קירות, 
קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות המשקוף, גילוון המשקוף 

 וף יישמרו בקפדנות.וגמר המשק
 

  פירוק אלמנטים 0002..06
 

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו 
  ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל 
 יבוצע על חשבון הקבלן. / אתר הטמנה מורשה פסולת למקום שפך מאושרכולל סילוק ה

 
 
 

 מ"רמ"ק או  מדידה:
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם המפורט להלן: תשלום:
  

 הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. .א

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. .ב

 עולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.כל הפ .ג

עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד', אלא אם צוין אחרת  .ד
 בכתב הכמויות.

הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תכניות מערכות )מע' אינסטלציה מים וביוב,  .ה
 חשמל ואחרות( או לפי הוראות המפקח.

 עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא. .ו

 .סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת .ז

 יציקת שכבת שחיקה כוללת כל המפורט לעיל וכל הנדרש ע"י היצרן לרבות פיגמנט צבע וכו'. .ח

דידה תהייה הסעיפים המפורטים לעייל אינם כוללים זיון אשר ישולם בסעיף נפרד, המ .ט
בהתאם לתוכניות, ללא תוספת עבור פחת מסחרי או תוספת קשירה או אפיפה או כל תוספת 

 כלשהי.
 ין בטבלאות המתאימות.רזל יחושב לפי משקל תיאורטי כמצומשקל הב

הנאמר בסעיף ט' אינו כולל את סעיף "אלמנטים מבטון מזויין" אשר כולל זיון כמפורט בפרק 
 .נכתב כי כולל זיון וכל סעיף אחר עליו זה

 
 אלמנטים מבטון מזויין    02.02.0010

 
סעיף זה בא לתת מענה לעבודות שונות מבטון מזויין כגון מעקות, מדרגות, תקרות, קירות, עמודים , 

 בסעיפי המחירון ובמפרט הטכני המיוחד. אינם כלוליםמושבים וכו',  אשר 
 במסמכי החוזה או הנחיות המפקח.ביצוע האלמנטים יהיה בהתאם למידות ולהנחיות ש

 
 מ"ק  מדידה:

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: תשלום:

 100 -ק"ג/מ"ק. עבור זיון בכמות גדולה מ 100התשלום כולל זיון בכמות עד  .א
 ק"ג/מ"ק ישולם בנפרד עפ"י סעיף תשלום מתאים.
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ציפוי או חיפוי התשלום אינו כולל גימור שונה מבטון חזותי. עבור  .ב
 האלמנטים ישולם בנפרד עפ"י סעיף תשלום מתאים.

 התשלום כולל עלות בטון רזה בתחתית האלמנט .ג
 
 
 
 
 
 
 

 מרצפים ורצפות    0030-02.50.0010
 

 רמ" מדידה:
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם המפורט להלן: :תשלום
 

 '.וכד פוליאטילן יריעות/רזה בטון/מצעים כוללים אינם המרצפים מחירי .א
  כימיים התקפים כנגד עמידים או/ו שחיקה חסיני בטון מרצפי .ב
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 איטום       05פרק 
 

 במפרט הכללי. 05כל הנאמר במפרט זה מהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

 מוקדמות 05.00
 

 הכנת שטח  05.01.0001
 

ת מכל לכלוך ,אבק, שמנים, אבנים, ברזלים רופפים וכדו', להסיר ברזלים וחוטי דרוש לנקות את דפנות הקורו
ס"מ מפני הבטון, להסיר בליטות וסגרגציה מפני הבטון, עד לקבלת שטח נקי  3קשירה מיותרים בעומק של עד 

 ויציב.

"  או שווה M( מים ו"סיקה לטקס 3( ,חול )1צמנט ) 1:3לאחר מכן למלא וליישר כל פני השטח בתערובת של 
 מכמות המים(. 15%ערך )

 
 

05.01.0002    
 

 פריימר

 גרם/מ"ר. 350" או שווה ערך, בכמות של  GS 474על כל שטח העבודה דרוש למרוח פריימר ביטומני מסוג "
 

 איטום ביטומני
 4על גבי הפריימר דרוש למרוח חומר איטום ביטומני מסוג "אלסטופלקס" או שווה ערך ,בעובי של לפחות 

 מ"מ,  באמצעות מברשת.
 האיטום יכלול את כל שטח פני הבטון הדרוש, לפי הנחיות היועץ או המפקח.

במקרה של איטום קורות, יגיע האיטום עד לגובה פני הקורה ויתחבר לאיטום ספי דלתות או המשך קירות 
 חיצוניים בהתאמה.

 
 הגנה על איטום:  05.01.0003

 

ס"מ להגנה על פני  3או ש"ע בעובי של  F-30האיטום לוחות קלקר  לאחר האיטום, דרוש להצמיד לשטח
 האיטום.

 
 עצר מים מתנפח: 05.01.0006

 

 SIKA בחללים רטובים, בחיבור בין רצפה לקיר וכן סביב צינורות וכדו', יש להצמיד פס עצר מים מסוג   "

SWELL 2507   7" או ש"ע במידותX20  .מ"מ 

 " או ש"ע. SIKA SWELL S ג "העצר יודבק על גבי מסטיק מסו
 

05.04 
 

 איטום פנימי במאגרי מים:
 

" או ש"ע, בכמות של 107שכבות מריחה )הברשה( של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  3יש לבצע 
 ק"ג/מ"ר. 4.5ק"ג/ מ"ר כל שכבה , כך שהכמות הכוללת תהייה לכל הפחות  1.5לפחות 

 ירות ואם יש צורך גם בתקרת החלל הרטוב.האיטום יבוצע בכל שטח הרצפה, הק
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05.05 
 

 רולקות ו/או קיטומים:
 

 1ס"מ , הרולקות לקראת שטחים אנכיים יהיו בתערובת של  X   5 5יש לבצע רולקות או קיטומים במידות של 

 מכמות המים(. 15%"  או ש"ע ) Mחול, מים ו"סיקה לטקס  2צמנט ,
 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים:
 

 כולל את כל הנאמר בסעיפי המחירון , בנאמר במפרט הכללי ובמפרט זה. המחיר
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 08.00פרק 
 
 

08.00 
 א. כללי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות חשמל ותאורת חוץ

 

 ובנוסף: ירייהערט הפבמש 57 -ו 51במפרט הכללי לעבודות בניה ופרקים  08פרק ראה 

 

סיווג ע"י קבלן חשמל הרשום ב"רשם הקבלנים" תחת צעו וץ יבותאורת חהחשמל ועבודות כל  .א

 . בעירייה חשמלמחלקת  "יעשיאושר מראש , מתאים לאופי וסוג העבודה 

 יתואמו ויאושרו ע"י מחלקת החשמל בעירייה . העבודות בכל שלביהן .ב

-באם לא צוין אחרת, כוללים מחירי היחידה של כל הצינורות, השרוולים והמתקנים התת .ג

 חוזר. ומילוי  אדמהפינוי עודפי החציבה ,קעיים האחרים גם את ביצוע עבודות החפירה,קר

ס"מ  20ס"מ מתחת לצינור ועוד  10-15באם לא נאמר אחרת מחיר הצינורות כולל חול בעובי  .ד

 לכיסוי מעל הצינור. הכל בהתאם להנחיות היועץ והעירייה

 זה. בפרק עבודות עפר במפרט תאם לאמורעבודות החפירה והמילוי החוזר יבוצעו בה .ה

 ס"מ מרום פני השטח הסופיים. 100ם לא נאמר אחרת, עומק התעלות לקווי חשמל יהיה א .ו

בכל האזורים המיועדים לנטיעה ו/או שתילת צמחיה, כגון: גנים ציבוריים, איי תנועה ועוד,  .ז

 יהיו השרוולים מסוג קשיח.

,תקנותיו  דרישות ובכפוף לחוק החשמלכל עבודות החשמל ומתקני התאורה, יבוצעו בהתאם ל .ח

 עדכוניו והמפרט הטכני של עיריית באר שבע., 

 כל המתקנים והחלקים המשמשים את מערכת התאורה יתאימו לדרישות מחלקת המאור .ט

לתקן  בעלי אישור התאמהאו  ולסטנדרטים העירוניים, ובנוסף יהיו בעלי תו תקן ישראלי

 הישראלי . 

ה רשימת מתקנים ו/או חלקים ו/או פרטי ציוד ו/או חומרים ועוד, בסעיפים מסוימים, כלול .י

, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לשנות, )להוסיף  . העירייה רשאית אשר בשימוש עיריית באר שבע

 או לגרוע( נתונים בטבלאות הנ"ל והדבר לא יהווה בסיס לכל תביעה שהיא מצד הקבלן.

לפחות ממחיר הציוד שהוגדר בכתב  25%על כל ציוד ש"ע באם יאושר תינתן הנחה בת  .יא

 הכמויות .

 "חשמלאי מוסמך". ןרישיועבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאים בעלי כל  .יב

 .לכל הפחות  "חשמלאי ראשי" ןרישיומנהל העבודה לעבודות החשמל יהיה בעל  .יג

חתומה ע"י  "חשמלאי  הצהרה. 1 לאחר השלמת עבודות החשמל, תימסר למחלקת החשמל : .יד

הקבלן , המאשרת כי כל העבודות בוצעו בהתאם   ביצע את העבודה בפועל מטעםמוסמך" ש

תוכניות . 3 אישור בודק חשמל. 2למפרט המיוחד ,לתכניות ולמסמכי החוזה ,  לחוק החשמל ,

 . העתקים ובמדיה מגנטית 2-עדות ב
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  ב. עוצמת
הארה 

ואחידות 
 פיזור האור

 

 
 
 
 
 

מלצות משרדי תהיה לפי ההתאורה העירונית  האור במתקני ורעוצמת ההארה ואחידות פיז
  . יותרב, הערך המיטבי  להלןשבטבלה  או לפי המפורט והשיכון התחבורה

עוצמת הארה  תאור סוג הדרך
 ממוצעת 

 Eev 
(lux) 

עוצמת הארה 
 מינימאלית

minE 
(lux) 

מקדם 
אחידות 

 הארה
min/EmaxE 

מקדם אחידות 
 הארה בצד הדרך

 
min/EmaxE 

דרך עירונית 
 עורקית

 

 
מסלולים לפחות,  2בעלת 

משמשת את התנועה אל העיר 
 וממנה וכן בין אזורי העיר

 
35 

 
15 

 
4 

 
2 

דרך עירונית 
 ראשית

 2.5 4.5 12 25 ציר תנועה ראשי בתוך רובע

מקשר בין דרך ראשית  רחוב מאסף
 3 5 8 15 לרחוב מקומי

 3.5 6 5 10  רחוב מקומי

  4  35  מדרחוב

 צומת

יותר  50% 
מהדרך  
המוארת 

ביותר 
הנכנסת 
 לצומת

12   

טיילת 
הצמודה 
לדרך או 

 משולב רחוב

 50%לפחות  
מהכביש 
הצמוד 
 לטיילת

   

שביל להולכי 
 רגל

במקום שאינה מעורבת 
 3 5 תחבורה

   

שביל 
לאופניים 

 בלבד

 
3 1.5   

שביל 
לאופניים 

 בלבד

המקביל לדרך עם תחבורה 
 5 ציבורית

 
2.5 
   

שביל 
לאופניים 

 בלבד

 10 בהצטלבות עם דרך אחרת 
 5   
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 הגדרות:

 

  בין אם צמודה לכביש ובין אם צמודה למסלול הרכבת. –טיילת 

  תהיה תאורת נל"ג . םכייחודייבמקומות אשר לא נקבעו ע"י האדריכלים  –סוג האור , 

   ,במקומות בעלי אופי בלייני ובמסלולי תיירות יוחלט ביןM.H טל הלייד( ובין )מP.L  עם אופציית שילוב

 נל"ג על מסלול האספלט.

  יהיו עפ"י הגדרות משרד התחבורה בכפוף לעדכונים המתפרסמים מפעם לפעם. –הגדרות נפחי התנועה 

 

 : עפ"י הפרוט בסעיפים השונים להלן ובנוסף:מדידה ותשלום

רת מצב השטח לקדמותו כלולים במחירי והחז, פינוי עודפי חומר חפור עבודות החפירה, המילוי החוזר  .א

 הסעיפים השונים.

 תעלותהמראש , תשולם במקרה של מילוי חוזר של  -בכתב בשטחים סלולים בלבד ולפי הוראת המפקח  .ב

, תוספת עפ"י סעיף "תוספת לסעיף מילוי חוזר בתעלות עבור שטחים המיועדים להולכי רגל ו/או כלי בחול 

 רכב".

ועוד , כלול במחיר היחידה של הציוד ו/או מחברים , שלות, אומים מתאמים ציוד עזר כגון: ברגים .ג

 העבודות המפורטים בסעיפים השונים.
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08.01 
 

 מתקני חשמל ותאורת חוץ, חפירות / שרוולים / מובילים
 

 כלליא. 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב.הצטלבויות

 
 ובנוסף: 57-1, פרק 08פרק ) "הספר הכחול" ( ןראה במפרט כללי לעבודות בני

, או שרוול  מפוליאתילןדו שכבתי, שרוול  השרוולים יהיו מסוג שרוול פלסטי שרשורי מחוזק .א
 במסמכי החוזה. נדרשפי.וי.סי קשיח, עפ"י ה

בעלי עובי ו מ"מ יהי 160מ"מ ובקוטר 3.5מ"מ יהיו בעלי עובי דופן  110בקוטר  C.V.Pשרוולי  .ב
 מ"מ. 7.7דופן 

שכבת בויכוסו מיושר ומהודק ס"מ  15חול בעובי  מצע עלבתחתית התעלה השרוולים יונחו  .ג
 ס"מ מחומר מקומי . 20השכבות בנות  ס"מ 20 תחול  ב

מקום החומר החפור עד במקרה כי החפירה בכביש או במדרכה יבוצע מילוי שכבות חול ב .ד
 צפיפות. 98%לקבלת 

במהלך העבודה ולאחר  לכלוך או השרוולים למניעת חדירת פסולתכל קצות יש לאטום את  .ה
 .סיומה

 מ"מ כנדרש במפרט הכללי  9משיכה מפוליפרופילן בקוטר השרוולים יונחו כשבתוכם חוט  .ו
 ס"מ אלא אם נדרש אחרת במסמכי החוזה. 100עומק החפירה יהיה  .ז

 ס"מ מעל שכבת החצץ שבתחתית  השוחה .   10השרוולים ימוקמו לפחות      ח.
ס"מ מתחת לרום פני השטח הסופיים יונח סרט סימון ואזהרה בנפרד    30ט.    בעומק 

 כחוק החשמל ותקנותיו .  
 
 
 
 
 
 
ין ם וביוב, להקפיד על המרחקים כמצובנקודות הצטלבות בין קווי חשמל ותאורה לקווי מי .א

 יות.בתכנ
, באזור הצטלבות יותקן קו החשמל או התאורה מתחת לקווי מים/ביוב, רתאם לא נאמר אח .ב

משני  ס"מ 50מ"מ, אשר יבלוט  110ס"מ. הקו יותקן בתוך שרוול פלדה בקוטר  50בעומק 
 ס"מ. 30או ייעטף בשכבת בטון בעובי  צידי קו המים/ביוב

 .57ראה פרק  -קידוח אופקי .ג
 

 מ"אלפי     :מדידה
מדידה תכלול את אורכי השרוולים נטו, לאחר הנחתם מדודים לאורך צירי ה .א

 יסודות העמודים. מרכזי השרוולים, בין הדפנות הפנימיות של התאים או
קוטרם  בהתאם למפורט בכתב ו סוגי השרווליםדה במדידה לפי  תיעשה הפר .ב

 הכמויות.
 

 סף::    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנותשלום
התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע העבודה  .א

 כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה.
התעלות, פינוי  ו/או חציבת באם לא נאמר אחרת, התשלום כולל את חפירת .ב

 השלמת החומר מילוי. שתידרגם אם  והמילוי החוזר םעודפי
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08.02 
גומחות ותאי 

 בקרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ובנוסף: 8, פרק ן )" הספר הכחול" (ראה במפרט הכללי לעבודות בני

 תאי בקרה. 1
י חיבור בהתאם למפורט בכתב התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תא .א

 הכמויות.
 תאי חיבור יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. .ב
לעומס  םיהיו מבטון טרום, עם מכסה תיקני מותא יםכביש יבשטחיותקנו תאים ש .ג

 מפורט בתכניות.ובקוטר לפי הטון,  42
וכניות , לפי הנדרש בת, בקוטר  יהיו מבטון טרום יםכביש יתאים שאינם בשטח .ד

 טון . 12.5מותאם לעומס  עם מכסה תיקני
 -עיריית באראם לא נאמר אחרת, יעשה שימוש במכסים מיצקת ברזל, עם סמל  .ה

 ורישום יעוד התא.  שבע

תבוצע יציקת ייעוד התא וסמל עיריית באר שבע בטון  יבמקרה של שימוש במכס .ו
תאי -שייעודם מקרה ירוק ב /צהוב בצבע או  צבעו בצבע אדוםיים מכסיאו  ש

 ., הכל התאם להנחיית המפקח  הארקה
 תקע-לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקעוכן החיבור בין השרוולים  .ז

 .מצוידים באטמים מתאימים 
 .ס"מ  20בעובי נקי מיושר , מפולס ומהודק התאים יוצבו על שכבת חצץ  .ח
 
 גומחות .2

מבטון טרום או מבטון יצוק כל  גומחה ) פילר ( לכל שימוש תהיה מתועשת     
 לפחות , כולל   30 -באתר בגמר חלק )יצוק בתבנית פלדה( ב

 טבעות להרמה וגג , לפי המפורט בכתב הכמויות .    
 

 יחידה.:  מדידה
בהתאם למפורט בכתב  והגומחות , תיעשה הפרדה עפ"י סוגי התאים .א

 הכמויות.
 . ות הפנימיותמידות התאים בתכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למיד .ב
 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו. .ג

 
 :    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה  .א
הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי 

 מפקח.החוזה וכל זאת לשביעות רצון מלאה של ה

גם את כולל  באם לא נאמר אחרת, התשלום עבור תאים .ב
  התקרה 

והמכסה של התאים וכן את התאמתם לגובה פני השטח                      
 שמסביב.הסופי 

 
באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור התאים את כל  .ג

 המילוי החוזר,  העבודות להתקנתם לרבות עבודות העפר
 וההידוק .

 יחושבעל קו חשמל/ תקשורת/ תאורה קיים, בניית תא  .ד
 ללא תוספת כלשהיא.

 
 

ראה  ,בנפרדהנדרשים לביצוע וחוליות  וכן ביצוע תקרות מכסים:התאמת גובה להערה
 "תאים ומתקני מערכת הצנרת" במפרט זה. 57.02פרטי תשלום בתת פרק 
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08.03 

 כבלים ומוליכים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.04 
  כבלים פירוק

 ומוליכים

 
 

 ף:ובנוס 08פרק  ן )"הספר הכחול" (ראה במפרט הכללי לעבודות בני
יושחלו כשהם שלמים וללא חיבורים ביניהם לתוך שרוולים / והמוליכים הכבלים  .א

 צינורות. 
השחלת הכבל לתוך הצינור תעשה לאחר התקנת הצינור בין שתי נקודות מוצא,  .ב

 לכל אורכו.וא מכוסה כאשר הנחתו הושלמה וה

 נור, לא ימתחו הכבלים מכל סיבה שהיא.ילאחר הנחתם בשרוול / צ .ג
 

 מ"א : מדידה
 הכמויות. בהתאם לפרוט בכתבוהמוליכים תיעשה הפרדה עפ"י סוגי הכבלים       

 
 :    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום

והעבודה כלי העבודה המיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד  .א
 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

א נאמר אחרת, התשלום כולל גם את הפעולות והחומרים באם ל .ב
 הבאים:

 רת.נהשחלת הכבל בצ 
                                                                        חיבורים חשמליים וחומרי העזר הדרושים לחיבור הכבלים בשני   

   ממ"ר יותקנו 10קצותיהם  )בקצות כבלים ששטח החתך שלהם מעל 
 עילית     כפפות מתכווצות בחום( לעמודים, למרכזיית מאור או לרשת                           
    אלומיניום )כוללמ באמצעות מהדקים מתאימים לרשת מנחושת או                           

 מהדקים(.קת האספ                           
  ולל אספקת צינור מגן(. כ)הגנת הכבל בעליה לעמוד חשמל או קיר

 ותקנותיו  . 1954בהתאם לחוק החשמל 
 

 
 
 

 ובנוסף: 08פרק   ן )"הספר הכחול" (ראה במפרט הכללי לעבודות בני
 פירוק רשת עילית או כבל כולל:א.  

  . ניתוק חיבורי החשמל 
 תאורה או קיר בכל גובה / ניתוק משני צידי עמוד חשמל . 
 נושא . אווירי כולל תיל רשת עילית או כבלכבל ,  פירוק 
 .הסרת קווים או מבודדים או תפסים מיותרים 
  ה או למקום שיורה עליו יהובלת כל החומר המפורק למחסני העיריב. אריזה ו   

 כנגד קבלת אישור בכתב מהגורם המקבל.,  המפקח
 

 מ"א:  מדידה
 . מויותהכ בהתאם לפרוט בכתבוהמוליכים תיעשה הפרדה עפ"י סוגי הכבלים       

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום

      והעבודה כלי העבודה המיוחדת  הציוד,  התשלום כולל את כל החומרים      
  .העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה הנדרשים לביצוע 
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08.05 
 חיבורי כבלים

  קרקעיים -תת

עיים יבוצעו ע"י מופות יבשות אטומות בצינור גומי קרק-חיבורים בין כבלים תת .א
מתכווץ בחום , לאחר ביצוע חיבור חשמלי בין הגידים ובידודם, או על ידי מופות 
ממולאות בחומר אפוקסי לאחר חיבור הגידים ובידודם . תשומת לב מיוחדת יש 

י המהדקים או לחיצת מופות החיבור(, מילו יברגילהקדיש לטיב החיבור )סגירת 
 מושלם בחומר אפוקסי ועל אטימות ומופה.

 סעיף זה יבוצע רק לאחר אישור המפקח מראש . .ב
 

 יחידה: מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: : תשלום
והעבודה כלי עבודה מיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד  .א

 .י החוזההדרושים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכ
גודל המופה יתאים לחתך הכבלים. סוג וגודל המהדקים יהיה בהתאם  .ב

 לחתך המוליך. ביצוע המופה כולל: 
 . אספקת מופת אפוקסי או מופה יבשה לפי דרישת המפקח 
 .)כל החומרים הדרושים לחיבור חשמלי )מהדקים או צינוריות לחץ 
  הכבל.כל חומרי הבידוד הדרושים לבידוד ולאיטום מושלם  של 
 .מהדקים מחומר מתאים לנחושת או אלומיניום, בהתאם לחומר הגידים 
  מופות בין כבלי נחושת לכבלי אלומיניום יכללו אספקת מחברים

 מתכות. 2מיוחדים למניעת קורוזיה במגע בין 
 
 
 

 
 

08.06 
  יסודות בטון

 
  08פרק  בנין )"הספר הכחול"(ראה במפרט הכללי לעבודות 

 ובנוסף:  
י יסוד מרותכים יברג 4יותקנו ביסוד  לא צוין אחרת,  באם .א

ביניהם , עם כיפוף בחלקם התחתון והברגה מגולוונת 
 2) דסקיות 2 -אומים מגולוונים ו  3בראשם. לכל בורג יסופקו 

אומים וטבעת מעל לפלטה של העמוד, אום וטבעת מתחת 
 .  מסמכי החוזהפי  לע , לפלטה(

 פסשר ביניהם יחובר בריתוך היסוד והברזל המק יאל ברגי .ב
זה . פס מ"מ  4X35ת במידו,  מברזל שטוח מגולווןהארקה 

 היסודעל ס"מ מ 25 ויבלוט לפחות העמודבצמוד לדופן  ימוקם
. 

בעמוד, באמצעות ות הארק בורג בפסבר לופס ההארקה יח .ג
 ממ"ר. 10בחתך גמיש מוליך הארקה 

רוולי ש 3עמוד היסוד במרכז אם לא נאמר אחרת, יותקנו  .ד
 75בקוטר  שכבתידו מעבר לכבלים מצינור פלסטי שרשורי 

מ"מ  23בקוטר מסוג מריכף מ"מ, ושני צינורות פלסטיק 
 למוליך הארקה.

מרכזיית , ולמ'  12מידות היסודות לעמודים בגובה עד  .ה
 י היסוד יהיו כדלקמן:ימידות ברגוהתאורה 

 
 

 גובה 
 עמוד
 )מ'(

מידות היסוד 
 )ס"מ(

גובה 
היסוד 

 ס"מ()

 מידות 
 ברגים 
 )ס"מ(

 
 הערות

 6 50X50 70 60 X "1  
 10 90X90 130 110 X "1.1/4  
 12 100X100 150 130 X "1.1/4  
  40X195 50 מרכזיית מאור  לפי הנחיות היצרן

 A80X3 "ענבר" 
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אמפר ומעלה, יקבע גודל היסוד ע"פ  100X3למרכזיות מאור  .ו

 הנחיות היצרן והמתכנן.
שרוולי  6ת מר אחרת, ביסוד מרכזיה יותקנו לפחואם לא נא .ז

לצד  4שרוולים בקוטר " 2 -ו מ"מ 75מעבר לכבלים בקוטר 
 חח"י .

 .גובה פלטת העמוד ייקבע לפי מסמכי ההסכם .ח
י היסוד יהיה בהתאם למרחק החורים של יהמרחק בין ברג .ט

 פלטת העמוד.
יקבע גודל היסוד ע"פ הנחיות  ' מ 12 לעמודים בגובה מעל .י

 צרן והמתכנן.הי
 יחידה.. א:   מדידה

  תיעשה הפרדה עפ"י סוגי היסודות ב. 
 בכתב הכמויות. כמפורטומידותיהם, 

    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום  :   תשלום
 ובנוסף:

כלי העבודה התשלום כולל את כל החומרים, הציוד 
העבודה להשלמת  והעבודה הנדרשיםהמיוחדים 

 .לעיל ובמסמכי החוזה כמפורט בסעיף
 
 

08.07 
 עמודי תאורה מפלדה

 
 

 , ובנוסף:08פרק   בנין )"הספר הכחול"(ראה במפרט הכללי לעבודות 
 .ובתוכניות על פי הפירוט בכתב הכמויותמתאר  ובעלי ST-42העמודים יהיו מפח פלדה  .א
אומים, עמודים,  החומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פלטת הבסיס, בורגי העיגון, .ב

 . 812זרועות, פתח העמוד וכו' יהיו כמפורט ועל פי ת"י 

 .812בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור עפ"י ת"י  .ג
 .414העמודים יהיו עמידים ברוח לפי ת"י  .ד
 עמודי התאורה יתאימו לדרישות מע"צ ולדרישות משרד השיכון לגבי תנאי הייצור וההתקנה. .ה
 .בניצב לעמוד צלעות מפח פלדה  4בנוסף,לצורך חיזוק, באמצעות וותך לעמוד עצמו פלטת היסוד תר .ו
 .ס"מ. 30בגובה  בכל עמוד יותקן שרוול זנד לחיזוק בסיס העמוד .ז
( יוגנו מפני ס"מ נוספים   10 -כל אורך ההברגה  וי היסוד )יוברג הזרועות עמודי פלדה, על כל חלקיהם, .ח

 .לרבות  עדכוניו  918לפי דרישות  ת"י  טבילה באבץ חם אמצעותבפנים במבחוץ ומ קורוזיה
 מעלות(. 90 -אנכיות העמוד לאחר הצבתו, תיבדק באמצעות פלס בשני כיוונים )ב .ט
 3מלט,  ÷, לאחר הצבת העמוד, בטיט )חול ומולאיהמרווח בין פלטת היסוד של העמוד, לבין יסוד הבטון,  .י

÷ 1 .) 
אלן" או "ראש משושה"  י. הברגים יהיו מטיפוס "ברגי הזרועות העמודים יסופקו עם ברגים לשם חיזוק .יא

  . מגולוונים או מצופים קדמיוםלפי הנדרש בתוכניות , 

ראשי הברגים החשופים יוגנו באמצעות בד יוטה טבול בזפת חם או שרוול מצנרת פוליאתילן בקוטר  .יב
 מתאים מושחלת על ראש הבורג בלחץ.

קנו במקום המעבר טבעות קישוט מיציקת אלומיניום, צבועות בגוון העמודים בהם קיים מעבר קוטר יות .יג
 העמוד.

   08.08ראה מפרט לצביעת עמוד בתת פרק כל העמודים יסופקו לאחר שעברו תהליך צביעה בתנור,  .יד
 
 
 

 תא אביזריםב. 
 

באמצעות כבל פלדה המושחל   מ"מ לפחות. המכסה יעוגן לעמוד 6מכסה תא האביזרים יהיה בעובי 
 .ס"מ  60באורך  וול ניילוןבשר
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 מגש אביזריםג. 
 

 "מגש אביזרים" 08.19ק ראה סעיפים נפרדים בפרק זה, בתת פר
 
 

 הארקת העמודד. 
 
 בתא האביזרים. הארקת העמוד תבוצע באמצעות בורג הארקה .א
ובו מספר חורים  המספיק  ס"מ לפחות 12מ"מ באורך  4X35פס נחושת בחתך  הארקה יחוברהבורג אל  .ב

 לחיבור מוליכי ההארקה וחור אחד רזרבה. 

 :כל אחד בבורג נפרד,  פס הנחושת יחוברו לא .ג
 העמוד. יסודממ"ר המגיע מ 10 מוליך  הארקה בחתך.   1
 ממ"ר המקביל לכבל ההזנה . 35חשוף בשטח חתך  מוליך הארקה.   2

 ממ"ר המקביל לכבל לעמוד הבא . 35  חשוף בשטח חתך מוליך הארקה .3
 .יןזמכבל השל ההארקה  ליךמו.   4    

 .של הכבל לעמוד הבא מוליך הארקה .5

 ממ"ר שיחובר למגש האביזרים.10 מוליך הארקה בחתך .6

 מוליך הארקה לפנס . .7

 מוליך הארקה לפנס . .8

 מוליך הארקה לשקע ) אם קיים ( . .9
 
 

 יחידה:   מדידה
 יתיעשה הפרדה עפ"י סוגי העמודים, חומר ייצור, גובה ועוד, עפ"

 כתב הכמויות.הפרוט ב
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום
 כמפורט בסעיף לביצוע התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים .א

ן וכל זאת לשביעות רצוהחשמל  העמוד לרשת לעיל ובמסמכי החוזה לרבות חיבור
 מלאה של המפקח.

 ופס הארקות. ש אביזריםאם לא נאמר אחרת כולל התשלום גם מג .ב

התשלום כולל גם כל הנדרש במסגרת עבודות התיקון מסביב לעמוד, על מנת  .ג
 ועוד( לקדמותם.  , גינון להחזיר את מצב פני השטח )אספלט, ריצוף

 .למען הסר ספק, מחיר העמוד כולל את צביעתו בתנור .ד

 מריםבמידה והעמוד מסופק ע"י המזמין, כולל התשלום את כל העבודות, החו .ה
  יאושר במקרה זה אספקת העמוד.פרט לוהציוד הנדרשים לביצוע כמפורט לעיל, 

 התשלום בהתאם לסעיף מתאים בכתב הכמויות
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08.08                    

צביעת  
 עמודים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, חם ( המתמחה בכך , לאחר   גילוון )טבילה באבץ  במפעל עשהת  ם והזרועותעמודיהצביעת א.   

 "טמבור" או ש"ע.    בשיטת "קליה בתנור" לפי מפרט חברת 
 . TGIC -חומר הצביעה יהיה אבקת פוליאסטר מצולב ב .ב
 C °200דקות נוספות בטמפרטורה   בת  20 -לדקות ו 10למשך  C °150טמפרטורות קליה,  .ג

 . היקליה להשלמת 
 .דה התזת חול או גרגירי פל ע"י לוון לאחר הגהכנת השטח לצביעה  .ד
 וולט או בהתזת טורבו.-קילו 60-90הצביעה תיעשה בהתזה אלקטרוסטטית )קורונה(  .ה
 (.185-400מעל שכבת הצבע תבוצע שכבה נוספת עם אבקה שקופה להגנת הגוון )קוד  .ו
 ועפ"י המפורט במסמכי המכרז ו/או הנחיות המפקח. RALגוון הצבע יהיה לפי גווני  .ז
 שי".אם לא נאמר אחרת, סוג הברק יהיה "מ .ח
 .100% –אחוז מוצקים בנפח  .ט
 מיקרון. 70עובי שכבת צבע  .י

 מ"ר שטח צבוע. 8.6 -ק"ג צבע ל 1 –כמות צבע משוערת  .יא

 
בשטח תבוצע לאחר ניקוי יסודי להסרת כל לכלוך , צבע או אבק   מהעמוד / זרוע ,  צביעת עמודים

בור" או  ש"ע מאושר עד קבלת פני שטח נקיים ומוכנים לצביעה. הצביעה תבוצע  לפי מפרט "טמ
 ע"י המפקח .

 
מבני פלדה כנגד  "הגנה על - 162מערכת הצביעה על גבי הגלוון בהתאם למפורט במפרט הכללי 
הצביעה לעמוד  אם נידרש אחרת. שיתוך", כאשר הצביעה תהיה בצבע אלקטרוסטטי בתנור אלא

ורוזיבית בהתאם אווירה ק ולזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר לרבות
 אורך תקופת האחריות כנדרש במפרט. למיקום המתקן, וזאת לכל

 
 

 מ"א :מדידה
 

 המדידה לפי אורך העמוד/ זרוע לכל סוג עמוד או זרוע ולכל גוון נדרש.
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08.09 

 עמודים 
 עץ / עמודי
 שורש

 
 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(ראה  במפרט הכללי לעבודות 

 30%, עם 20 -יוצבו בבורות החפורים בצורה אנכית ויוצבו בתערובת בטון ב עמודי שורש, .א
אבני גוויל שטופות. התערובת תמלא את הבור עד פני הבור או עד לפתח להכנסת הכבל, 

 בהתאם להוראות המפקח.
 הצבת עמודי שורש ב"צינור קיים" תכלול: .ב

  הצבת העמוד ע"י השחלתו בבסיס האם הקיים.סיתות הבטון 
 נוור העמוד לפי פלס בשני הכיוונים באמצעות משולשי עץ לאיזוייש. 
 .יציקת בטון לתוך הרווח בין העמוד והצינור 

 ג.    התקנת תעלת הגנה לכבל העולה לעמוד באורך ככל שנדרש לפי הנחיות המפקח .
 

 : יחידהמדידה
 

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום
והעבודה הנדרשים  כלי העבודה המיוחדת ת כל החומרים, הציודהתשלום כולל א .א

 .לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

התיקון סביב לעמוד, על ו ההכנה התשלום כולל גם את כל  הנדרש במסגרת עבודות .ב
 מנת להחזיר את מצב פני השטח )אספלט, ריצוף ועוד( לקדמותם.

ין, כולל התשלום את כל העבודות, החומרים ע"י המזמ קבמידה והעמוד מסופ .ג
עמוד. במקרה זה האספקת פרט לוהציוד הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט לעיל, 

מתאים בכתב הכמויות, אשר אינו כולל אספקת ההתשלום בהתאם לסעיף  היהי
 העמוד.
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08.10  
עוגנים 
לעמודי 
 תאורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.11 
זרועות 
לעמודי 
 תאורה

 
 

 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(המפרט הכללי לעבודות  ראה
 כולל בין היתר : ןעוג ביצוע

, ביטון העוגן על ידי מילוי הבור עם תערובת  ס"מ 100חפירת בור בכל סוגי קרקע בעומק  .א
(, הכנסת מוט מותח מתברג מברזל מגולוון עם טבעת שטופות אבני גוויל 30%עם  20 -בטון )ב

 ( מחובר לעוגן.1או " 3/4)"
מ"מ, חיבורו על המותח על ידי  25מ"מ או  16אספקת ומתיחת תיל פלדה מגולוון, בחתך  .ב

יח'( מגולוונים, חיבורו על ראש העמוד על ידי חבקים מתברגים  3חבקים מתברגים )
יח'(, אספקת והתקנת טבעת מברזל מגולוון על ראש העמוד לחיבור תיל נושא.  3מגולוונים )

 מגובה העמוד. 1.6 – 1.3ל: אורך התי
המתיחה על תיל  פלסטי עם פסים אדום/לבן לסימון העוגןכיסוי אספקה והצמדה של  .ג

 .מטר לפחות 1.5מהקרקע ועד לגובה 
ל קיר מבנה או עמוד או גדר בהתאם אקביעת מוט עם מותח כנ"ל  , 'כאלטרנטיבה לסעיף א .ד

 להוראות המפקח.
 

 .יחידה:   מדידה
 

 רק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::   ראה בפתשלום
והעבודה הנדרשים לביצוע  כלי העבודה המיוחדים א. התשלום כולל את כל החומרים, הציוד

 .העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה
 
 

 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"( ראה  במפרט הכללי לעבודות
 בתנור צביעת עמודים. 1    

 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(פרט הכללי לעבודות ראה במ
 יברגיתפרי הריתוך,  י של הזרועות על כל חלקיהן, כוללנקן המכוזהקבלן יהיה אחראי לח .א

החיזוק וכו'. במידה והדבר מחייב ביצוע עבודות או פעולות נוספות לאלה שמצוינות במסמכי 
פרטי הביצוע עם המפקח, מבלי שדבר זה החוזה, יבצען  הקבלן על חשבונו לאחר סיכום 

 יגרום לשינוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 ישויפו , למניעת פגיעה בכבלים העוברים דרכם.ו ינוקו הריתוכיםו כל החורים .ב
 80הזרועות על חלקיהן תקבלנה טיפול של ציפוי באבץ חם על ידי טבילה באמבטיה )עובי  .ג

 הקידוחים, ההשחזות ועוד.  הסופייםכל העיבודים השלמת לאחר  מיקרון(

 באם נדרשת צביעת הזרועות בתנור תבוצע כנדרש בסעיף "צביעת עמודים". .ד
 מ'. 2.0אם לא נאמר אחרת, אורך הזרוע יהיה  .ה
 

 יחידה:  מדידה
 הכמויות. תיעשה הפרדה עפ"י סוגי הזרועות, חומר הייצור ועוד, הכל בכתב 

 
 רט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:מוקדמות במפכמפורט פרק ראה :  תשלום

והעבודה הנדרשים כלי העבודה המיוחדים התשלום כולל כל החומרים, הציוד  .א
  . לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

קים בבמקרה של התקנת הזרוע על עמוד ברשת עילית, יכלול התשלום גם ח .ב
 רשת.כבל, המחבר את הפנס לל צינור מרירון מובילמגולוונים ו

שנדרש ע"י  RALמחזיקי דגלים בגוון  ל צבע בתנור לעמוד, זרועותהתשלום כול .ג
 המזמין ,כלול במחיר היחידה. 
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08.12 
העתקת 

 עמודי
 תאורה

 
 

 ובנוסף: 08פרק   ,בנין )"הספר הכחול"(ראה המפרט הכללי לעבודות 
והצבתו ם , העברתו כולל הזרועות והפנסים מבסיס קיי סעיף זה מתייחס לפרוק עמוד תאורה .א

 לרבות חיבורו לרשת. באותו אתר עבודה  , על בסיס בטון אחר מחדש

סעיף זה כולל את כל הפעולות המפורטות בסעיפים "עקירת עמודים" וכן "עמודי תאורה  .ב
 מפלדה", בפרק זה.

 
 יחידה מדידה:
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום

השימוש בכלי עבודה מיוחדים לעבודה זו  כל החומרים, הציוד התשלום כולל את 
 .והעבודה הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

 
 
 
 

 
08.13 
פרוק 

 יסודות 
 
 
 
 

 
, "עבודות 51.01ובנוסף ראה תת פרק  43,  פרק בנין )"הספר הכחול"(ראה במפרט הכללי לעבודות 

 הכנה ופרוק", במפרט זה.
 

 יחידה. מדידה:
 תוכניות וכתב הכמויות .במידת הצורך תעשה הפרדה עפ"י גובה העמוד בהתאם ל

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, סעיף תשלום. תשלום:

08.14 
עקירת 
 עמודים

"עבודות הכנה  51.01, תת פרק 08,  פרק בנין )"הספר הכחול"(ראה המפרט הכללי לעבודות 
 ופרוק" במפרט זה ובנוסף:

או  בטון, , עמוד המחוזק באבני גווילה הוצאתעקירת עמוד תאורה מסוג "שורש" פירושו:  .א
ללא גרימת נזק לשלמות העמוד או השטח שבסביבתו. העבודה מותקן ישירות באדמה ,

 כוללת:
 היסוד". חשיפתחפירה סביב העמוד )במידה ונדרש( ל" 
  או רשת עילית.,ת יכבלים תת קרקעמערכת ניתוק 
 מוד.עקירת הע 
  ,יישור השטח והחזרת המצב לקדמותו.מילוי התלל בבטון צליל 
 .העברת העמוד הזרועות והפנסים למקום עליו יורה המפקח כנגד אישור קבלה בכתב 

 
ללא גרימת נזק   עקירת עמוד עם פלטת בסיס פירושו: פירוק עמודים המחוזקים לבסיס בטון .ב

 לשלמות העמוד וסביבתו. העבודה כוללת:
 ביב העמוד לגילוי הפלטה.חפירה ס 
 .ניתוק כבלים תת קרקעיים או עיליים או רשת עילית 
 .פתיחת האומים 
 עם הזרועות והפנסים . פירוק העמוד 
 י היסוד.ייישור השטח והחזרת המצב לקדמותו ללא פגיעה בבסיס או בברג 
 .העברת העמוד הזרועות והפנסים למקום עליו יורה המפקח כנגד אישור קבלה בכתב 

 
 
 
 

 
 יחידה.מדידה: 

תיעשה הפרדה עפ"י סוגי העמודים גובהם ועוד, בהתאם לפרוט בכתב 
 הכמויות.

 
 ראה פרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום: 

והעבודה  השימוש בכלי העבודה המיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד
 החוזה.י הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכ
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08.15 
שור יי

וייצוב 
 עמודים

עמודי תאורה הניתנים ליישור ללא גילוי הבסיס, יישורו על ידי משיכה או דחיפת עמוד  .א
בכוונים הנדרשים, על ידי גרירה או כל אמצעי אחר אשר לא  יפגע בשלמות העמוד ועל פי 

 .מראש הוראות המפקח
 
שיקול המפקח לא ניתנים ליישור ללא גילוי  לפיי יסוד, אשר יברגעל ים נקתעמודי תאורה המו .ב

 הבסיס, יכלול היישור את הפעולות הבאות:
 היסוד. יחפירה סביב העמוד לצורך גילוי ראש הבסיס וברגי 
 סוד על פי הצורך.יי היסגירה או פתיחה של ברג 
 .משיכה או דחיפה של העמוד, כאמור בסעיף א' לעיל 
  והגנה על הברגים.חיזוק האומים 
 רת מצב פני השטח סביב העמוד לקדמותם. החז 

כאשר עמוד "שורש" לא יציב לאחר יישורו או מכל סיבה אחרת יבוצע ייצוב של העמוד אשר  .ג
 יכלול:

 ס"מ 40ובעומק של  ס"מ 30עמוד ברדיוס של ה, על ידי חפירה סביב  בת פתח השורשחהר 
 .לפחות 

 .יציקה של חגורת בטון בחלל החפירה 
 טח מסביב העמוד לקדמותם.החזרת מצב פני הש 

 
 יחידהמדידה: 

 
 ראה פרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: תשלום: 

והעבודה השימוש בכלי העבודה מיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד 
 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

 
 

 
08.16 

 תאורהמרכזיות 
 כללי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(ראה במפרט הכללי לעבודות 
 
תכניות המצורפות, התיוצרנה בהתאם לחוק החשמל, המרכזיות תבוצענה ו .א

 למסמכי החוזה ולדרישות מחלקת המאור של עירית באר שבע.
 אחד השדות כאשרנפרדים  שדות 2יה יאם לא נאמר אחרת, תכלול המרכז .ב

הציוד החשמלי יותקן כל . ובשני הציוד החשמלי חשמלה מיועד עבור מונ
תא יושאר מקום פנוי לתוספת  .בכל( CI)קופסאות  בתאים מפלסטיק שקוף

מהתא. בנוסף יש להשאיר במרכזיה מקום פנוי,לפיתוח  25%עתידית, בנפח 
 .30%עתידי, בנפח 

 בלוח יבוצע כל החיווט הדרוש להתקנת בקר ועמעם גם אם הם לא יותקנו . .ג
 ISO-9002ספק מורשה, העומד בתקן  / לוחות החשמל יבוצעו ויסופקו ע"י יצרן .ד

שיאושר מראש ע"י מחלקת החשמל  יצור והתקנת לוחות כנ"לותקן ישראלי לי
 שבע והמפקח. –של עיריית באר 

התרשימים הכלולים בתכניות ובפרטים הינם עקרוניים בלבד. לפני הביצוע  .ה
תכניות מפורטות הכוללות:  חשמל והמפקחיגיש הקבלן לאישור מחלקת ה

רשימת כן זרים ומיקום האביו תכנית חד קווית, תכנית פיקוד, פרטי המבנה
 . הציוד החשמלי

 חשמל והמפקחבמסגרת אישור התכנון, יגיש הקבלן לאישור מחלקת ה .ו
יה. אין ימרכזלבניית הציוד בו יעשה שימוש  / חומרים / דוגמאות אביזרים

 מראש , בכתב. באביזרים ללא אישור / בציוד / לבצע כל שינוי בתכנון
חברת חשמל", שיסופקו עם מנעולים, דגם " באמצעותדלתות ינעלו כל ה .ז

 .חשמל והמפקחהארונות, ובהתאם לדרישות מחלקת ה
כנדרש "ענבר"  תוצרת יןימפוליאסטר משורבנו ממתכת או הארונות י .ח

אישור  מחייב.כל שווה ערך שבע -ת באר עיריישאו את סמל יויבתוכניות 
 החשמל והמפקח.מחלקת 

בכתב של  / יודבמרכזייה שימוש בסוגי הצ אם לא נאמר אחרת, יעשה  .ט
 אביזרים הבאים:

ת "מרלין גרן" או ש"ע עם מהדקים מוגנים. זרם מפסק זרם ראשי כדוגמ .א
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 . IEC 60898לפי תקן     KA 25  -קצר לא קטן מ
 10 לעמידים לזרם קצר ש "FINGER PROOFטיפוס "מ, מאמ"תים זעירים .ב

KA   לפי תקןIEC 60898 . 
 או ש"ע. A 80X3 - AC3ממסרים ומגענים כדוגמת "טלמכניק"  .ג
 מנורות ולחצנים כדוגמת "עוז און" או "קלוקנר מילר" או ש"ע. .ד
 מודולריים, כדוגמת "מרילין גרן" או ש"ע. מפסקי זרם ומנתקי הספק .ה
 תא פוטו אלקטרי תוצרת "גרסלין" או "קומטה" או ש"ע. .ו
שעון מיתוג, טיפוס "קווארץ" ספרתי, דגם "סימנס" או ש"ע עם רזרבה של  .ז

 לפחות.שעות  24
 ממסרי השהיה מטיפוס "קרוזה" או ש"ע. .ח

מצופים קדמיום, עפ"י הנחיות המפקח. הברגים  או הכל הצירים יהיו מנירוסט .ט
 דמיום.קאו מצופים  חם צופים אבץהידיות, המוטות והאומים יהיו מ

, יורכב לוח מעץ או  אמפר 100בתא למערכת מונים של חברת חשמל עד  .יא
 החשמל.  דרישות חברת עלפי מפרטינקס

,        זהירות חשמל" –"סכנה :  , מבחוץ, יותקנו שלטים על דלתות המרכזייה .יב
 ענש".יהעבריין י –"אסור להדביק מודעות 

 . דרש עפ"י התכנון, תוצב המרכזייה בגומחת הגנה )פילר( מבטוןיבמידה וי .יג

  80A-B-LECדגם  ( יהיהDIMMERאם לא נאמר אחרת, העמעם ) עמעם .יד
A80X3  רת "הנדסת הספק" או ש"ע על בסיס השנאהחבתוצרת 

 
וה ערך מבחינת האיכות, המחיר, המידות והסטנדרט ו: ש"ע משמעותו שהערה

 שבע מבחינת אחזקה שוטפת. –המקובל בעיריית באר 
 
 
 

 יחידת קצה לפיקוד ובקרה אלחוטיתטו. 
ת "מוטורולה" או ש"ע ותכלול המרכיבים ריחידת הפיקוד והבקרה תהיה תוצ

 :הבאים
  בקר אלחוטיMOSCAD-L.תוצרת "מוטורולה" או ש"ע , 
  משדר( רדיוDPSK בתחום תדרים )VHF. 
  מודולCPU. 
 .ספק/מטען 
 .מצבר גיבוי 
  כניסתRS485   בפרוטוקולMODBUS. 
  זיווד בקופסת פלסטיק קשיחהIP66. 
 .אנטנה, תורן, כבל זנד ומחברים 
  אנלייזרAC תוצרת "סאטאק" דגם ,PM130 PLUS .או ש"ע 

 
 

 יחידה:מדידה:   
לפרוט במפרט  כמפורטבמידת הצורך תיעשה הפרדה ע"פ סוגי המרכזיות, 

 ובכתב הכמויות.
 
 

 ראה פרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום:  
התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע  .א

  .העבודה כמפורט בסעיפים המתאימים ובמסמכי החוזה
ן אחרת, התשלום עבור המרכזייה אינו כולל את יחידת ם לא צויא .ב

 . תאורההעמעם והקצה לפיקוד ובקרה אלחוטית 
באם לא נאמר אחרת, התשלום אינו כולל את היסוד עליו מותקנת  .ג

סעיף מתאים בכתב  יפליה. עבור היסוד ישולם בנפרד יהמרכז
 . הכמויות

הארון. על הגומחה  התשלום אינו כולל גומחה )"פילר"( להגנה על .ד
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08.17 
 דיחידת פיקו

ובקרה 
 אלחוטית

 
 
 

18 .18 
 עמעם

 
 
 
 
 
 
 
 

08.19 
 מגש אביזרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ישולם בנפרד על פי סעיף מתאים בכתב הכמויות.
 יה לרשת החשמל.יהתשלום כולל את חיבור המרכז .ה
התשלום עבור בדיקת המתקן לצורך אישורו ע"י חברת החשמל,  .ו

 יהיה על חשבון הקבלן.

התשלום עבור הזמנת חברת חשמל, לביצוע החיבור ולהרכבת המונה,  .ז
ל המתקן על ידי חברת החשמל וכן התשלום עד לקבלת אישור סופי ש

לא  באחריות הקבלן. עבור אספקת הזרם, יהיו על חשבון העירייה
 תשולם תוספת לקבלן עבור חיבור זה.

 
 
 

 כללי" בפרק זה. – תאורה"מרכזיות  - 08.16טו' בתת פרק ראה בסעיף 
 ידהיח מדידה:
 הפירוט בכתב הכמויות.במידת הצורך תעשה הפרדה על פי סוגים לפי             

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום ובנוסף: תשלום:
 . חודשים 12הדרכה, אחזקה וליווי הפעלה במשך ,  רישוי אלחוטי 

 
 
 

 כללי" בפרק זה. –ה תאורראה בסעיף "מרכזיות 
 

 ידהיח מדידה:
 תעשה הפרדה על פי סוגים בהתאם לפירוט בכתב הכמויות.       

 
התשלום כולל את כל החומרים הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע העבודה  :תשלום

 באופן מושלם לשביעות רצון המפקח.
 
 
 
 

 ובנוסף: 08פרק  ,בנין )"הספר הכחול"(ראה המפרט הכללי לעבודות 
 
,יותקן על פס  עם גגון הגנהמ"מ ,  4עשוי מחומר פלסטי בעובי המגש יהיה  .א

עליו ומגולוון  1/4אל העמוד באמצעות בורג "שטוח מרותך בתוך העמוד,יחוזק 
 האביזרים הבאים: יותקנו

  ,בהתאם  בפנס" ציוד"מגש  - 08.21בלים ומצתים כמפורט בסעיף קמשנקים
 ., לפי הנדרש בתוכניות ולהנחיות המפקח   לסוג ומספר הנורות

  מגלן " או כדוגמת  עמודבמהדקים לחיבור הכבלים ""SOGEXIאו " 
 . ת המפקחוהנחיהנדרש בתוכניות ולפי למ.מ.ש.      

  לפי הנחיית המפקח . אקיימבר כבלי הכניסה והיציאה יסומנו בסימון 
 

 מדידה:  יחידה
 הכמויות. פי הצורך, תעשה הפרדה לפי סוגי המגשים כמפורט בכתבל             

 
 תשלום:  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:

לביצוע  כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשיםהתשלום כולל את  .א
 החוזה.העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי 

מגש האביזרים כולל את  העמודתשלום עבור האם לא נאמר אחרת,  .ב
  . בנפרד וולא ישולם עלי על כל חלקיו
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08.20  
 פנסים

 ובנוסף: 08בפרק  בנין )"הספר הכחול"(ראה המפרט הכללי לעבודות 
 או על הקיר כנדרש במסמכי החוזה. , על זרועש העמודהפנס יורכב על רא .א
במקרה של הרכבת הפנס על קיר, על הקבלן לתאם עם המפקח את אופן  .ב

 ההרכבה לפני הביצוע.
הפנס כוללת גם את האלמנטים הבאים ללא כל תוספת והתקנת אספקת  .ג

 תשלום:
 כבל N2XY 2.5X3 למגש , רשת עילית ללחיבור הנורה  באורך מתאים ממ"ר

 .)לכל נורה כבל בנפרד( חיבורים, לארגז אביזרים או למגש  ביזריםא
  לפי התוכניות ואישור המפקח. 08.20לפי הנדרש  בסעיף נורה , 
 טיפוס ""ז מלכל פנס יותקן מאFINGER PROOF"  דגם,C ,לזרם A10  
 .   עם ניתוק "אפס"    IEC 60898לפי תקן   KA 10 לעמיד לזרם קצר ש     
 .או קלוקן מולר או סימנס או לגרנד ABBתוצרת: ל אחד , במודו     

 בית הנורה יהיה מחרסינה בעל מגעים קפיציים. .ד

כמפורט בסעיף  אפיונםמשנק , מצת  וקבל מהווים חלק אינטגרלי מהפנס ,  .ה
08.21, 

 התוכניות ולפי אישור המפקח .       
 

 יחידה:  מדידה
בכתב  רטופהמ לפי נסיםתעשה הפרדה עפ"י סוגי הפ                 

 הכמויות.      
                   

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום
והעבודה  כלי העבודה המיוחדים לעבודה זו התשלום כולל את כל החומרים, הציוד

 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה 
 

 חציהגוף תאורה למעברי 
"פנסים וציוד עזר"   08.19,סעיף 08ראה המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 

 ובנוסף:
חברת "ספקו" או ש"ע,  תוצרת "7"ג'גופי התאורה למעברי חציה יהיו מטיפוס  .א

 , עם חיבור מלמעלה )מרחק בין הברגים משתנה(. סטנדרט עיריית באר שבע
 על זרוע תקןיותקינה ויכיל את כל הציוד הדרוש להפעלתו הגוף התאורה  .ב

 .תוכניות ולפי הנחיות המפקח ,כמפורט ב
 

 יחידה:  מדידה
 
 
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום
והעבודה  כלי העבודה המיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד

 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה
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08.21 
 נורות

 
 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(ראה המפרט הכללי לעבודות 

 שלהלן ונדרש בכתב הכמויות.בפנס תורכב נורה עפ"י הפרוט בטבלה 
 

 נורות רגילות .1

 הספק צורה סוג נורה 
 )ווט(

 אורך חיים
 )שעות(

 שטף אור התחלתי
 שעות( 100)

 1200 8000 25 פריזמטי SLפלורוסנט  

 5800 12000 70 אגס נל"ג 

 11000 18000 110 אגס נל"ג קסנון 

 18000 12000 (220) 215 אגס נל"ג 

 9500 18000 100 טובולרי נל"ג 

 15000 18000 150 טובולרי נל"ג 

 28000 20000 250 טובולרי נל"ג 

 13000 24000 1000 טובולרי נל"ג 

 18000 22000 150 טובולרי נל"ג קסנון 

 31000 22000 250 טובולרי ל"ג קסנוןנ 

 55000 22000 400 טובולרי נל"ג קסנון 

  
 כל הנורות יהיו מסוג "סופר" -הערה

   

 נורות מיוחדות .2 
 

 אורך חיים הספק )ווט( צורת הברגה סוג נורה  
 )שעות(

 שטף אור

 27E 300-25 1500 3600-230אגס  ליבון 

 1000 2500 50 רפלקטור הלוגן 

 27E 150 1500 15000 38ר פא 

 PARQ 56 EP 500 3500 8000 

 PARQ 64 EP 1000 3500 19400 

 TUB HALOGEN RSC 500 2000 10000 

 TUB HALOGEN RSC 1000/750 2000 21500  /16000 

 18PL 23 - G 18 8000 1200פלורוסנט  

 P4 – T - PL 23 - G 32 10000 2400פלורוסנט  

 1100 12000 18 ריטבול 20פלורסנט  

 2600 12000 36 טבולרי 40פלורסנט  

 I.P.H 27E 150/70 8000 12000 

 MTILT I.P.H PG12 150/70 8000 12000 K4000 – 3000 
 MTILT I.P.H S - P 150 8000 12000 K4000 – 3000 
 MTILT I.P.H S - P 250 8000 20000  K3000  
 MTILT I.P.H 40 - E 400 10000 36000 K 4000 
 PAR 150 H.P.I 40 - E 400 10000 12000 K 3000 
 2300 16000 18 ביונט נל"ג לבן 

 K 2500 17000 10000 250 טובולרי E – 40 נל"ג לבן 
 PG12 100 10000 K2800 נל"ג לבן 
 HPI 70 ווט S7R 70 10000 K 3000  
 HPI 70 ווט PG12 70 10000 K 3000 
 K2500 27500 10000 400 בולריטו E – 40 נל"ג לבן 
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 יחידה:  מדידה

 תיעשה הפרדה עפ"י סוגי הנורות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום

 .אם לא נאמר אחרת, תשלום עבור פנס כולל את הנורה ולא ישולם עליה בנפרד 
 

 
 

08.22. 
 בפנס ציודמגש 

 
 ובנוסף: 08, פרק בנין )"הספר הכחול"(המפרט הכללי לעבודות ראה 

 :את הציוד הבאיכלול בין היתר של הפנס מגש האביזרים  .א
  משנק מתוצרת "עין השופט" דגםT – 50 – ES  עם טיימר פנימי לביטול פולסים או

לפי הנדרש בתוכניות שווה ערך מתאים לסוג הנורה " או "EHID או ES – 2דגם 
 פקח .ואישור המ

 :קבל מתאים לדרישות התקן הישראלי ובגודל כמצוין בטבלה הבאה 
 

בל ק סוג הנורה
 מיקרופרד

 קבל סוג הנורה
 מיקרופרד

 10 ווט נ.ל.ג. 70 8 ווט כספית   80
 12 ווט נ.ל.ג 100 10 ווט כספית 125
 20 ווט נ.ל.ג 150 14 ווט כספית 175
 33 ווט נ.ל.ג 250  20 ווט כספית 250
 47 ווט נ.ל.ג 400 30 ווט כספית 400

  
 או שווה ערך באישור  המפקח .מתוצרת "בג סורגי", , מתאים לנורות "סופר"ה מצת 

עמיד לזרם   C ,A 10דגם א"ז מבתוכו גם ציוד של פנס המחובר לרשת עילית יכלול   מגש .ב
  . IEC 60898לפי תקן   KA 10 לקצר ש

 

 יחידה:  מדידה
 , בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.מגשיםעשה הפרדה עפ"י סוגי התלפי הצורך           

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום

והעבודה כלי העבודה המיוחדים התשלום כולל את כל החומרים, הציוד  .א
 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

מגש הציוד שבפנס על כל פנס כולל את אם לא נאמר אחרת, תשלום עבור   .ב
 .בנפרד  וולא ישולם עלי חלקיו

 

 
 

08.23 
 פירוקים

 שונים

 
 פירוק פנסים או זרועות או כל חלק אחר ממתקן תאורה כולל:

  ואישור בודק חשמל לז"ל.ניתוק חיבורי החשמל 
  מקומומהנדרש ניתוק החלק . 
    כנגד               קום עליו יורה המפקחהובלת כל החומרים למחסן העירייה או למאריזה ו

 קבלת אישור בכתב על מסירת החומרים.
 

 יחידה.  :מדידה 
בכתב הכמויות,  תיעשה הפרדה עפ"י סוגי החלקים המפורקים, בהתאם לפרוט 

 ועוד. , זרועות כגון: פנסים
 

 
 ראה פרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום

והעבודה  כלי העבודה המיוחדים ל החומרים, הציודהתשלום כולל את כ .א
 .הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה

 התשלום כולל תשלום לחח"י עבור ניתוק הפנס מהרשת. .ב
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 שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין

 
 כללי

 
 ת לצורך מסירת הנדרשו תהליכי הביקורות/בדיקות המפורטים להלן מהווים חלק מבדיקות הקבלה .א

 הפרויקט למזמין.
-"מוקדמות"/תת 00 הדרישות לגבי בדיקות/ביקורות אלו לא באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק .ב

 להוסיף עליהן. "הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות" אלא - 01פרק 
 

 ביקורת חברת החשמל
 

חשבונו ביקורת  ן הקבלן עללאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל, יזמי .א
אלא אם כן נאמר  במסגרת הפרויקט. כוללת של "חברת החשמל" לכל המערכות והמתקנים שהושלמו

 אחרת.
 הביקורת תעשה לגבי כל חיבור חשמל והמתקן החשמלי המחובר אליו בנפרד. .ב
 ולמהנדס המתכנן. הקבלן ימסור עותקים מדו"חות הביקורת למנהל הפרויקט, למפקח החשמל .ג
 החשמל. הקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שנמצאו, אם נמצאו, בביקורת חברת .ד

 
 

08.24 
 בדיקת מהנדס חשמל בודק

 
בדיקה של  לאחר ביקורת חברת החשמל וחיבור המערכות/מתקנים לרשת החשמל, תיערך .א

מל הקבלן. זהות מהנדס החש ידי "מהנדס חשמל בודק" שיוזמן ע"י-מערכות/מתקני החשמל על
החשמל, אחרת בדיקתו לא תתקבל. שכר הבודק  הבודק תאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט או מפקח

 למפורט במסמכי ההסכם האחרים. ישולם ע"י הקבלן בהתאם
והתרת חיבורם  תנאי הכרחי )אך לא בהכרח מספיק( לקבלת מתקני החשמל הוא אישור תקינותם .ב

 הקבוע למקור החשמל על ידי המהנדס הבודק.
( בלוחות Cosשל כל ) סף לתקינות המתקן לפי חוק החשמל, יבדוק המהנדס הבודק את איזוןבנו .ג

( מתקן ועבור כל Cosיתועדו לכל מעגל ) המופעים )פאזות - Phasesהחשמל ואת מקדם ההספק )
 ולכל מופע. מעגל עוצמת הזרם ומקדם ההספק

 מפורט והנחיות בסיום הבדיקות יגיש מהנדס החשמל הבודק לקבלן דו"ח ביקורת .ד
החשמל ולמהנדס  דו"ח הביקורת יימסרו למנהל הפרויקט, למפקח-לתיקונים/שיפורים. עותקים מ

 המתכנן.
 החשמל הבודק. הקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שנמצאו, אם נמצאו, בביקורת מהנדס .ה
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 כלונסאות לביסוס מבנים  – 23פרק 

 
 

 במפרט הכללי. 23זה מהווה השלמה לנאמר בפרק  כל הנאמר במפרט
 

 כללי 23.00
 
, הנחיות 966, ת"י 940, ת"י 23עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם לתוכניות, למפרט הכללי פרק  23.00.01

 והמפרט להלן. כל האמור במסמכים הנ"ל כלול במחיר כלונס בכתב הכמויות. יועץ הקרקע
 עליו לתאם זאת עם המפקח. במידה והקבלן מעונין בדו"ח הקרקע 

 
 .יציקת כל יסוד יאשראשר  רק בהשגחת המפקחיעשה  הכלונסאותביצוע  23.00.02

 
מיקומם , על חשבונו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלונסאות ויבטיח את יעסיקהקבלן  23.00.03

 אנכיות הקידוחים כנדרש.ו
 הכרחית.הקמת מתווה לעבודות ביסוס כלולה במחיר העבודה היא  

 
, קשורה לרשת עבודות הביסוסלעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות מעודכנת  23.00.04

 הקואורדינטות.
הגשת  התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך.. מזמיןימסר לותתוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט  

והיא לא  תכניתהכנת ההתכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור 
תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י 

 המפקח בעת הביצוע.
 
 אחריות כוללת של הקבלן  23.00.05

 במפרטבתוכניות, את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת  בצעהקבלן י 
ידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על הקרקע. אם לדעת הקבלן המובהתאם להנחיות יועץ 

 חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.
 
 בדיקות 23.00.06

לכל הכלונסאות, ויתקין במסגרת הצעתו צינורות בדיקה ויבצע  בדיקות סוניות זמיןהקבלן י 
  .והתכניות התאם להוראות המפקחבדיקה אולטרא סונית , ב

ובדיקת כלונס כלשהו נכשלה, תבוצע בכלונס הכושל בדיקת גמא , במידה ויש חשש  במידה 
 לכשל בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוש בדיקת גלעין או בדיקת העמסה.

 עלות כל הבדיקות הראשונות  והחוזרות כלולה במחיר ביצוע הכלונס בכתב הכמויות. 
 

 נסאות בשני שלבים: במסגרת העבודה על הקבלן לקבל אישור ביצוע לכלו 
 עם תחילת העבודה במסגרת קידוח ויציקת הכלונסאות הראשונים  א.
לאחר העברת רישומי המפקח, תוצאות טיב הבטון, הבדיקות הסוניות, האולטרא  ב.

 סוניות והגמה.
במידה ולאחר הבדיקות מתברר שהכלונס לקוי ונפסל, עלות התיקון או ביצוע כלונסאות  

 שבון הקבלן.נוספים תהיה על ח
עלות כל שינוי במבנה הקשור לליקויים בכלונסאות לרבות תוספת ראשי כלונס, קורות יסוד  

 וכד' תהיה על חשבון הקבלן.
 
במקרה שדפנות הקידוח אינן יציבות )חול מתמוטט או מים זורמים( הכלונסאות יבוצעו  23.00.07

 בשיטת הבנטונייט .
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רות יעשה שימוש במקדחי וידיה ככל שיידרש, מחיר שימוש בקרקעות קשות סלע או צרו 23.00.08
 במקדחי וידיה כלול במחיר כלונס בכתב הכמויות. 

 קידוח הכלונסאות 23.00.09
 

, וכל פרטי ציודה וכן לוודא התאמתה סוגה על הקבלן לקבל אישור המפקח למכונת הקידוח .א
 לעבודה הנדרשות ולתקינותה.

 

 דוח ואת אנכיותה, לפני תחילת הקדיחה וכן תוך מהלכה.יש לוודא את מרכזיות מכונת הקי .ב
 יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר ליצב את המכונה אל מישור אופקי. במידת הצורך, 
 יש לבדוק, בעזרת פלס עם שנתות, את שיפוע ציר מכונת הקידוח. 

 

ת הקדיחה תבוצע, בכל שלביה, תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות הקידוח וא .ג
 יציבות דפנות הקידוח עד אחר גמר היציקה.

כל שיטת ביצוע הקידוח מחייבת אישור המפקח לישומה וזאת לאחר שתשביע רצון המפקח,  
 כך שגם השיטה וגם הכלים מתאימים לביצוע הקידוח.

ות איכלביצוע העבודה להבלעדי אחראי הלמרות אישור השיטה ע"י המפקח, יהיה הקבלן  
 רצון המפקח.

לן ידאג שימצאו חלקים רזרביים במידה מספקת, לכל אותם הכלים או המכשירים, הקב 
סיונו או לפי דעת המפקח, הם אלו המועדים לפגיעות, כל זאת למען הבטחת יאשר לפי נ

 .במקרה של תקלה ות הקידוחרציפ
 

הקבלן יעשה שימוש בצינור מגן עליון למניעת התמוטטויות בדופן העליונה, המחיר כלול  .ד
 חיר הכלונסאות בכתב הכמויות.במ

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו בלבד.  
אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא יעשה זאת על 

 חשבונו.
 

 בשום מקרה. אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה .ה
 ה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה.יציקת הכלונס תהי 
במידה ומכל סיבה שהיא לא תהיה אפשרות לצקת את הכלונס תוך חצי שעה מגמר הקידוח,  

)בתנאי של אישור המפקח מראש  או שיהיה צורך להמתין להתחלת היציקה למחרת היום
ס"מ לפחות, ומעת סיום  50יהיה על הקבלן, להמשיך את הקידוח לעומק נוסף של ובכתב( 

 עבור העומק הנוסף, לא תשולם בתוך מחצית השעה. תחל היציקה החסרהותה חפירה , א
 כל תמורה. לקבלן

 

את עומק הכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלסים( למדוד ולוודא  מפקחהקבלן יסייע ל .ו
מקוטר  3%-מומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובסיומה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר 

. סטייה גדולה מהנ"ל תחייב 1.0%יה מהאנך לא תעלה על הכלונס המתוכנן וכן שהסטי
 עפ"י החלטת מהנדס הביסוס.תוספת זיון 

שינויים עקב אי ביצוע הכלונסאות במדויק או באופן לקויי, כל תיקון שיתחייב במבנה,  עלות 
 יבוצעו על חשבונו של הקבלן. בקורות יסוד, הוספת קורות קשר ושינויים במבנה העליון

  

 על כל חומר אורגני או מלאכותי שיימצא בזמן החפירה.למפקח לדווח  לןעל הקב .ז
  

להזמין במועד את מהנדס שלושה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי הקבלן יודיע למפקח  .ח
בקידוח  תנאי להמשך סדיר ושוטף של העבודה, זיהוי מוחלט של חתך הקרקעאתר. ל הביסוס

 המוקדם. והתאמתו לדו"חהראשונים  הכלונסאות
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 :במהלך העבודה ינהל מהנדס הקבלן מעקב ורישום כמפורט .ט
רישום השכבות בהם עובר הקידוח, עובי המילוי בפועל ועומק החדירה לשכבת  -

 ים.ייניתוך הוצאת מדגמים אופ, הקרטון
 רישום סטיות במיקום הקידוח ובאנכיותו. -
 ח.נתן ע"י המפקיאישור סופי לעומק הכלונסאות י 
 ינתן בנפרד לאחר בדיקת התאמת הקידוח לדרישות המפרט והתוכניות.יליציקה אישור  

 

 המרחק החופשי שבין הכלונסאות. 50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  .י
 

מהנדס הביסוס בעת קדיחת הכלונסאות  של הכלונסאות יהיה עפ"י הנחיותהעומק הסופי  .יא
 .עומקב הכלונסאות ושינויקוטר הראשונים. תיתכן אפשרות של הגדלת 

 

 מידות המקדחים תהיינה זהות למידות ולקוטרים שבתכנית )אין להשתמש בסכין עליונה(. .יב
 
 הכנת והכנסת הזיון לכלונסאות 23.00.10

 

 הזיון .א
 כניות.ובהתאם לפרטי ת 4-1חלקים  4466י ברזל הזיון יהיה מתאים לדרישות ת"

 מ"מ. 12מה לריתוך, בקוטר מינימלי של זיון אורכי יהיה מפלדה מצולעת מתאי 
ס"מ מתחת  20-מ' העליונים ו 2-ס"מ ב 10מ"מ עם פסיעה של  8הזיון הלולייני יהיה בקוטר  

 למפלס זה.
 מ'. 1.0אורך הזיון יהיה כאורך הכלונס פחות  
 ס"מ מקוטר הכלונס והוא יתלה במרכז הקידוח. 15-קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 
 מ'. 1לפחות שלושה שומרי מרחק בכל בכלוב יונחו  
 מ'. 3מ"מ כל  16כלוב הזיון יוקשח ע"י טבעות פלדה מרותכות למוטות האורך בקוטר  
 ס"מ. 100מ"מ עם פסיעה של  8בנוסף יורכב חישוק לולייני הפוך בקוטר  
 הורדת הזיון לתוך הבור תעשה ע"י מנוף המתאים לאורך הכלוב. 
מרותך יש לייצרו במפעל ברזל זיון בעל ציוד המתאים לריתוך במידה ויהיה שימוש בכלוב  

 אוטומטי, כל ברזל יהיה מתאים לריתוך.
 כל שינוי בברזל הזיון יאושר ע"י מהנדס הקונסטרוקציה בכתב. -לשימת לב  

 

לבדיקת גמה ואולטרה סונית לפי פרטי  2יש להכניס בכל קידוח צינורות ברזל קוטר " .ב
 חמו לטבעות החיזוק.תוכניות, הצינורות יול

מספר שעות לאחר היציקה יש לפתוח את הפקק העליון של צינורות הבדיקה ולנקותם ואם  
 צריך לשטוף אותם עד לקצה התחתון שלהם.

 

 כניות ופרטי מהנדס החשמל.רקת הכלונסאות/יסודות תעשה לפי תהא .ג
 

שהזיון לא  במספר כלי הרמה, אשר יבטיחובמנוף או בעת הרמת הברזל, ישתמש הקבלן  .ד
 יקבל שום כפיפה תמידית.

 

יר, וברשותו למנוע הכנסת והמפקח יבדוק את סל הזיון, כאשר הוא תלוי בצורה חופשית באו .ה
 הסל, במידה והוא אינו עונה לדרישות.

במקרה זה, יהיה על הקבלן לתקן הסל ולהרימו באופן שהברזלים ישארו ישרים לפני הכנסת  
 הסל לבור הקידוח.

 
 
 



   

31 

 

 יציקת הכלונסאות .1123.00
 

מ"מ,  20, גודל אגריגט מקסימלי 6בעל שקיעת קונוס של " 30-בהבטון בכלונסאות יהיה  .א
)דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה נאותה של ק"ג למ"ק בטון.  350-וכמות הצמנט לא תפחת מ

הצמנט  פעמים באתר ובדיקות חוזק על פי התקן. 2-3בדיקת סומך תעשה  .הזיון בכלונס(
 . 250מסוג צ.פ.  יהיה

 

יש להתחיל ביציקת הכלונס כחצי שעה לאחר גמר הקדיחה כאשר כל החומרים שנחפרו,  .ב
 סולקו מתוך חור הקידוח.

 

משאיות הבטון הגיעו  יתרבמהתחיל ביציקה, אלא לאחר שלאין  יציקת הבטון תהייה רציפה. .ג
 כבר לאתר.

 

 א תתהווה סגרגציה.את הבטון יש לצקת לבור הקידוח באופן מרכזי, ובצורה של .ד
מ' מתחתית  2במשאבת בטון. גובה יציקת הבטון לא יעלה על  לצורך זה ישתמש הקבלן 

 ו/או פני הבטון. הכלונס
 
 מיוחדיםמדידה אופני  23.00.12

 

. מדידת האורך תיעשה ממפלס פני האלמנט המתוכנן )"תיאורטי"( כלונסהמדידה לפי מ"א  .א
ת או עפ"י דרישת המהנדס, להוציא עומק נוסף שנדרש ועד תחתית החפירה כפי שנקבע בתכני

 בגין התרשלות הקבלן.
 

 מחירי היחידה יכללו:בנוסף לאמור במפרט הכללי  .ב
 

 עלות קידוח ויציקה .1

וכל פעולת יציקת  כל החומרים והציוד הדרושים לשם כך לרבות צינורות המגן .2
 הבטון והרחקת הקרקע הנחפרת ופסולת הבנטוניט אל אזור מאושר.

 עד לקבלת בטון מעולה.הכלונס סיתות ראש  .3

השלמת יציקה עד המפלס המתוכנן במקרה של כלונס קצר או סיתותו במקרה  .4
ומפלסו גבוה מהמתוכנן. כל עבודות העפר והשאיבות הדרושות להשלמת היציקות 

 כלולות במחיר.

 חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חול, חרסית, אבן כורכר, אבן גירית וכו'. .5

בציוד הדרוש למעבר שכבות אבן קשות לרבות איזמל וקידוחים מכינים  שימוש .6
 בקוטרים שונים.

איננה נמדדת בנפרד וכל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה  .7
 .בסעיפי כתב הכמויות

 בדיקות סוניות ואולטראסוניות עבור הכלונסאות כמצוין בסעיף המחירון. .8

ים לצורך ביצוע בדיקות סוניות ואולטראסוניות עבור כל ההכנות והצינורות הדרוש .9
 הכלונסאות כמצויין בסעיף המחירון.

 

ליסוד היצוק בחלקו תשולם החפירה הבלתי יצוקה לפי "הפרש" מפלס פני הקרקע בעת  .ג
 החפירה למפלס פני היסוד המתוכנן. 

וחפירתו תיכלל  מ' לא ישולם עבור החלק הלא יצוק3ביסוד בו החלק הלא יצוק אינו עולה על  
 במחירי היחידה האחרים.
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. המחירים כוללים אספקה, ק"ג למ"ק בטון 100מחיר הזיון כלול במחיר הכלונס עד למשקל  .ד
 , ספייסרים )שומרי מרחק(, החזקה יציבה בחפירה וכו'.הורדה לקידוחהכנה, ריתוך, 

 23.10.0055ישולם לפי סעיף  . ההפרשבמידה ומשקל הזיון גבוה יותר
 

מדידות ושירותים של מודד מוסמך לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים  .ה
 שבכתב הכמויות.
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 פיתוח האתר     40פרק 
 
 
 

יסוד לקיר  40.01
 תומך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קירות 40.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ובנוסף: 14, פרק 02, פרק 40ראה המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
 

 הכנות לבצוע הקיר
 

 20יסודות הקירות יבנו בתוך קרקע טבעית או על גבי מלוי מהודק בבקרה מלאה בשכבות עד 
 אשור הקונסטרוקטור.ס"מ לאחר 

 
 ס"מ . 5מתחת ליסודות הקיר, על גבי המצע המהודק, תוצק שכבת בטון רזה בעובי 

 
 

 יסודות הקיר
 

יסודות לקירות כולל עומק ורוחב יבנו בהתאם להנחיות המהנדס בטבלאות ו/או בחתכים 
 המפורטים בתכניות או בפרטים.

רבות הידוק שכבות , רק לאחר בדיקה ס"מ ל 20החזרת המילוי בגב הקיר תעשה בשכבות של 
 ואשור המפקח.

מ' מכל צד של  2העבודה כוללת את כל הנאמר במפרט ובתוכניות וכן יישור סופי ברצועה של 
 ללא תוספת תשלום.הקיר 

 
 בנית הקיר

 
ות ובמידת הצורך, מיועדים לחפוי בהתאם לתכניות הפרטים והפריס 30 -הקירות יבנו מבטון ב

 כל גימור אחר על פי תכנון.אבן , טיח או 
 

 עובי הקירות לפי תכנית הקונסטרוקטור.
 

 אשר ישולם בנפרד. ללא חפוי,בכל מקרה יחושב נפח הקיר לפי עובי הבטון נטו, 


זיון הקירות יבוצע בהתאם לתכניות, עלות פלדת הזיון כלולה במחיר הקיר ולא תימדד בנפרד, 
 אלה אם נאמר אחרת בכתב הכמויות.

 
 . ללא תוספת תשלוםהקיר כולל בניה בקשתות, זוויות שפועים ופינות מחיר 

 
 תפרי התפשטות

 
 מ'. 8-10בכל הקירות יבוצעו תפרי התפשטות בהתאם לתכניות ואם לא צוין, יבוצעו כל 

 מקום התפרים יקבע לפי תכנית או הנחיות המתכנן בכתב .
 רים במידה ונדרש.המחיר כולל את עלות תפרי ההתפשטות ואת עלות איטום התפ

 
 

 נקזים
 

, או כל מידה אחרת 10" דרג 4", 3", 2בכל הקירות התומכים יבוצעו פתחי ניקוז מצינור בקוטר 
 בהתאם לפרט או לתוכנית.

 2%המרחק בין הנקזים ומספר השורות כנדרש בהנחיות המהנדס.הצינור יונח בשיפוע של 
שיוצמד לצינור באמצעות חבק או קליפס לפחות. קצה הצינור בגב הקיר יכוסה בבד גיאוטכני 

 מנירוסטה.
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 דרוג הקירות
 

דרוג בגובה הקירות יבוצע במקום שצוין בתכנית ו/או עלפי הנחיות שימסרו על ידי המפקח. אם 
לא צוין אחרת, יהיו הדרוגים בכפולות של נדבכי האבן )כולל פוגות(. דופן הקיר הגבוה תחופה 

 באבן כמפורט בתכניות.
 

 ות לגדורהכנ
 

ועל פי פרטי הגדור והמעקות. אופן העיגון  מראשההכנות לעיגון עמודי מעקות וגדרות יעשו 
 מראש . -יאושר על ידי המתכנן ו/או הקונסטרוקטור

 
 שרוולים לצינורות השקיה

 
 , ללא תוספת מחיר.ישולבו ביציקת הקיר  10בקוטר הנדרש בדרג  PVCשרוולי השקיה מצינור 

 
 
 

 מ"ק בטון יימדד לפי בטון נטו, ללא חפוי. -פח הקירנ–המדידה 
 מ"ק בטון יימדד לפי בטון נטו. -נפח היסודות              

 
המחיר כולל את כל עבודות הכרוכות בהכנה לבניית הקיר והיסודות כמפורט לעיל               

ופי וכל וכולל, הכנות לגדור, ברזל זיון )אם לא נאמר אחרת(, מלוי חוזר ,ישור ס
 המפורט להלן:

 
 

 , בסעיף תשלום, ובנוסף:הכללי לעבודות בנייהראה בפרק המוקדמות במפרט תשלום: 
 
 

במידה וביצע הקבלן חפירה ו/או חציבת יתר בעומק, יבצע הקבלן קיר מוגדל  .א
 בקטע זה, על חשבונו, בהתאם לגובה הקיר החדש שנוצר.

חב, יבצע העמקה של היסוד, כך במידה וביצע הקבלן חפירה ו/או חציבת יתר לרו .ב
שיציקת היסוד תעשה כנגד דפנות החפירה ו/או החציבה ויבצע קיר מוגדל בקטע 
 זה, על חשבונו, בהתאם לגובה הקיר שנוצר. כמו כן, לא ישולם על הגדלת היסוד.

 התשלום עבור היסוד ועבור גוף הקיר יהיה עפ"י סעיפי התשלום המתאימים. .ג
 דרש.ילכל צורה גיאומטרית שתו סוג, בהתאם התשלום כולל טפסות מכל .ד
 התשלום כולל תמוכות ופיגומים. .ה

במידה וביצע הקבלן חפירה ו/או חציבת יתר בעומק, יבצע הקבלן קיר מוגדל  .ו
 בקטע זה, על חשבונו, בהתאם לגובה הקיר החדש שנוצר.

במידה וביצע הקבלן חפירה ו/או חציבת יתר לרוחב, יבצע העמקה של היסוד, כך  .ז
יציקת היסוד תעשה כנגד דפנות החפירה ו/או החציבה ויבצע קיר מוגדל בקטע ש

 זה, על חשבונו, בהתאם לגובה הקיר שנוצר. כמו כן, לא ישולם על הגדלת היסוד.
 התשלום כולל ביצוע ראש הקיר )"קופינג"( מבטון ועיבודו. .ח
 עבור ראש קיר מאבן ישולם בנפרד עפ"י פריט תשלום מתאים. .ט
 ל אשפרת הבטון.התשלום כול .י

 התשלום כולל כיחול מישקים. .יא

המחיר כולל תפרי התפשטות, שרוולים למעבר צנרת וצינורות לניקוז  .יב
 הידרוסטטי.

 התשלום כולל ביצוע כיחול בין אבני הציפוי במידה ונדרש. .יג

 התשלום אינו כולל מעקה אבן או מתכת במידה ונדרש לבצעו על פי התכניות. .יד
 ועיגונים המוטבעים בבטון. התשלום כולל התקנת תושבות .טו
בדרך כלל לא ישולם בנפרד על ציפוי הקירות, והציפוי כלול במחירי היחידה,  .טז

להוציא מקרים, בהם מבוצע ציפוי של קיר קיים או במקרים, בהם הציפוי לא 
 .נכלל בשלבי העבודה ויש עבורו סעיף תשלום נפרד בכתב הכמויות
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40.03 
 חיפויים / ציפויים

 ד.התשלום כולל יציקת בטון רזה מתחת היסו .יז
התשלום כולל מילוי חוזר מאחורי הקיר, לאחר גמר בנייתו, עד לגובה המפלס  .יח

 הקיים לפני תחילת עבודת הבניה ובהתאם לסעיף ה' לעיל.
 יח.   המחיר למ"ק בטון כולל את כל עבודות ההכנה : מדידה, סימון,               

 מלוי במידת הצורך , פלוס,  חפירה, לרבות סילוק עודפי חפירה ו/או                      
 ישור והידוק בבקרה מלאה.                        

 
 

 חיפוי קירות
 

 טיח
 

חפוי קירות קיימים וחדשים וכן על גבי קירות הגומחות, בטיח מינרלי רב עובי כדוגמת ווגה 
 מונורקס תוצרת נירלט או ש"ע  בטקסטורה שתבחר.

 ל פי הוראה בכתב של המפקח.המחיר כולל טיח מיישר במידת הצורך ע
העבודה לפי הנחיות היצרן. הקבלן יידרש להציג דוגמאות עד לבחירת הגוון והדגם הסופי ללא 

 . תוספת מחיר
 
 

 אבן:
פני בגובה הגלוי של -סעיף זה בא לתת מענה לעבודות בהן מתבצע הציפוי כהשלמה לציפוי חד

ה, או כאשר יש לצפות קיר קיים. סעיף קיר המצופה בצדו האחד על פי הסעיף המתאים בפרק ז
 זה מתייחס לשימוש באבנים מכל סוג כמוגדר, במסמכי החוזה או על פי הנחיות המפקח. 

 העבודה כוללת:
 הכנת פני הקיר לציפוי לרבות הפעולות הבאות: ניכוי, סיתות ועוד. .א
לקיר  בצמוד 6@20נת וובאם לא נאמר אחרת יבוצע הציפוי ע"י העמדת רשת ברזל מגול .ב

 .קיבועה לקיר באמצעות ברגים, הכל לפי תקנים ישראלים והנחיות המתכנןו
 יישום האבנים בתוך רשת הברזל וייצובן אל תוך הטיט. .ג
עבודה זו תבוצע ללא כל תשלום כנדרש בתקן, קשירת אבן החיפוי בווי מתכת לרשת הזיון  .ד

 נוסף.
 

"טובזה", "פראית", "תלטיש", "אבן  אבן מכל סוג בחזית כגון:ב ארת חיפוי קיר עבודה זו מת
 וכו'. "אבן כפרית",לקט" 

 
 כללי, מדידה ותשלום", בפרק זה. –ראה סעיף "קירות מדידה ותשלום: 

 
 

 גרנוליט
 

מטרת סעיף זה, לענות על עבודות הקשורות במשטחי גרנוליט וציפוי גרנוליט על קירות, ו/או 
 51, פרק 50, פרק 40לעבודות בנייה, פרק משטחי בטון המבוצעים באתר. ראה המפרט הכללי 

 ובנוסף:
 ס"מ. 10אם לא נאמר אחרת עובי המשטח יהיה  .א
 .20 –אם לא נאמר אחרת סוג הבטון יהיה ב  .ב
ס"מ ושכבה  20X20מ"מ, מידות  8øהמשטח יכלול שכבת בטון תחתונה, עם רשת ברזל,  .ג

 (.מ"מ 2 ÷ 6ס"מ, מבטון מעורב באבני נחל קטנות ) 2עליונה בעובי 
ס"מ. הציפוי יבוצע מבטון מעורב באבני נחל  1.5 ÷ 3.0עובי ציפוי גרנוליט על קירות יהיה  .ד

 מ"מ(. 2 ÷ 6קטנות )
 ./ מנהל הפרויקט גוון הגרונלית עפ"י התכנון או הוראות המפקח

 
 :  מ"רמדידה

 
 :  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.תשלום
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40.04  

קיר מאלמנטים 
 םטרומיי

 

 ובנוסף: קירותראה בפרק זה בסעיף 
 סעיף זה מתייחס לעבודות קירות הבנויים מאלמנטים טרומיים. .א
    בניית האלמנטים ועיגונם בקרקע בהתאם לתוכניות, מסמכי החוזה, הנחיות היצרן ו/או   .ב

 הספק והנחיות המפקח.        
 

 קירות, במפרט זה. 40.02ראה סעיף מדידה: 
                 

 
 .קירות, במפרט זה 40.02ה סעיף ראתשלום: 

  
 
 

40.05 
ראש 

 קיר)"קופינג"( 
 

 סעיף זה בא לתת מענה לעבודות בהן מתבצעת בניית ראש קיר מאבן מעל קיר קיים.
 הפנים העליונים יהיו חלקים והמקצועות בקיטום. .א
 התפרים שבקיר יעברו לראש הקיר. .ב

 חיבור לבטון של הקיר. .ג
 

 מ"אמדידה: 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.לום: תש

 
 

 
40.06 

 סלעיות

 
 סעיף זה מתאר בניית סלעיות. ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובנוסף: 

 ס"מ. 10שכבת האבן הראשונה תונח על מצע בטון רזה בעובי  .א

 יונח על גבי בד גיאוטכני. .ב
 

 מ"ר.מדידה: 
 תשלום: 

 דהישולמו לפי יחי סלעים בודדים .1

 סלעייה אנכית / משופעת תמדד במ"ר לפי היטל אנכי. ימדד החלק הגלוי והתת קרקעי .2

המחיר כולל עבודות חפירה להכנת תושבת לסלעים, מצע בטון רזה כנדרש במפרט ובד  .3
 גיאוטכני / גיאוטקסטיל

 
 

40.07 
 שפהני אב

 טרומיות

 סעיף בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית.
 יחס לאבן שפה מכל סוג, עם או בלי אבן תעלה.הסעיף הזה מתי

 ובנוסף: 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה  פרק 
כל סוגי האבן לרבות אבן השפה, אבן גן, אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור כל מטרה  .א

 תונחנה מעל תושבת בטון.
סיס מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות: גובה הב .ב

ס"מ מעל הבסיס  10ס"מ. גובה גב התושבת הוא  10ס"מ ורוחבה כרוחב אבן השפה +  10
 ס"מ. יציקת הגב תעשה כנגד תבנית. 10ורוחבו 

. לתושבת יש להשתמש בבטון רטוב ואסור להשתמש -20סוג הבטון לתושבת ב .ג
 בתערובת בטון יבשה שמורטבת לאחר הנחת האבן.

 ס"מ לפי הצורך. 50ו/או  25ן שפה מוכנה באורך בפינות ובקשתות תסופק ותונח אב .ד
 לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה. .ה
 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .ו
העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת, יציקת התושבת, ריפוד  .ז

דליל, בגוון האבן, וסתימת  1:3מנט ס"מ, מילוי תפרים בטיט צ 3בעובי  1:3בטיט צמנט 
 המרווח בין אבן השפה לאספלט קיים, במידת הצורך, בבטון אספלט.

ס"מ  30המפקח רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי  .ח
ס"מ במידה והקרקע המקומית אינה יציבה. מובהר להלן, כי סעיף זה לא  50וברוחב 
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כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפרט הטיפוסי לביצוע.  מתייחס למקרים, בהם ממילא
 הוראת המפקח צריכה להינתן בכתב ביומן העבודה.

 
בכבישים חדשים, הידוק המצע המיועד להנחת האבן יבוצע יחד עם שטח הכביש או  .ט

 המדרכה. 
במקרה של שימוש חוזר באבן שפה נדרש הקבלן לנקות ולהסיר כל שאריות בטון ולכלוך  .י

 חדשה.טרם התקנה 
במקומות בהם נדרשת יציקת אבן שפה במידות לא סטנדרטיות  –אבן שפה יצוקה באתר  .יא

תבוצע יציקה באתר, לרבות קיטום פינות כדוגמת אבן שפה טרומית, ישולם לפי מ"א אבן שפה 
 טרומית.

התקנת / החלפת אבן שפה במסעה קיימת כוללת כל העבודות לקבלת מוצר מוגמר לרבות  .יב
 תקנת אבן והשלמת אספלט בין המיסעה לבין אבן השפה. ניסור אספלט, ה

 
 

 : מ"א.מדידה
 תעשה הפרדה עפ"י סוגי האבן, בהתאם לפירוט הכתב הכמויות. 

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום

המחירים יהוו תמורה מלאה עבור הנחת האבנים, תושבת מבטון, ההנמכות,  .א
כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של  החיבורים וכן עבור

 אבן השפה על פי המפרט, התוכניות, מסמכי החוזה והוראות המפקח. 
 לא יינתן תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים. .ב
התשלום כולל הוצאות לפינות, קצוות מופסקים, גמר חלק ונקי של השטחים  .ג

 וי המישקים וכיחולם. הגלויים לעין, מיל
 התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה. .ד
התשלום כולל, במידת הצורך, סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה  .ה

 הקיימת בבטון אספלט.
במקרה והעבודה מתבצעת במקום בו סולקו אבנים ישנות, אולם במפלס  .ו

עבור חפירת היתר, כלומר: ההפרש בין רום קיים נמוך יותר, ישולם לקבלן בנפרד 
 מ'. התשלום יבוצע על פי סעיף חפירה בשטח. 0.5לרום מתוכנן, ברוחב 

במקרה ונדרש ע"י המפקח ביצוע שכבת מצע מתחת לתושבת )סעיף ח' לעיל(  .ז
ס"מ עפ"י סעיף חפירה בשטח  30ישולם לקבלן בנפרד עבור חפירת יתר בעובי 

 ס"מ עפ"י סעיף מצע. 50ס"מ וברוחב  30ועבור המצע בעובי 
במקרה ולפני הנחת האבן נדרש פרוק משטח אספלט או משטח אחר, אשר  .ח

אינו עפר או חומר גרנולרי אחר, במקום הנחת האבן, ישולם לקבלן בנוסף לסעיף 
 זה גם עבור פרוק המשטח עפ"י הסעיף המתאים.

 
 

40.08 
 ן שפה גנניתאב

 40.07ראה סעיף 

 
40.09 

שפה אבן 
 טבעית מאבן

 כל הנחיות העבודה המפורטות בסעיף אבן שפה בפרק זה, יחולו על סעיף זה ובנוסף:
אבן שפה מאבן, תהה מנוסרת ומסותתת, מעובדת עם שפות חדות ושלמות ובזויות  .א

 ישרות. 
לפני ההספקה יגיש הקבלן לאשור המפקח דוגמה לאבן השפה שבדעתו לספק ועליה  .ב

 העיבוד וסוג הסתות.
מגה פסקל לפחות וכן כאמור  70ב האבן יתאים לדרישות הבאות: חוזק ללחיצה טי .ג

 .8ו  19בתקנים הישראליים 
 מידות האבן על פי התוכניות ו/או אישור המפקח. .ד
בפינות וקשתות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה, נסורה במפעל במידות וצורה על פי  .ה

 תכנית.
 

 : מ"א.מדידה
 

 מפרט זה, בסעיף תשלום.: ראה בפרק המוקדמות בתשלום
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40.010 
 יעולתאלמנט 

 מיוצרים במפעלהעבודה מתייחסת להתקנת אלמנטים לתיעול 
 כללי" בתת פרק זה ובנוסף: –ראה סעיף "אבן שפה 

 ההתקנה תבוצע עפ"י הנחיות היצרן/ספק והנחיות המפקח. .א

 תיעשה הפרדה עפ"י סוגי האלמנטים בהתאם לפרוט בכתב הכמויות. .ב
 

 יחידה./מ"א מדידה: 
 

 : ראה בסעיף תשלום, בפרק המוקדמות במפרט זה.תשלום
 

40.011 
אריחי ריצוף 

 טרומיים

 אבנים משתלבות. -סעיף זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף מבטון טרום 
 ובנוסף: 8, פרק 40, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 

אבן עבור ריצוף מדרכה או מסעה הנושאת תנועה קלה אם לא נאמר אחרת, עובי ה .א
כלי רכב מסחריים ליממה, וגם בכבישים פנימיים בשכונות, בדרכים ללא  0-15מאוד, של 

 ס"מ. 6מוצא, מגרשי חנייה לכלי רכב פרטיים ו/ או מסחריים קלים יהיה 
וד, תעשייתי כבד או כבד מא הינואם לא נאמר אחרת, במסעות רגילות, בהן העומס  .ב

 ס"מ. 8עובי אבני הריצוף יהיה מינימום 
במסעות עליהן עוברת תנועה תעשייתית כבדה, רחבות חנייה למשאיות, משטחי אחסנה  .ג

והעמסה של ציוד כבד רחבות אחסנה ואזורי תנועה של כלי רכב תעשייתיים כבדים: מלגזות, 
 ס"מ. 10עגורנים ומשטחי מכולות, עובי המרצפות יהיה 

 כיווני.-בשטחי מסעות כלשהן יאפשר הנחה בשילוב דוצורת המרצפות  .ד
או לאחת ממעטפות הדירוג  51החול שיונח על גבי התשתית יתאים לדרישות בפרק  .ה

 הבאות:
 

 

 Iעטפת דירוג מ

 200# 80# 40# 10# 4# 3/8" נפה 
 95 100 אחוז עובר 

100 
73 
96 

18 
45 

6 
19 

0 
10 

  

 IIמעטפת דירוג 
 200# 80# 20# 40# 10# 4# 3/8" נפה 
 100 אחוז עובר 

 
90 
98 

64 
72 

34 
42 

14 
22 

2 
10 

0 
4 

 
 
 
מ"מ. במידה  40אם לא נאמר אחרת, החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  .ו

 ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר.
  

 עולה על הספק עבודה של יום אחד.אין לפזר ולפלס שכבת חול בכמות ה .ז
 כיווני.-כשהמשטח אמור לשאת עומסי תנועה, יש להניח את אבני הריצוף אך ורק בשילוב דו .ח
 פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים. .ט
 + מ"מ.15הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על  .י

 מ"מ.  5ומקו, בנקודה כלשהי עולה מ' לא יורשה שקע שע 5.00בבדיקה בסרגל ישר שאורכו  .יא
 . 1%של  םמינימלייהעבודות תבוצענה, תוך שמירה על שיפועי התנקזות  .יב
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים  .יג

 לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח.
על ידי החזקתם במצב רטוב במשך שבוע  אשפרת הבטונים בחגורות וביציקות השלמה תיעשה .יד

 ימים.
אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות שונות, בהתאם לתכניות ו/או למפרט המיוחד ו/או  .טו

 הנחיות המפקח.
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 כל שיטת השלמה בקצוות טעונה אישור של המפקח. .טז
 העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים. .יז
 מ"מ.+  5גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה  .יח
 בפינות ובמקומות צרים יחתוך הקבלן את האבן במשור מכני. .יט
 אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. .כ

 1.0 –באם לא נאמר אחרת, בהתחברות למבנה )בניין( קיים יהיה מפלס פני הריצוף נמוך ב  .כא
 ס"מ מפני המפתן.

 על ידי המתכנן.העבודה כוללת הנחת מרצפות לפי דוגמא כלשהיא בהתאם לתכנית מאושרת  .כב
 העבודה כוללת אספקה וביצוע על פי תכנון. .כג
 שימוש חוזר באבן כולל ניקוי האבן והרכבתה מחדש כמצוין בתוכניות. .כד
 

 : מ"רמדידה
המדידה נטו. יימדד רק שטח הריצוף שבוצע בפועל, בניכוי רוחב אבני השפה ובניכוי כל  .א

קרה, שטח בטון ההשלמה לא שטח שאינו מרוצף. יחד עם זאת, שטחי מכסים של שוחות ב
 ינוכה.

המדידה תופרד, במידת הצורך, עפ"י סוגי אבן, צבע אבן ועוד, כמפורט בכתב  .ב
 הכמויות.

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.תשלום

 
 

 
40.012 

 ריצוף מאבן 
 טבעית

כגון אבן נחל( מטרת סעיף זה לענות על עבודות הקשורות בריצוף שטחים באמצעות אבן טבעית )
 ובנוסף: 51, פרק 40המשוקעת בבטון. ראה במפרט כללי לעבודות בניה פרק 

ס"מ ותהודק לצפיפות של  15מעל השתית המהודקת תפוזר שכבת מצע בעובי מינימלי של  .א
 מודיפייד אאשטו. 98%

 ס"מ. 10מעל המצע תפוזר שכבת בטון רזה בעובי  .ב
 כך שהשליש העליון שלהן בולט מעל הבטון.האבנים ישוקעו לתוך שכבת הבטון הטרייה,  .ג
 (.2:1לאחר הנחת האבנים יעובדו המישקים באמצעות טיט צמנט )יחס מלט: חול,  .ד
 

 מ"רמדידה: 
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום: 
 א. התשלום כולל את עיבוד השתית ושכבת המצע.

 
 

40.13 
 מדרגות בטון

 רמדרגות יצוקות באת
 

 ובנוסף: 40ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
,  ביצוע מישקים, מילויים וכיחולם העבודה כוללת את הטפסות, את הזיון, .א

 ואת הגימור של הרום והשלח.
יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת  .ב

 המדרגות.
 תכנית.הוראות ה יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין, על פי .ג
 ס"מ לאחר ההידוק. 15מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  .ד
 יש לעגן את המדרגות ביסוד. .ה

 
 : מ"א.מדידה

 א.  המדידה היא של אורך מהלכי המדרגות )בניצב לכיוון  הטיפוס(.
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: :תשלום
ות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת התשלום כולל את כל העבוד .א

 לביצוע מושלם של העבודה.
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ס"מ. עבור  20התשלום כולל עבודות עפר, חפירה ו/או מילוי בעובי  .ב
 כמויות מעבר לכך, ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים.

התשלום אינו כולל ביצוע קירות צדדיים לרבות יסודותיהן, אשר  .ג
ות כמפורט בפרק ישולמו במסגרת עבודות בניית קירות ומעק

 המתאים שבכתב הכמויות.
 

 
 מדרגות טרומיות

 
 מטרת סעיף זה לענות על כל העבודות הקשורות בבניית מדרגות מבטון טרום.

 בנוסף: 40ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 40-30ס"מ ומדרך המדרגה )הרוחב( משתנה בין  12-17רום המדרגה )גובה( משתנה בין  .א

 ס"מ בהתאם.
מ'  0.40X0.50ית המדרגות יבוצעו קורות שן, פרט למדרגות מאבני שפה, במידות של בתחת .ב

 .-15מבטון ב
העבודה כוללת את הטפסות, את הזיון, ביצוע מישקים, מילוים וכיחולם,  ואת הגימור של  .ג

 הרום והשלח.
יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע להנחת המדרגות מבטון  .ד

 מזוין.
 המפקח.ו התכנית לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן על פי הוראות יש .ה
 ס"מ לאחר ההידוק. 15מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  .ו
 יש לעגן את המדרגות ביסוד. .ז

 
 

 מ"א.  מדידה:
 המדידה היא של אורך מהלכי המדרגות )בניצב לכיוון הטיפוס(. .א
דרגות, בהתאם לסעיפי כתב במידת הצורך, תבוצע הפרדה, על פי סוגי המ .ב

 הכמויות.
 
 

  :תשלום
התשלום כולל את כל העבודות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע מושלם של  .א

 העבודה.
ס"מ. עבור כמויות מעבר לכך,  20התשלום כולל עבודות עפר, חפירה ו/או מילוי בעובי  .ב

 ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים.
צדדיים לרבות יסודותיהן, אשר ישולמו במסגרת  התשלום אינו כולל ביצוע קירות .ג

 עבודות בניית קירות ומעקות כמפורט בפרק המתאים שבכתב הכמויות.
 
 
 

40.14 
 מדרגות מאבן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בנוסף: 40ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 המדרגה תהיה מאבן מסותתת. .א
 חספוס שטח המדרגה. תבטיחו תהיה על פי הוראות התכנית צורת עיבוד האבן   .ב
 לפי דרישות התכנית. ס"מ 6-15עובי האבן יהיה  .ג
 תכנית.בין מהלכי המדרגות יש לבנות פודסט בהתאם להוראות ה .ד
אספקה והנחת ,  כיחולם ,ביצוע מישקים, מילויים העבודה כוללת את הטפסות, את הזיון .ה

 ואת הגימור של הרום והשלח.אבן 
 נאי השטח ולהכין את הקרקע להנחת המדרגות.יש לחפור או למלא בהתאם לת .ו
 יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין על פי הוראות המפקח. .ז
 ס"מ לאחר ההידוק.  15מתחת לפלטת היסוד, יש לבצע שכבת מצע בעובי של  .ח
 יש לעגן את המדרגות ביסוד. .ט

פז במידות על פי במקרה של ביצוע מדרגות גושניות יידרש שימוש באבן מלאה בצורת טר .י
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 התכנית.
 

 : מ"א.מדידה
 א.  המדידה היא של אורך מהלכי המדרגות )בניצב לכיוון הטיפוס(.

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום

התשלום כולל את כל העבודות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע מושלם  .א
 של העבודה.

ס"מ. עבור כמויות מעבר  20חפירה ו/או מילוי בעובי התשלום כולל עבודות עפר,  .ב
 לכך, ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים.

התשלום אינו כולל ביצוע קירות צדדיים לרבות יסודותיהן, אשר ישולמו במסגרת  .ג
 עבודות בניית קירות ומעקות כמפורט בפרק המתאים שבכתב הכמויות.

 
 

40.15 
 אלמנטים

 לתיחום  

אלמנטים לתיחום, מייצור חרושתי, מחומרים כגון: בטון טרום, פלדה סעיף זה, מתייחס ל
 ועוד.

 האלמנטים יתאימו לתוכניות ולמסמכי המכרז. .א
 לגבי אלמנטים אשר לגביהם יש תקנים ישראליים יעמדו האלמנטים בתקנים הרלוונטיים. .ב
המכרז האלמנטים יותקנו ו/או ידופנו ו/או יעוגנו בקרקע עפ"י הפרוט בתוכניות, מסמכי  .ג

 ספק./ והנחיות ההתקנה של היצרן
ספק של האלמנט / המפקח רשאי, ללא תשלום נוסף, לדרוש מהקבלן אשור כתוב, מהיצרן .ד

 המאשר כי ביקר באתר וההתקנה בשטח של האלמנט מבוצעת לשביעות רצונו.
 

 .קומפלטיחידה או מ"א או מדידה:  
 א.  תיעשה הפרדה עפ"י סוגי האלמנטים.

 
 פרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.: ראה בתשלום

 
 

40.16 
 משטחי בטון

מטרת סעיף זה, לענות על כל העבודות הקשורות במשטחי בטון, היצוקים באתר. ראה במפרט 
 ובנוסף: 50, פרק 40הכללי לעבודות בנייה, פרק 

סוג הבטון, הזיון, פרטי הביצוע והגימור יהיו בהתאם לפרוט בתוכניות, מסמכי החוזה  .א
 והנחיות המפקח.

 
 מ"ר או מ"ק.   : מדידה

במידת הצורך תבוצע הפרדה עפ"י סוגי המשטחים, בהתאם לפרוט בכתב        
 הכמויות.

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: : תשלום   
ון  ק"ג/מ"ק. עבור פלדת הזי 70התשלום כולל את פלדות הזיון בכמות עד                      

    בכמות 
 ק"ג/מ"ק ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים. 70מעל                       

 
 
 

40.17 
 -רצפות סיפון 

 דקים

על קירות, ו/או משטחי  עץ )דק( מטרת סעיף זה, לענות על עבודות הקשורות במשטחי וציפוי 
 בטון המבוצעים באתר. ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה,:

 
 
 
 

 
 מ"ר : מדידה

 
 :  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.תשלום

  
 

40.18  
 ריהוט רחוב

סעיף זה, מתייחס למיתקנים ואלמנטים שונים להצבה ברחובות ו/או בשטחים ציבוריים כגון 
 ונים, ספסלים, לוחות, ברזיות ועוד.תמחסומי רכב, אשפ

 האלמנטים יתאימו לתוכניות ולמסמכי המכרז. .א
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טים אשר לגביהם יש תקנים ישראליים יעמדו האלמנטים בתקנים לגבי אלמנ .ב

 .םהרלוונטיי
לגבי אלמנטים אשר לגביהם אין תקנים ישראליים אולם הם מיוצרים עפ"י תקנים זרים,  .ג

 יעמדו האלמנטים בתקנים הזרים, באם יאושר השימוש בהם ע"י המתכנן והמפקח.
עפ"י הפרוט בתוכניות, מסמכי  התקנת המתקן ו/או האלמנט ועיגונו בקרקע יבוצעו .ד

 המכרז והנחיות ההתקנה והעיגון של היצרן/ספק.
המפקח רשאי, ללא תשלום נוסף, לדרוש מהקבלן אשור כתוב, מהיצרן/ספק של האלמנט  .ה

 המאשר כי ביקר באתר וההתקנה והעיגון בשטח של האלמנט בוצעו לשביעות רצונם.
 

 יחידה.מדידה:  
 נדרש להפעלה ושימוש תקין באלמנט, לרבות חיבור מקור מים   כולל אספקה וכל ה: תשלום  

 מטר כולל חיבורים ואביזרים מתאימים, מעבר לזה ישולם   2לברזיות בצינור של עד                 
   בסעיף מתאים בכתב הכמויות.                   

 
 

40.19 
 גדרות 

  ובנוסף: זה 44, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 במפרט ( 51)בכל הקשור לגידור בכבישים יהיה לפי פרק 

עבודות הגידור כוללות את כל הפעולות הדרושות והעבודות הנלוות לביצוע מושלם של  .א
העבודה, לרבות התקנתם על קירות או חפירה לעמודים וביטונם, צביעה, חגורות בטון 

 היצרן ו/או מסמכי המפרט. לגדר הרשת, עוגנים ועוד, ככל הנדרש על פי הנחיות
 

 : מ"א.מדידה
 המדידה היא נטו של האלמנט, מדוד לאורכו. .א
לצורך המדידה, תעשה הפרדה ע"פ סוגי הגדרות חומרי ייצור, דגם, גובה ועוד, ע"פ  .ב

 הפרוט בכתבי הכמויות.
 

 . כולל כל הנאמר במפרט זה ובכתב הכמויות: תשלום
 

 
גדרות מלוחות 

 פח
 : דור אתרים באמצעות גדר מלוחות פחסעיף זה מתייחס לגי

סעיף זה לא מתייחס בשום מקרה לאתרי עבודה של הקבלן, שבהם הוא חייב בהתקנת גדר  .א
במסגרת דרישות הבטיחות ו/או איסכורית מודפסת על פי הנחיות עיריית באר שבע 

אשר בכל מקרה הינה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו תוספת עבור  דרישות מסמכי החוזה
 הנ"ל.

 מ'. 2.0אם לא נאמר אחרת הגדרות יהיו בגובה  .ב
התקנת יחידות הפח תתבצע על שלד מתכת הבנוי מעמודים אנכיים מבוססים בקרקע  .ג

קורות  3 -ס"מ המחוברים ביניהם ב 5/10מ', מפרופילים מרובעים במידות  2.0במרחק כל 
, כל ø 3ינורות פלדה "ס"מ, או יהיו מחוזקים לצ 2/5אופקיות מפרופילים מרובעים במידות 

 מ'. 2.5
העבודה כוללת את התקנת הגדרות, תחזוקה שלהם במהלך התקופה בה הם מותקנים,  .ד

רוקם בסוף התקופה, הובלת הגדר למחסני העירייה או עפ"י הנחיות המפקח והחזרת יפ
 מצב השטח לקדמותו.

 
 : מ"אמדידה

 יות.א. תיעשה הפרדה בהתאם לשיטת ההצבה עפ"י הפרוט בכתב הכמו
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: תשלום:
 התשלום כולל את כל העבודות שפורטו לעיל. .א
 שימוש בסעיף זה מותנה בהנחיה כתובה של המפקח. .ב
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 גדרות 
 על קירות

 טנים בקירות.ובומעקות המבוססים על או המ סעיף זה מתייחס להתקנה של גדרות
 חלות כל הדרישות הרלוונטיות לגבי גדרות ומעקות, ובנוסף:על עבודות ע"פ סעיף זה,  .א

העבודה כוללת את התקנת ו/או עיגון הגדרות או המעקות על גבי הקירות ע"פ התכנון,  .1
 לרבות ביצוע תיקונים והשלמות ועבודות צביעה באזורי העיגון, במידה ויידרש.

 
 מ"א.מדידה: 

דגם, חומר ייצור, גובה ועוד,  תיעשה הפרדה ע"פ סוגי הגדרות והמעקות, כגון: .א
 בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.תשלום: 

 
 
 

 ובנוסף: 44, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בניה פרק  שערים
עבודות השערים כוללות את כל הפעולות הדרושות והעבודות הנלוות לביצוע מושלם של  .א

רה לעמודים וביטונם, צביעה, חגורות בטון, עוגנים ועוד', ככל הנדרש העבודה, לרבות חפי
 על פי הנחיות היצרן ו/או הספק ו/או מסמכי החוזה.

 
 : יח'מדידה

לצורכי המדידה, תעשה הפרדה עפ"י סוגי השערים, מידותיהם, חומרי ייצור, דגם  .א
 ועוד, עפ"י הפרוט בכתבי הכמויות.

 
 ט זה, בסעיף תשלום.ראה בפרק המוקדמות במפרתשלום: 

 
 

40.20 
מתקני משחק 

 וספורט
 

 
 עליון למגרש ציפוי אקרילי

 

40.20.0005-
40.20.0765 

 
 

העבודה מתייחסת להתקנת ציפוי אקרילי עליון, על משטחים במגרשי ספורט, מסוג ובגוון  .א
 על פי מסמכי החוזה ו/או דרישות הפיקוח.

וח את החומר בו בכוונתו להשתמש, לרבות לפני התקנת הציפוי, יביא הקבלן לאישור הפיק .ב
 מפרטים טכניים המתייחסים לשיטת ההתקנה והכנת השטח לפני ההתקנה.

לאחר אישור החומר ונוהלי הביצוע על ידי הפיקוח תבוצע העבודה בהתאם לפירוט ולשלבים  .ג
 המתוארים במפרט הטכני שסופק על ידי היצרן/ספק של החומר.

 המאושר לעבודה זו על ידי ספק/יצרן החומר. העבודה תבוצע על ידי הקבלן .ד
נציג שירות השדה של יצרן/ספק החומר יבקר באתר במהלך העבודה ויידרש לאשר את  .ה

 הביצוע.
 

 מ"ר מדידה:
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה  בסעיף תשלום. תשלום:
 

 סימון מגרשי ספורט
 יד, וכדורעף. העבודה מתייחסת לסימון מגרשי ספורט כדוגמת כדורסל, כדור .א 

 סוג החומר, הגוון ואופן הסימון יהיו בהתאם לתקנים, מסמכי החוזה והנחיות המפקח. .ב
 
 
 

 קומפלט מדידה:
ההתייחסות הינה לסימון מושלם של מגרש כאשר תיעשה הפרדה באם המגרש  .א

מיועד לסוג משחק אחד כגון כדורסל או כדורעף או כדור יד, או סימון למגרש 
 סוגי משחקים או יותר. 2 -משולב המיועד ל
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 מתקני ספורט 
 

העבודה מתייחסת לאספקה והצבה של מתקני ספורט. ראה "מתקנים ואלמנטים שונים 
 כללי" בתת פרק זה ובנוסף: –להצבה ברחובות 

המתקנים, הצבתם וביסוסם יתאימו לתקנים, ההנחיות והדרישות של רשויות הספורט  .א
 החינוך.המתאימות ו/או משרד 

המתקנים הצבתם וביסוסם יתאימו לתקנים והנחיות משרד החינוך והרשויות האחרות  .ב
 בכל הנוגע לבטיחות.

 
 קומפלט או יחידהמדידה: 

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום. תשלום:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתקני כושר בפארקים
 

. ראה "מתקנים ואלמנטים שונים להצבה כושרהעבודה מתייחסת לאספקה והצבה של מתקני 
 כללי" בתת פרק זה ובנוסף: –ברחובות 

המתקנים, הצבתם וביסוסם יתאימו לתקנים, ההנחיות והדרישות של רשויות  .א
 רד החינוך.הספורט המתאימות ו/או מש

המתקנים הצבתם וביסוסם יתאימו לתקנים והנחיות משרד החינוך והרשויות האחרות  .ב
 בכל הנוגע לבטיחות.

 
 חומרי גלם מגולוונים:

מ"מ לפחות. כל אוזני החיבור למינהם  2.9-3.2המתקנים עשויים מתכת, צינורות בעובי דופן 
החתוכים מחולקים וללא פינות מ"מ. כל החלקים  10-12מעוגנים בריתוך ועוביים לפחות 

 (N9חדות )גימור 
 

 :2COשיטות ריתוך 
ריתוכי מבנה בלבד לכל אלמנטים הנושאים משקל אדם )ללא שימוש בחיבורי ברגים( פיטינג 
יצקת מתכת מגולוונת ועיבוד שבבי מרותך לירידת קוטר בין צינורות וחיבור בתי המסבים 

 מ"מ. 10מעלות( ובעובי של  90 -)ללא שימוש בתחליף של צינור המרותך ב
 

 שיטות חיבור:
מ"מ לפחות  32האלמנטים הנעים )אליהם יושבים( מחוברים ע"י פיני ברזל מחוסמים בקוטר 

קג"ב, קצהו האחד חלק מבני רחב ומחובר בקצהו האחד ע"י בורג  600לעמידה בעומס של 
טות אלה הינן הכרחיות מומנט ייעודי, עם דיסקה קפיצית לאבטחה וכיסוי נעילה מפלדה. שי

לעמידה בעומסים וונדליזם של אוכלוסיה מערבית בוגרת )ברגי חיבור אסורים מבחינה 
 בטיחותית ופינים בקוטר נמוך יותר אינם בטוחים בעומסים אלו(.

 
 
 

 מושבים ומדרכים:
שכבתי בעיבוד ידני עם ליבת עץ )ללא שימוש  –המושבים והמדרכים עשויים פיברגלס דו 

 רזל, המחלידה ופוצעת(ברשת ב
המושבים והמדרכים הינם בעלי צורה ארגונומית לישיבה יציבה בזמן פעילות ספורטיבית וכן 

 בעלי התאמה לגודלם הפיזי של המשתמשים הבוגרים באוכלוסיה המערבית. 
כלוך ומתאימים למידת נעל של אדם בגובה מים ול טברותהמדרכים בעלי שוקת למניעת הצ

 אירופאית(. מ'  )מידה 1.95
בר רציף להגנה על חוליות הקפדה יתרה יש להקפיד ביצור מיטות עלית בטן שיכילו כיסוי פי

 דרה.עמוד הש
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 סבים:מי
או ש"ע. המיסבים  NTNכל  המיסבים הינם כדוריים וסגורים בעלי שימון עצמי, תוצרת 

מחומר פליז )לא ק"גכ. אטמי הגירוז הם  400בעומס של  L10=10,000hrנבחנו לאורך חיים 
 פלסטי כפי הקיים בסין(.

 
 תהליכי גילוון וצביעה:

מעלות( לאחר כל הריתוכים. הגילוון הינו לפי תקן   50לוון )טבילה באמבט של ג (1
ASTMB633-07  כאשר עובי שכבת הגילוון הינו לפיService Condition 2 . 

 בישול בתנור לצורך הפיכת הגילוון לעמיד יותר. (2

מתוצרת  U.Vשכבות אפוקסי + פוליאוריטן  2 –טטית בתנור צביעה אלקטרוס (3
ואינו מכיל חומרים רעלים ועומד בתקני ה , איכות סביבה, 14001דופונט )תו תקן 

EPA )האמריקאים 
 

 מיקרון. 70לפחות  –עובי כל שכבת ציפוי 
 

 התקנה:
ליטר  500כ  ( בנפח של5שקיעה  300-כל המתקנים מותקנים ע"י חפירה ויציקת בטון )ב     

 טון בטון לפחות. 1בטון ובמשקל כולל של 
 

זור המגלשיים יהיו שני סטופרים המגבילים את יכולת הנדנוד של המתקן בטווח בא     
העבודה מבלי לפגוע בטווח העבודה האפקטיבי באימון הספורט )סטופרים בעלי יכולת 

 ישברו או ישחקו(. החלפה כאשר הם
ס"מ כדי לאפשר פעילות ספורטיבית  100ת האחיזה למדרך הרגל יהיה גובה המתקן בין ידי     

ס"מ, מדרעי הרגליים  40/50ויציבה נכונה ורוחב הרווח בין זרועות העבודה יהיה בין 
מ"מ מסביב לנעל למניעת בריחת  15לפחות ובעלי שפת אחיזה של  45יתאימו לנעל במידה 

 הרגל בזמן האימון.
ה לפינים יהיה בצורת בית מיסבים מפלדת יציקה בצורת צלב אליו חיבור זרועות העבוד      

 Tמושחלים ומרותכים מוטות העבודה, והחיבור למגלשיים יהיה בצורת בית מיסבים 
יצוק מיצקת פלדה ומחבר בין קצה הזרוע התחתון למגלש. הפינים יהיו מעובי של לפחות 

 60ה הראשיים יהיו בקוטר של מ"מ ובעלי מיסבים מתאימים בגודלם. צינורות העבוד 30
 מ"מ. 32מ"מ וידיות האחיזה בקוטר של 

 
מ"מ  8מ"מ וחיזוק בעובי של  3ראש המתקן מחובר לעמוד מבנה יחידי בעובי דופן של       

מ"מ לפחות בעלי בית  60בראשו, בצורת ריתוך כאשר אליו מחוברים מוטות עבודה של 
 מיסב מתאים.מ"מ מינימום, ו 30מיסב יצוק לפין בעובי 

בחלק התחתון של המתקן ישולבו מדרכי מתכת להנחת רגליים בעלי מבנה תואם לרגל       
 ובגובה עבודה נכון ספורטיבית.

יה מחוברות לגוף יקצה הכיסא בסוף הפעולה יצויד בשתי גומיות למגע אחת מול השנ     
 המתקן באביזרי חיבור נאותים.

בגודל ובמידה של אדם מערבי ויספקו תמיכה הולמת  כיסא הישיבה וגב המושב יהיו     
 למתאמן ועמידים בפני בעירה.

 
ס"מ לפחות לאפשר פעולה ספורטיבית נכונה. מדרכי הרגליים יהיו  100גובה הרגליות יהיה      

 סגורים בכל ההיקף כדי לקבע את רגלי המתאמנים .
פציעות המגביל את תנועת הרגליות,  כל המתקן יצויד בסטופר מגביל תנועה פנימי למניעת      

מבלי להגביל את היכולת הספורטיבית של המתקן )סטופרים בעלי יכולת החלפה כאשר 
 הם ישברו או ישחקו(.

מ"מ.  30וכל הפינים המחברים יהיו  Tכל המחברים למיסבים יהיו יצקת ברזל בצורת       
 פחות.מ"מ ל 4ידיות האחיזה במתקן זה ייוצרו מעובי דופן של 

 
  

 
מ"מ  30יסב יצוק מפלדה לפין מ"מ לפחות והמחבר כבית מ60בעובי מוט העבודה יהיה      

 לפחות. 
המתקן יהיה בנוי משני עמודים מרכזיים אזר בניהם תותקן פלטה לתמיכת הגב כאשר       
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המתקן מאפשר לעוד משתמש לבצע את עבודת המקבילית בצד נוסף ומתאמן רביעי היכול 
 ידיות תמיכה מחוברות מתחת לאמות. 2בודות קירוב ברכיים לחזה, כאשר לבצע ע

המתקן יצויד בסטופר מגביל תנועה פנימי למניעת פציעות המגביל את תנועת הרגליות,       
מבלי   להגביל את היכולת הספורטיבית של המתקן )סטופרים בעלי יכולת החלפה כאשר 

 הם ישברו או ישחקו(.
 
 

מ"מ לפחות מחומר פולימרי אשר אינו  600יד במושב בעל משטח עבודה של מתקן מצו     
מ"מ לפחות וגב הבנוי משני חלקים שחלקן העליון תומך בראש  40מעודד בעירה בעובי של 

המשתמש לפי אותו אפיון המושב. מנגנון העבודה מוסתר מתחת למתקן ואינו חשוף 
 30יסב יצוק ופין עבודה של מ ל ביתמ"מ בע 60למתאמן. רגלית העבודה בנויה מצינור 

 מ"מ לפחות.
אופציה של סטופר פנימי מוסתר שיבנה בתוך המנגנון וימנע את כל הגומיות החיצוניות      

 ואופציות למעיכת אצבע כאשר הן אינן.
המשקולת חרוטה מפלדה ומעוגלת במרכז בצורה המאפשרת הנחה יציבה של הרגל      

 במגרעת.
 

מ"מ לפחות ובעלי חיזוק באזור ראש המתקן של  3תקן על עמוד מרכזי של המתקן מו      
פלטות  2מ"מ ומרותך לעמוד המרכזי, המתקן בעל מנגנון המוסתר בין  8הלבשת תותב של 

מ"מ המשמשות גם כמבנה יציב  10ברזל מעוצבות למניעת הילכדות אצבעות בעובי של 
 מ"מ לפחות. 30ה ראשיים של למנגנון העבודה ולמניעת הישחקותו. פיני עבוד

כל מחברי המיסבים לכל מוטות העבודה בעלי מחבר בית יציקה. המושבים מצוידים      
ס"מ לפחות.  3במעצורים מסוג "אוקולון" והמושבים בנויים ומצופים בחיפוי פיברגלס של 

בחלק התחתון של המושב ישולבו מדרכי מתכת להנחת רגליים בגובה עבודה נכון 
 בית לצורך שינוי משקל המאמץ למבוגרים.ספורטי

 
 

מ"מ לפחות ובעלי חיזוק באזור ראש המתקן של  3המתקן מותקן על עמוד מרכזי של       
 2מ"מ ומרותך לעמוד המרכזי. המתקן בעל מנגנון עבודה המוסתר בין  8הלבשת תותב של 

ות גם כמבנה מ"מ המשמש 10פלטות ברזל מעוצבות למניעת הילכדות אצבעות בעובי של 
ס"מ לפחות. כל  30יציב למנגנון העבודה ולמניעת הישחקותו. פיני עבודה ראשיים של 

מחברי המיסבים לכל מוטות העבודה בעלי מחבר בית יציקה. המושבים מצוידים 
ס"מ  3במעצורים מסוג "אוקולון" והמושבים בנויים מתכת ומצופים בחיפוי פיברגלס של 

 לפחות.
ן של המושב ישולבו מדרכי מתכת להנחת רגליים בגובה עבודה נכון בחלק התחתו      

 ספורטיבית לצורך שינוי משקל המאמץ למבוגרים.
 
 

 .קומפלטמדידה: 
 

 כולל את כל הנאמר במפרט זה, אספקה ,הכנות, התקנה וכן את כל העבודות הדרושות   תשלום:
 חר הרשאי לאשר המתקנים. עד קבלת אישור מכון התקנים או כל גוף א                 
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  פרטים
 

 אבן שפה רגילה למדרכה – 1פרט 
 

 
 
 

 אבן שפה גננית ללא פאזה – 2פרט 
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 אבן שפה גננית כולל פאזה – 3פרט 

 
 

 
 
 
 
 

 אבן שפה לאי תנועה – 4פרט 
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 אבן שפה לאי תנועה ללא פאזה – 5פרט 
 

 
 
 
 
 
 

 שפה מונמכת בכניסות לרכבאבן  – 6פרט 
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 שני פרטים בהתאם להחלטת המתכנן אבן שפה למעבר חצייה – 7 פרט
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 אבן שפה "חיפאית" – 8פרט 
 

 
 

 אבן שפה מונמכת במעבר חצייה – 9פרט 
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 10פרט 
 
 

 
 
 
 
 
 11פרט 
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 ריצוף אספלט )פרט עקרוני( – 21פרט 
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 גן גדר – 13פרט 
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 ריצוף בגרנוליט )פרט עקרוני( – 14פרט 
 
 

 
 
 
 
 

 ריצוף באריחי גומי – 15פרט 
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 ברזיה דגם כנף של שחם אריכא – 20פרט 
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 אשפתון רותם של שחם אריכא – 21פרט 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

58 

 

 
 
 

 והשקיה עבודות גינון    41פרק 
 
 

 ובנוסף: 41ראה מפרט כללי לעבודות בניה, פרק  כללי
כל עבודות הגינון וההשקיה יבוצעו בתאום ובפיקוח נציגי מחלקת  .א

 נטיעות בעיריית באר שבע. 
אם לא נאמר אחרת, בעבודות נטיעה/שתילה וזריעה אחראי הקבלן  .ב

 הכללי לעבודות בניה.במפרט  41לצמחיה כמוגדר בפרק 
כל עבודות החפירה והמילוי הקשורות לפרק זה, יבוצעו בהתאם לאמור  .ג

 בפרק "עבודות עפר" שבמפרט זה. 
עבודות השתילה והנטיעה יבוצעו אך ורק ע"י גנן מקצועי, המאושר על  .ד

 , ובפיקוח מחלקת הנטיעות. ההעירייידי מחלקת הנטיעות של 

ועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות ביצוע ותפעול מערכות השקיה המי .ה
שקוטרם או צינורות אחרים ש"ע  PVCמצינורות פלדה, פוליאתילן, 

מ"מ. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר  160אינו עולה על 
 או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, מזרקות וכו'.

ט הכללי יותקנו כמפורט במפר 4צנרת פלדה ו/או אחרת בקטרים מעל " .ו
 .57פרק 

בהתייחס לאמור לעיל, נחשבת מערכת השקיה החל מנקודת החיבור  .ז
לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי גינון והיא כוללת את הצינורות 

 והאביזרים השונים להשקיית השטחים המגוננים.

שימוש במי קולחין יעשה בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין והוראות  .ח
 ולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.הרשויות המוסמכות. לא תש

התחלת הביצוע בפועל תהיה רק לאחר קבלת תכניות מעודכנות  .ט
וחתומות ע"י המתכנן או מסמך המאשר תחילת ביצוע. אם חלפה שנה 
ומעלה מעת חתימת ההזמנה לקבלן ועד מועד תחילת הביצוע של 
המערכות באתר יש לקבל ממנהל הפרויקט, בהתייעצות עם המתכנן, 

שור מחודש לתכנון לפני הביצוע ע"מ לוודא כי לא חלו שינויים אי
 מהותיים בתכנון ו/או בדרישות.

לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור  .י
המים ואת הלחץ הדינמי בספיקה המיירבית הדרושה להשקיית השטח. 

ש על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכניות או במפרט הטכני המיוחד י
 .להודיע למנהל הפרויקט

כל הפריטים במפרטים ובכתב הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי  .יא
החיבור הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות להתקנתם 

 בהתאם להנחיות במפרטים ובתוכניות.

בגמר כל העבודות הכרוכות בהתקנת מערכות ההשקיה והבקרה תבוצע  .יב
קודית ולאישור קבלת המערכות ע"י מח' הפעלה ניסיונית לבחינה תפ

  נטיעות בעיריית ב"ש.
 

 כמפורט לגבי כל פריט.  מדידה ותשלום:
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41.01 
 צנרת השקיה

 

 

  כללי -צנרת השקיה 

 כללי .א
 

כל העבודות הקשורות לצנרת השקיה יבוצעו בתאום עם מחלקת גנים  .א
 בעירייה.

 ם עם מחלקת מים.כל התחברות לקו מים קיים תבוצע בתאו .ב
 

יש למדוד ולסמן את תוואי רשת ההשקיה ומיקום הממטירים בהתבסס  .א מדידה וסימון .ב
ות. במידה ואין על נקודות קבע בשטח, המשמשות כנקודות מוצא למדיד

טות בתכנית ישמשו כקו בסיס להצבת ארדיננקודות קבע, הקו
 הממטירים.

 מיקום יסומן באמצעות יתדות. .ב
תכנון למצב הקיים בשטח, יש להודיע למפקח. המשך על כל סטייה בין ה .ג

 הביצוע מקרה זה, מותנה באישור המפקח.
 

 ראה פרק "עבודות עפר" במפרט זה ובנוסף: חפירה .ג
ראשיים וקווים מובילים  בניגוד לכתוב במפרט הכללי יוטמנו צינורות .א

 ס"מ לפחות מפני הקרקע. 50מ"מ בעומק  63ילן בקוטר עד תמפוליא
 60מ"מ ומעלה יוטמנו בעומק  75ילן בקוטר תאשיים מפוליאר צינורות .ב

 ס"מ לפחות ומפני הקרקע.
במקרה של קווים מצטלבים, יונח הקו בעל קוטר הקטן יותר מעל הקו  .ג

 בעל הקוטר הגדול יותר.
 

 80בניגוד לכתוב במפרט הכללי יוטמנו צינורות מפי.וי.סי קשיח בעומק  .ד
 ס"מ לפחות מפני הקרקע.

ס"מ לפחות מפני הכביש,  100.סי קשיח יותקנו בעומק שרוולי פי.וי .ה
 ס"מ לפחות מפני המדרכה, במעברי מדרכות. 50 -במעברי כבישים ו

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנדרש, יש להגן על  .ו 
צנרת פלסטית ע"י שרוול, או ע"י חיפוי בחול ובמרצפות, וזאת עפ"י 

 הנחיות המפקח.
ס"מ מחוץ לשולי המעבר,  100טמנים באדמה יבלטו שרוולים המו .ז

 מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במדויק את מיקום השרוולים בתכניות העדות ובאתר. שיטת  .ח

 הסימון תתואם ותאושר ע"י נציגי מחלקת גנים.
מטר  1צינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יונחו במרחק עד  .ט

 צינורות טיפטוף(.מהעץ ועל פי הנחיות המפקח )מלבד 
 

 צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. .א צנרת ומחברים .ד
 כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.  .ב
יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך  .ג

 לתוכם.
 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. .ד
 בים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. הרוכ .ה
 

 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה. .אפריסת הצנרת  .ה
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אין ליצור זווית חדה בצנרת פוליאתילן. בכל מקרה של זווית יש  .ב וחיבורה
 להשתמש במחבר פלסטי מתאים.

שעות מרגע  24לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  .ג
 נור יתייצב בצורתו הסופית.פרישתו ולאחר שהצי

צינורות, המונחים באותה תעלה, יש להניח לפי סדר, אחד ליד השני או  .ד
 כשהתחתון הוא העבה והעליון הוא הדק יותר.

צינורות זהים בקוטרם המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד על ידי  .ה
 סרטי סימון בכל צומת.

חלק ואנכי בקצה בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן, יש לדאוג לחתך  .ו
הצינור. ניתן גם ליצור זווית בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית 

 שאינה על בסיס נפט.
על הצינור לעבור במחבר את טבעת האטימה, ולהגיע עד למחסום  .ז

 במחבר.
 סגירת והידוק המחבר ייעשו במפתחות מתאימים. .ח
 באביזרי שן, על הצינור לכסות את כל השיניים במלואן. .ט
קנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת, במידה הרוכבים יות .י

 שווה, ע"י מפתחות מתאימים.
החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים )מקדח כוס עם מוביל(, כך  .יא

מ"מ מקוטר  2 -שלא יהיו נזילות. קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ
 הרוכב.

 
 קוטר הקידוח הרוכב  

 מ"מ 14 מ"מ 32 
 מ"מ 16 מ"מ 40 
 מ"מ 18 מ"מ 50 
 מ"מ 20 מ"מ 63 

 מטר מאביזר היציאה.  2מצמד מעבר, מקוטר לקוטר, יורכב במרחק  .יב 
קצה הצינור בקו הממטירים, יסתיים במצמד הברגה עם פקק או  .יג

 בזווית וממטיר.
לכל ממטיר )ממטיר גיחה, ממטיר מתפרק, ממטיר על זקף ועוד(, יש  .יד

מ"מ )אלא אם  20-25ר ובקוטר מט 1.0-0.5להניח שלוחיות באורך 
 צוין אחרת(.

 הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק. .טו
 אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי המערכת. .טז
אביזרים כגון: ברזים, וסתים, שסתומים ועוד, בתוך השטח, יש  .יז

להרכיב מעל פני הקרקע ולדאוג להגנה עליהם. כאשר אין אפשרות 
 ל האביזרים, יש להגן עליהם ע"י תא הגנה.להגנה ע

 

כיסוי ראשוני,  .ו
שטיפה ובדיקת 

 לחץ

בזמן שטיפת שלוחות, יש להקפיד שסילון המים, היוצא משלוחה,  .א
 יהיה בזרם סביר וזהה בעוצמתו לסילון בשלוחות האחרות.

לאחר השטיפה, יש לבצע כיסוי ראשוני של הקו. עבודת הכיסוי  .ב
 עבודות עפר במפרט זה. תבוצע על פי הפרט בפרק 

 1בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר את הקו ללא כיסוי לאורך  .ג
מטר לכל צד, לצורך ביצוע בדיקות לחץ. בדיקת הלחץ תבוצע 
בהתאם להנחיות היצרן. כמו כן, יש לאטום את כל הפתחים כך, 

 שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.
בוצע בלחץ סטטי כמפורט אם לא נאמר אחרת, בדיקת הלחץ ת .ד

 להלן:
 אטמ' 10לחץ  – 8צנרת דרג 
 אטמ' 8לחץ  – 6צנרת דרג 
 אטמ' 6לחץ  - 4צנרת דרג 
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הרכבת  .ז
 הממטירים

ממטירים לסוגיהם יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הקווים ותוך  .א
 שימוש בסרט טפלון בלבד. 

לאיטום החיבור בין הממטיר לזקיף מתכת יש להשתמש בסרט  .ב
 טפלון.

במקרה של ממטירים על זקיפים ניידים, כולל הזקיף גם אספקת  .ג
 ".300חיבור מהיר מסוג "רווית 

 

אם לא נאמר אחרת, קווי טפטוף לאורך שיחיות ומדשאות יהיו  .א קווי טפטוף .ח
מ"מ לפחות.  1.2, מווסתים ובעלי עובי דופן של םאינטגראליי

מרחקי הפריסה, הצבע, הספיקה ועוד יהיו בהתאם למסמכי 
 החוזה.

סוג צנרת הטפטוף, המרחקים בין הטפטפות ובין השלוחיות וכן  .ב
המותר של השלוחיות יהיה עפ"י מסמכי  יהמקסימאלהאורך 

 החוזה והוראות היצרן.
בכל השיחיות  והמדשאות יהיה סוג הטפטפות זהה ושל אותו יצרן,  .ג

 אלא אם צוין אחרת. 
מ"מ  25 החיבורים של צינוריות הטפטוף לצנרת מזינה בקטרים .ד

ומעלה יהיו רוכבים + מצמדים כדוגמת פלסאון או ש"ע. חיבורים 
כדוגמת  Tמ"מ יהיו על ידי אביזרי  25 -לצנרת בקטרים קטנים מ

 פלסאון או ש"ע.
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר של הקווים  .ה

ס"מ לפחות, בהתאם לפריסה בתכנון  50המובילים ויונחו בעומק 
 בשטח. והנחיות המפקח

יש לשטוף צינורות מחלקים ולאחר מכן לחבר לקו המחלק את  .ו
שלוחיות הטפטוף ולשטוף. יש לדאוג שמכל שלוחית יצא זרם מים 
הזהה בעוצמתו לזרם שבשלוחיות האחרות. רק לאחר השטיפה יש 

 לחבר לקו מנקז ולשטוף.
 כל קצוות שלוחות הטפטוף יחוברו לקו )צינור( מנקז.  .ז

 המנקז יסתיים בבריכת ניקוז )הגנה(  הצינור – במדשאות
 הכוללת ברז ניקוז כדורי.

 הצינור המנקז יסתיים בבריכת ניקוז הכוללת ברז  – בשיחיות
 בהתאם להנחיות בתכנית.  

בכל מקרה, בפריסה של למעלה מחמישה קווי טפטוף, יש לסיים  .ח
 בקו מנקז.

קצות השלוחות שאינן מחוברות לקו מנקז ייסגרו על ידי קיפול  .ט
קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או טבעת מצינור פוליאתילן בקוטר 

 מתאים.
או  2.5מ"מ ומעלה, דרג  16טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר  .י

 , בעזרת מחרר המיועד לכך.4
 

אין להרכיב טפטפות קו בהרכבה ידנית אלא לצורך תיקונים  .יא
 מקומיים.

חת לשיח, אלא אם בשיחים יונחו הקווים לאורך השורות, טפטפת א .יב
צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. 

 הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
ס"מ, אלא אם   20המרחק מקו מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על  .יג

 צוין אחרת בתכניות.
בשטח המיועד לשיחיה חדשה יונחו קווי הטפטוף לפני ביצוע  .יד

 השתילה.
יונחו על גבי האדמה, בצורה רפויה ללא קווי הטפטוף לשיחים  .טו

מ"מ,  6מתיחה וייוצבו באמצעות יתדות ברזל מגולוון בקוטר 
ס"מ, או ע"י מייצבים סטנדרטיים, אשר  30בצורת "ח" באורך 

 מ' לאורך הקווים. 2.0יוצבו כל 
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בשטחים מדרוניים, יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי  .טז
ה תבוצע מעל שורת השיחים אלא הגובה. פריסת הצנרת במקרה ז

 1.5 -אם צוין אחרת. כמו כן, יצומצמו המרחקים בין היתדות עד ל
 מ' או פחות אם יידרש בפועל.

ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מקום העצים ע"י  .יז
 2.0מתכנן הצמחייה. מסביב לכל עץ תותקן לולאה, מצינור שאורכו 

את הגזע, ובה יותקנו  מטר מינימום, בצורת טבעת המקיפה
( והספיקה, עפ"י דרישות 3הטפטפות. כמות הטפטפות )מינימום 

 יתדות לייצוב הטבעת. 3 -המתכנן. יש להשתמש ב
 לכל עץ, גם במדשאה, יש להגיע עם טפטוף.  .יח
דשאות קיימות, החפירה להצנעת קווי הטפטוף תיעשה ע"י במ .יט

היו צמודים "מצניע" מתאים. במדשאות, קווים מחלקים ומנקזים י
לשולי הערוגה. המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על 

 ס"מ. מרחק בין הטפטפות יהיה בהתאם להנחיות בתכנון. 20
בשטחים המיועדים לשתילת מדשאה חדשה, יוטמנו הקווים לאחר  .כ

היישור הסופי ולפני השתילה. לאחר הצנעת הקווים יש להחזיר את 
 השטח לקדמותו.

ווי טפטפות המוצנעים בקרקע, יעטפו הטפטפות במקרה של ק .כא
 ס"מ. 10X10X10בשקיות עם חצץ במידות 

מ' לפחות  1.0אם לא צוין אחרת, קווי טפטוף יונחו במרחק   .כב
 ממבנים.

מ'  0.8אם לא צוין אחרת במדשאות, המרחק בין קווי טפטוף יהי  .כג
 לפחות.

י קצוות קווי טפטוף  טמונים, יחוברו לקו איסוף שיאפשר ניקו .כד
 תקופתי של המערכת.

 

הוראות הרכבה  .ט
 לממטיר גיחה 

יש להרכיב את הממטיר בתוך חצץ עד גובה מחצית הממטיר  .א
בממטיר פטיש, בממטיר גיר או טורבינה יוחלף החצץ בחול 
מחצבה. יתרת הממטיר תכוסה בקרקע מקומית מהודקת, בהתאם 

 להנחיות היצרן.
ס"מ נמוך  1 -שטח מכסה הממטיר יהיה בגובה פני הדשא או כ .ב

 יותר.
את גזרת ההשקיה יש לכוון בעזרת טבעות הכוונון ובהתאם לגזרת  .ג

 אחריות הממטיר.
 את טווח ההשקיה יש לכוון ע"י פתיחת בורג הפיזור. .ד
זווית ה.ה. או  3/4X25חיבור הממטיר יעשה ע"י מחבר פלסאון " .ה

 ש"ע. לאטימה יש להשתמש בסרט טפלון. 
 

ת יותקן בארון עילי, עשוי מחומר פלסטי, מסוג "ענבר" ראש המערכ .א ארון לראש מערכת .י
 או ש"ע במידות עפ"י מסמכי החוזה ו/או הנחיות המפקח.

 

 המגופים יותקנו בעומק המתאים לעומק הצנרת. .א מגופים .יא
 התקנת המגוף תהיה באופן שציר המגוף מאונך לפני הקרקע. .ב

  

ל פני הקרקע, אם לא ס"מ מע 40ברזי גן, על זקיפים, יותקנו בגובה  .א ברזי גן .יב
 צוין אחרת.

התקנת ברזי גן בתוך בריכות תעשה באופן שיתאפשר שימוש קל ונוח  .ב
 לחיבור צינור נייד והפעלת המגוף.

 
 יח' או מ"א בהתאם לסוג הפריט.  מדידה: 

לגבי צנרת השקיה, שרוולים, קווי טפטוף וכד', המדידה  .1
 תבוצע במ"א לאורך צירי הצינורות.

רה, ברזים למיניהם, ממטירים ועוד, לגבי שוחות בק .2
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 המדידה תבוצע ביחידות.
   

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:  תשלום:
תעשה הפרדה על פי סוגי הפריטים, כגון: שרוולים, צנרת,  .1

 קווי טפטוף, ממטירים, שוחות בקרה, ברזים ועוד.
ה לגבי הפריטים השונים, במידה ויידרש, תיעשה הפרד

עפ"י סוגים, דגמים, קטרים, חומרים, עומק התקנה ועוד'. 
 הכל על פי הפרוט בכתב הכמויות.

בעבודות צנרת השקיה כולל התשלום את כל העבודות  .2
והחומרים שפורטו לעיל ובמסמכי החוזה וכל הנדרש 
לביצוע מושלם של העבודה לרבות עבודות עפר ולרבות 

ועוד'. התשלום  ספחים ואביזרים כגון: מחברים, זוויות
אינו כולל אביזרים וספחים, אשר יש לגביהם סעיפים 
מתאימים בכתב הכמויות כגון: ברזים ממטירים ועוד, 
אלא באם נאמר במפורש במסמכי החוזה, כי גם אביזרים 

 אלה כלולים במחיר הצנרת. 
, 41בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק  .3

ות באמצעות שרוולים, במידה ונדרשת הגנה על הצינור
ישולם עבור השרוולים בנפרד. במידה והנחת השרוולים 
מבוצעת תוך כדי הנחת הצנרת, ישולם לגבי השרוולים 

 עבור "הספקה בלבד".
בעבודות קווי טפטוף כולל התשלום את כל העבודות  .4

והחומרים שפורטו לעיל ובמסמכי החוזה וכל הנדרש 
דות עפר, טפטפות לביצוע מושלם של העבודה, רבות עבו

ועיגון הקווים ולרבות אביזרים וספחים כגון: מחברים, 
זוויות ועוד'. התשלום אינו כולל אביזרים וספחים, אשר 
יש לגביהם סעיפים מתאימים בכתב הכמויות, כגון: 
ברזים, אלא באם נאמר במפורט במסמכי החוזה, כי גם 

 אביזרים אלה כלולים במחיר הקווים.
דד וישולם בנפרד. ראש המערכת יימדד ראש המערכת יימ .5

ביחידה אחת על כל חלקיה כמפורט לעיל וכמפורט 
במסמכי החוזה. התשלום עבור ראש המערכת יכלול את 
כל העבודות והחומרים וכל הנדרש לביצוע מושלם של 

 העבודה.
התשלום אינו כולל ארון /תא הגנה לראש מערכת שעליו  .6

 אים.  ישולם בנפרד על פי סעיף תשלום מת
 

 

הוראות  .יג
לשימוש במים 

שאינם 
 שפירים

על הקבלן להגיש תכנית מפורטת לשימוש בקווי קולחין  .א
לאישור עפ"י חוק מהרשויות המוסמכות לרבות מהנדס 
תברואה מחוזי בהתאם להנחיית המזמין. אין להתחיל 
בהשקיה עם מי קלחין אלא לאחר קבלת מלוא האישורים 

 הנדרשים.

ביותר של משרד הבריאות בנוגע ההנחיות המעודכנות  .ב
לשימוש במי קולחין לביצוע מערכות לשימוש במים אלה הן 
הקובעות ובאחריות הקבלן להיות מעודכן באשר להנחיות 

 אלו.

הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לכל תקלה ונזק כולל לצד  .ג
 שלישי עקב אי מילוי הנחיות אלו.

השקיה כל ההנחיות לגבי הצנרת והאביזרים במערכות  .ד
המפורטות לעיל תקפות גם למערכות השקיה המבוססות על 

 שימוש במים שאינם שפירים.

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור העבודות והפעולות לעניין  .ה
 זה והן תהינה כלולות במחירי היחידה לצנרת השקיה.
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מניעת חיבורי  .יד
כלאיים / 
חיבורים 

 צולבים

 :כללי
מוש בקולחין להשקיית גינות הסיכון הבריאותי הגבוה ביותר משי

ציבוריות כרוך ביצירת חיבור )בטעות כמובן( עם קו מי שתיה. חיבור 
כזה עלול להזרים קולחין לתוך מערכת המים העירונית ואלה עלולים 
להגיע למי השתייה של הצרכנים. אי לכך חייב הקבלן לנקוט צעדים 

 מיוחדים כדי למנוע אפשרות זו של חיבור כלאיים.
 

 הקבלן לנקוט בפעולות הבאות, אם לא ננקטו ע"י המתכנן:על 
כל קווי המים הקיימים באזור  kמפורטת ש הגשת תכנית .א

מ' לפחות ובה  100המיועד להשקיה ומסביב לו עד מרחק 
 קידוחי המים הקיימים בשטח וקווי ההשקיה המתוכננים.

מ' לפחות בין קווי הקולחין לבין  25יש להבטיח מרחק של  .ב
 רכנים פרטיים.חלקות צ

יש להקטין למינימום את מס' ההצטלבויות בין קווי מים  .ג
שפירים לבין קווי קולחין. בהצטלבות יונח קו הקולחין 

ס"מ לפחות מתחת לקו המים השפירים )מרווח  30בעומק 
נטו(. אחד משני הקווים יוגן עם שרוול מצינור קשיח 

 מ' משני צידי ההצטלבות. 2שיבלוט לפחות 

מים השפירים והקולחין מקבילים, ישמר בניהם כשקווי ה .ד
מ' לפחות וקודקוד קו הקולחין יהיה  3מרחק מזערי של 

 ס"מ לפחות. 15עמוק יותר מתחתית קו המים השפירים ב 

במערכת הקולחין חייב להיות מתקן שיש בו פתח הפתוח  .ה
ונסגר רק בזמן ההשקיה. באופן קבוע לאוויר החופשי 

מ' מהקרקע באופן  1.5בגובה המתקן יהיה במקום בולט 
שנזילת מים ממנו )עקב חיבור כלאיים למשל( תיראה בצורה 

  ברורה.
  

מרחק מבנייני  .טו
מגורים 
ומניעת 

המטרה על 
 עצי פרי

מ' לפחות בין שטח המושקה  60יש לשמור על מרחק של  .א
בהמטרה לבין בנייני מגורים או ציבור הפעילים בשעות ההמטרה 

 רסס מהמטרת מי קולחין על מבנים אלו.וזאת כדי למנוע העפת 

יש למנוע המטרה על עצי פרי למאכל הנטועים בשטח הציבורי  .ב
 כגון זיתים, חרובים וכו'.

 
 

מניעת   .טז
שתייה 
 מקרית

כדי למנוע שתייה מקרית של הקולחין ע"י הציבור )או אפילו רחיצת 
ידיים או הרטבה( יש לסמן באופן ברור את כל המתקנים במערכות 

משות במי קולחין כמפורט בסעיף יז' לפרק זה ולנקוט המשת
באמצעים נוספים שידרשו ע"י הגורמים המוסמכים לאשר השקייה 

 במים כאלו כגון: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
על אמצעי הסימון לעמוד במפרטים טכניים הנדרשים בחוזר 

 המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 
 

ם לקבלן כל תוספת עבור העבודות והפעולות לעניין זה והן לא תשול
 תהינה כלולות במחירי היחידה לצנרת השקיה.

 

סימון צנרת  .יז
 מי קולחין

 סימון צנרת מי קולחין טמונה
כל קווי ההולכה לחלוקה של קולחין המונחים בקרקע )לא  .א

כולל טפטפות( יהיו מלווים בסרט פלסטיק עמיד אדום 
 ס"מ מעליו. 15-30ד עם הקו בגובה שיוטמן בקרקע ביח

על הסרט יוטבעו המילים "זהירות! מי קולחין! אסור 
לשתות!" בעברית, באנגלית ובערבית לפחות ובשפות נוספות 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
הקווים הטמונים יהיו עשויים מחומר סגול  או כל צבע אחר  .ב

בה  שיקבע בהנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסבי
 ובאישור עיריית ב"ש.
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 סימון צנרת מי קולחין גלויה / עילית

קו קולחין גלוי / עילי יהיה עשוי מחומר סגול, יסומן לאורכו  .א
 מ' וכן בקטעים הבאים: 50במרווחים של 

צמוד לדרך במעבר דרך, בקרבת קידוח, בקרבת צנרת מים 
 שפירים.

הסימון יכלול שלט עמיד לתנאי אקלים חיצוניים עם  .ב
הכתובת "זהירות! מי קולחין! אסור לשתות!" בשפות 

מ' לפחות של צבע סגול  1המפורטות לעיל וכן ציפוי ברוחב 
או ליפוף סרט פלסטיק סגול. סוג החומר וכו' יקבעו בתיאום 
עם מנהל הפרויקט לפי האמור להלן והסימון יבוצע רק 

 לאחר אישורו.

ימוש שלטי האזהרה יהיו עשויים מחומרים מאושרים לש .ג
 בתמרורים בהתאם למפרט הכללי.

 

קווי קולחין  .יח
באזור מגורים 

 גינון /

כל קווי ההולכה והחלוקה של קולחין במונחים בשטח בנוי  .א
יהיו צינורות מתאימים לתקנים הישראלים הרלוונטיים, 
עשויים מחומר פלסטי סגול או מחומר אחר המצופה ציפוי 

ת! מי קולחין! סגול בעל קיים ארוך טווח שהמילים "זהירו
 אסור לשתות!" טבועות עליו בשפות המפורטות לעיל.

בנוסף, יותקנו שלטי אזהרה לאורך הקווים כמפורט בסעיף  .ב
 יז' לגבי סימון צנרת מי קולחין עילית.

 
41.02 

 גינון ונטיעות
 

 הכשרת קרקע
 

 ובנוסף: 41ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

רט הכללי לעבודות בנייה, שטחים קטנים, אותם אין בניגוד לאמור במפ .א א.  כללי
אפשרות לעבד עם כלים מכנים גדולים יעובדו בכלים ידניים לעומק של 

 ס"מ לפחות. 30
 .ותחוחההעבודה כוללת הפיכת קרקע  .ב
בשטחים המיועדים למדשאות, בהם על הקבלן להוסיף אדמה גננית,  .ג

ת ואחר יפזר את הקבלן יתחח תחילה את שכבת הקרקע העליונה המקומי
 האדמה. אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת.

 
 במסגרת ניקוי השטח המיועד לשתילה, יסולקו אבנים. .א חישוף .ב

 יש לנקות מסלעות מעשבייה, אבנים קטנות ועודף קרקע. .ב
 

 מ"ק או מ"ר:  מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.:  תשלום
 
 

 
.  תוספת קרקע ג

 איתחקל
אדמת גן מובאת, תהיה מסוג "טרה רוסה", משכבת הקרקע העליונה או  .א

 בהתאם להנחיות שינתנו ע"י המפקח.
הקרקע תהיה מפוררת,בעלת מראה אחיד ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי  .ב

שורשים של עשביה חד שנתית ורב שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש 
 .ומזיקים. האדמה לא תכיל פסולת מכל סוג שהוא

 אדמת הגן תעמוד בדרישות המפורטות בטבלה שלהלן: .ג
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 הדרישה הפרמטר 

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני  . הגדרה של סוג הקרקע1
המיוחד בפרק "דרישות ייחודיות לסעיפי 

 כתב הכמויות"
%  -. חלוקת )שעור( המקטעים ב2

 )הרכב מכני( )חול, טין, חרסית(
 .35%על שיעור החרסית לא יעלה  .א
 .50%שיעור החרסית+טין לא יעלה על  .ב

. שיעור האבניות )% האבנים לפי 3
מ"מ  4נפח( )מחלקיקים מגודל 

 ומעלה( 4עובר נפה 

 5הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל  .א
 ס"מ.

 .10%שיעור האבנים לא יעלה על  .ב
4 .PH )מקסימום  )חומציות הקרקעPH  =7.9 
גיר . גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת 5

פעיל תבוצע רק באם שיעור הגיר 
 (10%הכללי בבדיקה עולה על 

 25%גיר כללי  .א
 8%גיר פעיל  .ב

( E.Cמוליכות חשמלית ) 6
)במילימוס/ס"מ או 

 דציסמנס/מטר(

 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 
 מילימוס/ס"מ

( Mg/Kg -)ב NO3 –. תכולת חנקן 7
 )במיצוי בתמיסה רוויה(

 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 P. תכולת זרחן 8
 =מ"ג/ק"ג(Mg/Kg -)ב 

 מ"ג/ק"ג 15מקסימום 

)מיצוי בסידן  K. תכולת אשלגן 9
=  meq/litter -כלורי( )ב

 מיליאק./ליטר(

 מיליאק./ק"ג 10מקסימום 

)גר'/ק"ג =   . תכולת כלורידים10
gr/Kg) 

 גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

( SAR. בדיקת נתרן חליף )11
 )ביחידות(

 SAR=  7.9מקסימום 

 (Mg+Ca. תכולת סידן+מגנזיום )12
 = מיליאק./ליטר( meq/litter -)ב

 

 מיליאק./ליטר 5מקסימום 

 
 

אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל  .ד
 חשבונו.

 ס"מ לאחר נחיתה. 30עובי שכבת הקרקע יהיה לפחות  .ה
מוסיפים קרקע עד בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, כאשר  .ו

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע  30לעומק של 
ס"מ, תהיה  30המקומית. כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת 
 בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מצעות טרקטור שרשרת עם כף פיזור קרקע בסוללות ומדרונות יבוצע בא .ז
 ס"מ כל שכבה. 20 ÷ 30פיזור ללא שיניים. אופן הפיזור יהיה בשכבות של 

 כיוון הפיזור יהיה במקביל לכביש ובניצב למדרון. .ח
קיים איסור מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת  .ט

 המשאית בניצב לכביש. כל תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.
פירוק כבישים, מדרכות ומשטחים לצורך גינון, תבוצע  במקרה של .י

 החלפת קרקע עד לעומק הקרקע המקומית.
 

 מ"ק או מ"ר  מדידה:
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.:  תשלום
 

 
 ג.  יישור גנני

 
 ה.שי מערכת וקווי מים ראשיים להשקייישור גנני יבוצע לאחר ביצוע רא
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 מ"ר:  מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום, ובנוסף:  :תשלום
יישור גנני ועיבוד קרקע ישולמו במסגרת פריט תשלום אחד או  .א

פריטי תשלום נפרדים, עפ"י הפרוט במסמכי החוזה  2במסגרת 
 וכתב הכמויות.

באם לא צוין בכתב הכמויות פריט תשלום מיוחד לעבודות אלה,  .ב
 ות השתילה והנטיעה.יש לראותם ככלולים במחירי עבוד

 
 

 ריסוסד.  

 
 

 ס"מ. 25כימי כולל עיבוד הקרקע לעומק  ריסוס

 
 

 ה.  הדברה

 
 
הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב  .א

 שנתית.
השקיית הקרקע להנבטת עשביה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים,  .ב

ס יושקה שוב מ"ק לדונם לכל השקיה. יום לפני הריסו 30בכמות של 
 השטח.

לאחר הופעת העשבים, הם ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח.  .ג
הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכאשר 

 עלוות הצמחייה רטובה.
הקבלן ימנע מנזקים לצמחייה קיימת. במידה ויהיו נזקים יתקן את  .ד

 הנזקים על חשבונו.
ה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לאחר תמותת העשביי .ה

 לתמותה מלאה.
 

 מ"ר:  מדידה ריסוס והדברה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.:  תשלום
 

 
 ו.  זיבול ודישון

 
 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, מחלות ומזיקים. .א
והדשן  בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה הצנעת הקומפוסט .ב

 –שאר בשטח יותר מ ישעות ממועד הפיזור. קומפוסט שי 24תעשה תוך 
 שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק קומפוסט אחר תחתיו על חשבונו. 48

הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות המתוכננות ולא בבורות  .ג
השתילה. יש לפזר, לערבב, להפוך אדמה וליישר. בשטח בו מרווחי 

מ' בין שיח לשיח, פיזור הזבל והדשן יהיה רק  1.5ים על הצמחייה עול
 בבורות.

באזורי שתילת עונתיים, אם לא נאמר אחרת, יבוצע פיזור זבל אורגני,  .ד
 ס"מ מפני השטח. 25מסוג שיאושר ע"י המזמין והוא יוצנע לעומק של 

 
 מ"ר או ק"ג, עפ"י הפרוט בפרטי התשלום מ"ק או:  מדידה

 
 וקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.ראה בפרק המ  תשלום:

 
 ז.  יישור סופי

 

לקראת הנטיעה, לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, יעשה  .א
 יישור סופי במגרפות או ע"י ארגז מיישר.

 5עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר  .ב
 ימים לפניה.

  
 .השוניםעפ"י הפרוט בסעיפים : מדידה ותשלום
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41.006 

 חיפוי קרקע
עבודה זו מתייחסת לחיפוי קרקע לצורך שמירה על לחות הקרקע ולחסכון 

 במים.
ס"מ  10 -ס"מ לטוף ו 8אם לא צוין אחרת, החיפוי יהיה בעובי אחיד של  .א

 לשבבי עץ.
חומר החיפוי יהיה טוף או שבבים של גזעים וענפי עצים כגון אורן, ללא  .ב

 ים, על פי הנחיית המפקח.ועל אצטרובליםמחטים, 
 ס"מ. 1 ÷ 6גודל השבבים יהיה  .ג
החיפוי יבוצע בין החודשים יוני עד ספטמבר, אך לפחות חודשיים ממועד  .ד

 מסירת השטח.
 יש לקבל הנחייה כתובה מהמפקח לביצוע החיפוי. .ה
 לפני החיפוי יש לקלטר וליישר את השטח. .ו
יפוי. על הדישון במידה ויידרש בהנחיות החיפוי, יבוצע דישון לפני הח .ז

 ישולם בנפרד.
 יש לקבל את אישור המפקח בכתב, לחומר החיפוי לפני יישומו בשטח. .ח
 

 מ"ר  מדידה:
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.  תשלום:
 

 
 
 

 נטיעה, שתילה וזריעה
 

 כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר פריסת מערכת ההשקיה. .א א.  כללי
לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או הקבלן יהיה אחראי  .ב

 עץ שלא נקלט על חשבונו הוא, לתקופה עפ"י המפורט להלן:
 חודשים 3 –שיחים  .1
 חודשים 12 –עצים  .2
 חודשים 12 –דקלים  .3

 90אם לא נאמר אחרת, אחראי הקבלן לטיפול בעצים בצמחים במשך  .ג
 יום ממועד מסירת העבודה. 

 ת ע"י מחלקת גינון.השתילים יובאו ממשתלה המאושר .ד
יש להביא דוגמא מייצגת לאישור, המפקח והאדריכל מכל סוג צמח, לפני  .ה

 הבאת השתילים לשטח.
כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל, לפני השתילה. לא יישתלו  .ו

ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. שתילה 
ל. האישור יהיה בכתב ומצורף ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כל

 לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא  .ז

 באישור בכתב מהמפקח. 
 
 בור נטיעה .ב

 ואדמת מילוי

 
אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה  .א

 בריאות צוואר השורש שלו.המתוחחת יותר מן הדרוש ל
באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור או לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה  .ב

המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח. אם עומק השורשים מחייב 
העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. כמו כן, יש לדאוג לניקוז באזור 

 סלע.
 ם או בכלי מכני ו/או ידני.יהחפירה תעשה בעבודות ידי .ג
מק וגודל הבור יאושרו בכתב ע"י המפקח, לפני מילוי הבור באדמה עו .ד

 גננית.
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הקבלן יספק לאתר את אדמת הגן, הדרושה למילוי הבור, לצורך  .ה
 הנטיעה, ורק לאחר מכן תאושר הנטיעה.

 3.5דרגת מליחות הקרקע של אדמת המילוי לעצים לא תעלה על  .ו
 מילימוס לסמ"ק .

ע, תהיה מעורבת בזבל אורגני אדמת המילוי לעצים בוגרים מהקרק .ז
 1ק"ג ובאשלגן כלורי בכמות,  2ליטר,  בסופר פוספט,  30רקוב, בכמות 

 ק"ג, לבור.
אם לא נאמר אחרת, אדמת המילוי לעצים ממכלים, פחים או חביות וכן  .ח

 10לשיחים ממכלים תהיה חול דיונות מעורב בזבל אורגני רקוב בכמות 
 ליטר לבור.

 
 ג.  בורות לעצים

 
עת חפירת בורות נטיעה במדרון, יש להעביר את עודף האדמה ליצירת ב .א

תלולית בקדמת הבור, בצד המדרון, וזאת על מנת ליצור בור מפולס, 
 אשר ימנע את בריחת מי ההשקיה.

 ס"מ. 100X100X100באם לא נאמר אחרת, גודל הבור יהיה  .ב
 

ד.  שתילה בגוש 
 אדמה

 
 
 במכלים למקומות שתילתם. בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים .א

 
 ה.  נטיעת עצים

 
המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי  .א

אספקת העצים מהמכרז. במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות 
הנלוות לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי אדמת גן, דישון, זיבול ומילוי 

תילה ובהמשך השקיה הבור חזרה בעת השתילה, השקיה לרוויה בעת הש
סדירה, עד למסירה סופית של העבודה. העבודה תבוצע בתאום מלא 
ובשיתוף פעולה עם ספק העצים, הכל בהתאם להנחיות המפקח ובאישור 

 מחלקת הגננות.
הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא, כולל  .ב

 הבאת מיכלית לשטח, עד להנחת מערכת השקיה סופית.
והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון  במידה .ג

המפקח, העירייה והאדריכל, יוציא הקבלן את העץ מהשטח וישתול עץ 
 חדש.

 העצים יאושרו ע"י סימון או עפ"י דוגמא, לפני הבאתם לשטח. .ד
עצים  3עצים מחבית או מפח יאושרו עפ"י נטיעה מדגמית באתר, לפחות  .ה

 מזן.
עץ בעל גזע ישר ומעוצב, נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל עץ בוגר יוגדר כ .ו

התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת, נוף מפותח ואופקי ומערכת 
 מ'. 1.2שורשים מסועפת ולא פגומה, בעלת קוטר של 

 הוצאת העץ מהאדמה תבוצע ע"י מכשיר להעתקת עצים. .ז
ולא בזמן ההובלה, גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבלים,  .ח

 ברשת מגולוונת. 
 העצים יהיו אחידים במראה ובנוף ויישתלו בעונה המתאימה. .ט
 מ' אחד מהשני. 2.5 ימינימאלהעצים במשתלה יהיו שתולים במרחק  .י

 הורדת העצים לבור השתילה תבוצע ע"י מנוף. .יא
הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה  .יב

 יספק ויינטע עץ אחר במקומו. או צימוח יורחק מהשטח והקבלן
חודשים מיום התחלת האחזקה  12אישור לקליטת העצים יינתן  .יג

השנתית, או מיום החלפת עצים לגבי עצים שהוחלפו לאחר מסירת 
 העבודה.

העברת העצים תעשה תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש  .יד
 העפר ע"י קשירה.

 ימה.את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה המתא .טו
המפקח רשאי לדרוש את צביעת העצים בחומר הלבנה, כהגנה מפני מכות  .טז



   

70 

 

 שמש.
 

ו.  תהליך 
 השתילה

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו.  .א
יעשה שימוש בקרש נטיעה, לצורך ווידוי השתילה במרכז הבור, בגובה 

 וית הנכונה של גזע העץ.הנכון של צוואר השורש כלפי פני הקרקע ובזו
את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים: ראשית שליש מהגובה ואח"כ  .ב

שליש ולאחר מילוי כל -מבוצעת השקיה. יש לחזור על כך בגובה שני
 הבור.

לצורך ההשקיה לאחר השתילה יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה  .ג
ביב העץ קרובות לגזע. במידה ודבר זה אינו אפשרי יש להכין גומה ס

 ולמלא אותה במים.
תדירות ההשקיה בקיץ תהיה פעם עד פעמיים בשבוע ועפ"י הנחיות  .ד

 המפקח.
לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ מפחיתים את תכיפות  .ה

 ההשקיה לרמה המקובלת לגבי כל שתיל ועפ"י הנחיות המפקח.
 

ז.  העתקת 
 עצים בוגרים

אשר יאושר ע"י הפיקוח, אשר  הקבלן יזמין על חשבונו גוזם מקצועי .א
 1/3 –יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה, שיותאם לסוג העץ. לא יותר מ 

 מנוף העץ, ייגזם. ½ עד 
יום לפני יום העתקה. לאחר הגיזום ירוססו פצעי  21 –הגיזום יבוצע כ  .ב

 .0.3%הגיזום בבלנט 
ם שבוע ימים לפני יום ההעתקה, יכין הקבלן גומה סביב העצים המיועדי .ג

 להעתקה וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה.
שעות מראש, ליום העתקת העצים.  24יש לזמן את המפקח לפחות  .ד

 העבודה לא תחל עד הגעת המפקח לאתר.
יום לפני ביצוע ההעתקה, יסייר הקבלן יחד עם המפקח באתר בו ישתלו  .ה

העצים. הקבלן יהיה מצויד כמפורט להלן לצורך סימון מקומות 
 השתילה:

  ס"מ( 80מ"מ, אורך  10יתדות סימון )ברזל עגול 
 סרט סימון לבן 
  ק"ג 3פטיש 

, או ש"ע אשר יבצע את J.C.Bלפעולת ההעתקה יספק הקבלן מחפר מסוג  .ו
העבודות. במידת הצורך ובתלות במספר העצים ובמרחק ההובלה, יספק 
הקבלן משאית, אשר עליה יועמדו העצים לשם העברתם המיידית לאתר 

 החדש.
עץ אשר יועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש.  .ז

 שורשי העץ יכוסו ע"י בד יוטה רטוב, עד ביצוע הנטיעה.
 שעות. 4 –בכל מקרה, לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ  .ח
 השורשים ירוססו בפרמנט, או ש"ע בריכוז שייקבע ע"י המפקח. .ט
ס"מ, עם דפנות  160העץ גומה בקוטר לאחר הנטיעה יכין הקבלן סביב  .י

פעמים בו ביום  3ס"מ וידאג שביום הראשון תמולא מים  30בגובה 
שעות. ההשקיה הראשונה תתבצע מיד לאחר גמר  3במרווחי זמן של 

 נטיעת כל עץ.
בשבוע הראשון לאחר הנטיעה, יש להשקות את העצים, בכל יום, פעם  .יא

 אחת.
 ה כפוף להוראה בכתב של הפיקוח.כל שינוי בתדירות או בכמות ההשקי .יב
את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקעית, ללא שום זווית הטיה,  .יג

אלא אם כן נתקבלה הנחיה מיוחדת ובכתב. לאחר מספר השקיות, יש 
לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים, ללא זוויות הטיה. עץ שתהא לו 

 נטייה לצד זה או אחר ייושר ע"י הקבלן מיידית.
רה של צניחת אדמה סביב לעץ, עקב ההשקיות התכופות, יספק במק .יד

הקבלן אדמת גננית למילוי החסר, עד קבלת אחידות עם גובה פני 
 האדמה המקומית במקום.
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 אין להעתיק עץ נשיר בחודשים יולי עד אוקטובר. .טו
עץ חשוף שורש יועתק רק בחורף. עץ בגוש יועתק בעונה בתלות בסוג  .טז

 העץ, והנחיות המפקח.
 

 יח':  מדידה
 תיעשה הפרדה עפ"י סוגים. .א

 
  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה סעיף תשולם, ובנוסף::  תשלום

 אם לא צוין אחרת, כולל התשלום גם את תמיכת העצים. .א
 
 

 
ח.  תמיכה 

וקשירת 
 עצים

 
 תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, אלא אם נאמר אחרת. .א
לפחות  מ' 0.5מ' או  2.5של  מינימאלי הסמוכות לתמיכת העצים תהיינה בגובה .ב

 תמך. גבוהות מהעץ הנ
, מקולפים ומחוטאים 2התמיכות יהיו מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר " .ג

 או מעמודוני איסכורית, עפ"י הנדרש במסמכי החוזה. 
ס"מ משני צידי העץ, ועליו  15מ', במרחק  0.5התמיכות יטמנו בקרקע בעומק  .ד

 ס"מ. 25פה אלסטית )שטיכמוס( באורך תושלח צינורית שקו
כבלים תעופתיים, מגולוונים, המעוגנים  3עצים בוגרים יעוגנו באמצעות  .ה

ס"מ  40-50ביתדות, עשויות יציקת אלומיניום, שייקבעו מסביב לעץ, במרחק 
 ס"מ. 60מהגזע. היתדות ייתקעו לעומק 

 יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת פגיעות. .ו
 Uרת הכבל לעץ תהיה ע"י צינור גומי, לא פוליאתילן, ועגנית בצורת קשי .ז

 לקשירה.
בקשירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים, ניתן להשתמש לתמיכה  .ח

בעוגנים ממתכת מגולוונת המוחדרים לתוך גזע העץ ובתנאי שמקום החיבור 
על מנת יטופל כהלכה למניעת חדירת פגעים. יש להוסיף קפיצים לכבלים אלו 

 לאפשר תנודות ברוח.

 בטבלה להלן מפורטים נתוני העוגנים בתלות בקוטר גזע העץ: .ט

 אורך כבל קוטר עץ 
 )מ'(

 קוטר כבל
 )מ"מ(

 סוג עוגן
בעלי יכולת אחיזה 

 )ק"ג(
 "3 3.6 1.6 140 

 "6 4.0 3.2 500 

 "10 4.5 6.4 1,500 

 
 

 

 
 ט.  מידות צמחים

 
 

 ונתונים מאפיינים של צמחים:בטבלה להלן מפורטים מידות  .א

 

 הגדרת הצמח
 בכתב הכמויות

גודל 
מיכל 

 )ליטר(

 גודל  גיל
בור שתילה 

 )ס"מ(

 אשלגן כלורי –דשן  קופוסט )ליטר(

     0.1 צמחים עונתיים
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 1צמח בכלי של 
 (3ליטר )מס' 

שנתי בעל נוף -חד 1
 מסועף

30X30X30 3  זיבול בכמות עפ"י
המפרט לכל השטח 

בין  כשהמרווחים
 –הצמחים קטנים מ

1.5X1.5  מ'. זיבול לכל
 בור שתילה בנפרד

כשהמרווחים גדולים  
מ',  1.5X1.5 –מ 

גר' וכן  4בשיעור של 
גר' אשלגן לכל   2.5

תערובת  10ליטר 
 למילוי הבורות.

 3צמח בכלי של 
 (4ליטר )מס' 

  30X30X30 2-3 שנתי בעל נוף-דו 3

 5צמח בכלי 
 (5ליטר )מס' 

5  50X50X50 12  

 10צמח בכלי 
 (6ליטר )מס' 

שנים, בעל נוף  3 10
 מפותח ומסועף

70X70X70 30  

 25צמח בכלי 
 (6ליטר )מס' 

שנים, בעל נוף  3 25
 מפותח ומסועף

80X80X80 50  

ערער בכלי של 
 ליטר 3

 שנה  1 3
 לפחות

30X30X30 כבול גס 
 )במקום קומפוסט( 
 ליטר למ"ר  5
 ליטר לכל בור. 2 –ו 

 

רער בכלי של ע
 ליטר 10

ליטר כבול גס לכל  70X70X70 5 שנים לפחות 2.5 10
 בור

 

ערער בכלי של 
 ליטר 25

ליטר כבול גס  80X80X80 10 "אקסמפלר מיוחד 25
 לכל בור

 

  
 
 

 י.  מידות עצים
 

 בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים מאפיינים של עצים: .א

 
הגדרת 

 העץ
בכתב 

 הכמויות

גודל 
כלי 
 טר()לי

קוטר 
 גזע

גובה 
 מדוד

גובה 
שתיל מעל 

 השורש

גיל 
 שנים

 גודל בור 
 )מ'(

קומפוסט 
כלורי 

 )ליטר(

אשלגן 
פוספט 

סופר 
 )ליטר(

 – 1/2" 10 (6פח )
"3/4 

 0.7X0.7X0.7  מ' 1.2 
 )מינימום(

 - ליטר 5-10

 25-60 (7חבית )
 ליטר

"1 – 
"1.25 

 0.8X0.8X0.8  מ' 2.2 – 2 ס"מ 20
)מינימום( אך 

דרש במפרט כנ
 המיוחד

15 - 

בוגר 
מהקרקע 

(8) 

 2.5לפחות  ס"מ 20 2" – 3" 
מ' בתלות 

 הסוג

3 1 
 קוטר

או  65÷75 עומק 1
עפ"י 

 המפרט

 ליטר 3

בוגר 
מהקרקע 

(9) 

בתלות סוג  ס"מ 50 4" – 3" 
 העץ

5-10 1.25 
 קוטר

 
1.00 
 עומק
 

 ליטר 4 85÷100

בוגר 
מהקרקע 

(10,11) 

 "25 – "8 
בתלות 
 סוג העץ

עפ"י  ס"מ 50
 הנדרש

15-20 
 שנה

1.5 
 קוטר

1.5 
 עומק

 ליטר 4  100



   

73 

 

 
 

 עפ"י הפרוט בסעיפים הבאים.:  מדידה ותשלום
  

 כללי" בתת פרק זה. –ראה סעיף נטיעה, שתילה וזריעה  עצים
 

 יח'  מדידה:
 תיעשה הפרדה עפ"י סוגים, יחידת גודל צמח וגודל מיכל. .א

 
  זה סעיף תשולם, ובנוסף:ראה בפרק המוקדמות במפרט   תשלום:

 אם לא צוין אחרת, כולל התשלום גם את תמיכת העצים. .א
 
 

 כללי" בתת פרק זה ובנוסף: –ראה סעיף "נטיעה שתילה וזריעה  דקלים
 ההספקה והנטיעה יבוצעו בתקופה שבין אפריל ליולי. .א
העצים יהיו יפים, זקופים, רעננים ונקיים ממחלות ומזיקים. יש לקבל  .ב

 ף מוסמך לגבי בריאותו של העץ.אישור מגו
הגזעים יהיו שלמים, ללא פגמים ושקיעות, גובהם מצוואר השורש עד  .ג

 ס"מ. 60 -מ' ובקוטר שלא פחות מ 5 -מ' ל 4לבסיס הכפות בין 
בית גידולם לא יהיה אדמת  חול או אדמה קלה מאוד, ומקורם יהיה בקעת  .ד

 הירדן או הערבה.
ם הגידול ורשאי לפסול הצעת ב"כ העירייה יהיה רשאי לבקר במקו .ה

ספק/קבלן אם עצי התמר ו/או גידולם לא ייראו לו כמתאימים. כ"כ יהיה 
רשאי לפסול עצי תמר שאינם מתאימים לנאמר במכרז ו/או אינם נראים לו 

 גם לאחר שהובאו לאתר הנטיעה.
מ' לפחות. השורשים  1.0עצי התמר יועברו עם גוש שורשים בקוטר של  .ו

בנוכחות המפקח מטעם העירייה. את גוש השורשים יש  ירוססו בבנלט,
 לעטוף ולקשור למניעת התפוררות הגוש והתייבשותו.

-15 -הכפות היבשות וחלק מהכפות התחתונות יוסרו. את יתרת הכפות )כ .ז
 ( יש לעטוף בשק יוטה ולקשור.25

 מתחת לחבלים בהם יקשר עץ תמר, יש לרפד היטב למניעת פגיעות בגזע. .ח
 מ' לפחות. 1.5X1.5X1.5יעה יהיו בגודל של בורות הנט .ט
שעות לפחות לפני הנטיעה. אם לפי קביעת המפקח  24יש להכין את הבורות  .י

אדמת המקום, חלקה או כולה, אינה מתאימה לנטיעה על הקבלן לספק 
 אדמה גננית במקום אדמת המקום.

 שעות מזמן הוצאתם. 24 -עצי התמר יינטעו לא יאוחר מ .יא
 בור מלא מים. יש להדק היטב מסביב לגוש השורשים.הנטיעה תבוצע ל .יב
ס"מ  30מ' ובגובה דפנות של  2.2מסביב לעץ תותקן "צלחת" עפר בקוטר  .יג

 ותושקה השקייה גדושה לאחר הנטיעה.
כעבור שלושה ימים יש להשקות שנית, לתקן שקיעות ולתקן צלחות במידת  .יד

וראה לטעת את הצורך. עצים שייטו על צידם, הקבלן יישר אלא אם קיבל ה
 העץ נטוי.

 
 יחידה: מדידה

במידת הצורך תעשה הפרדה עפ"י גנים, בהתאם לפרוט בכתב  .א
 הכמויות.

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה סעיף תשלום .: תשלום
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 שתילים במיכלים 
 כללי -

 כללי" בתת פרק זה. –ראה סעיף "נטיעה, שתילה וזריעה 
 

 יח':  מדידה
 ם, יחידת גודל הצמחים והמיכלים.תיעשה הפרדה עפ"י סוגי

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה סעיף תשלום.:  תשלום

 
 

 כללי בתת פרק זה ובנוסף: –ראה סעיף "נטיעה, שתילה וזריעה  ורדים
סעיף זה מתייחס לאספקה ושתילה של שיחי ורדים מזנים שונים, חשופי שורש או  .א

 במכלים.
לפחות, ועל פי הפרוט בטבלה של מידות  ס"מ 40X40X40בור הנטיעה יהיה בגודל  .ב

 צמחים.
 10אדמת המילוי תהיה חול דיונות מעורב בזבל אורגני רקוב ומפורר, בכמות של  .ג

 ליטר לבור נטיעה.
 מילימוס לסמ"ק. 3.5דרגת המליחות של החול לא תעלה על  .ד
 

 יח': מדידה
 
 
 

 תיעשה הפרדה עפ"י זנים, גודל הצמחים והמכלים.
 

 רק המוקדמות במפרט זה סעיף תשלום.ראה בפ: תשלום
 

 ערערים
 

 א.  כללי

 ראה פרק עבודות גינון והשקיה ובנוסף:
 
 שתילי הערערים יסופקו עם תווית המציינת את שם השתיל. .א
חומר אורגני, מצע מאוורר  30%השתילים יגודלו בתערובת ללא חמרה, המכילה  .ב

 וה ערך.ותערובת נקייה מעשבי בר, סטנדרט משתלת "צמד" או שו
 שנה. 1.5של  ימינימאלליטר, יהיו בגיל  1.5שתילים במיכל  .ג
 שניים.  2.5של  ימינימאלליטר, יהיו בגיל  10שתילים במיכל  .ד

 
 ב.  שתילה

 
בחלקות הנשתלות בערערים, אין להוסיף זיבול כלשהו בשלב הכנת הקרקע או  .א

 בכל שלב אחר.
להוסיף כבול לתוך בור מ"ק לדונם ו 8יש להצניע בקרקע כבול גס בכמות של  .ב

 השתילה.
 יש להניח את הצמחים במקום שתילתם, בהתאם לתכנית השתילה. .ג
 יש לחפור בור שתילה הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל. .ד
במקרה שגוש השורשים לא רטוב, יש להרטיבו לפני השתילה, ע"י טבילה בתוך  .ה

 כלי עם מים.
ה, עם כבול גס בכמויות יש לערבב את האדמה הנקייה שהוצאה מבור השתיל .ו

 שלהלן:
  ליטר כמות של שני ליטר 3לצמח במיכל 
  ליטר 5ליטר כמות של  10לצמח במיכל 
  ליטר 10ליטר כמות של  25לצמח במיכל 

 1הצמח יונח בתוך בור השתילה, כך שגובה פני גוש השורשים יהיה מוצנע בעומק  .ז
 ס"מ, מתחת לפני הקרקע, אך לא יותר.

יבים להישאר בכיוונם  המקורי, ענפים שפנו כלפי מעלה ענפי הצמח הנשתל חי .ח
יישארו בכיוון זה וההיפך. היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש, שיעקבו מאוד 

 את קליטת הצמח ובמקרים מסויימים לאי קליטה.
לאחר השתילה יש להחזיר את תערובת האדמה והכבול מסביב לגוש השורשים  .ט

 ולהדק קלות.

  .י
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ס"מ לפחות.  30ד לאחר השתילה יש להשקות את השטח עד לרוויה, לעומק של מי .א ג.  השקיה
 ליטר למטר מרובע. 30כמות המים תהיה 

ל בתקופת הקליטה של הצמח, חודש ימים, יש צורך להשקות בתדירות גבוהה ש .ב
ליטר למטר  3-4מים אף יותר, בכמות של שלוש פעמים בשבוע ובמקרים מסוי

ה וכמות המים תשתנה בתלות בעונות השנה, סוג מרובע ליום. תדירות ההשקי
 הקרקע ומיקום הצמחים וכן עפ"י הנחיות המפקח.

 
ליטר למטר  2במשך הקיץ הראשון לאחר השתילה צריך להשקות בכמות של  .ג

 ימים. 3-4 -מרובע ליום בתדירות של אחת ל 
, ניתן להשקות השקיות יהאופטימאללאחר התבססות הצמחים והגעתם לגודל  .ד

בלבד אחת למספר שבועות וזאת תוך מעקב אחר מצב הצמחים והתפתחותם. עזר 
המעבר לשלב השקיה זה, חייב להיעשות באופן בדרגתי, תוך התאקלמות הצמח 

 לתנאים חדשים.
 

ערערים צורכים כמויות קטנות של דשן ביחס לצמחים רחבי עלים אחרים, אולם  .א ד. דישון
 ב הגידול של הצמחים.יחד עם זאת דישון יעודד וימריץ את קצ

גר' למטר מרובע,  2בכמות של  20X20X20בכפוף לדרישת המפקח יש לדשן בדשן  .ב
גר' למטר מרובע  3אחת לשבוע ולסירוגין לדשן בדשן גופרית אמון, בכמות של 

אחת לשבועיים. במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת השקיה, מומלץ לדשן 
 למ"ק מים בכל השקיה. ליטר 0.5" או ש"ע בכמות של 3"בשפר 

תקופת הדישון הינה באביב בחודשים מרץ עד יוני ובסתיו בחודשים אוקטובר עד  .ג
 יר.וסוף נובמבר. עונת הדישון עשויה להשתנות בתלות בתנאי מזג האו

 
 ה.  טיפול בעשבייה

 
, על גבי 0.15%ניתן לטפל בעשבייה חד שנתית ע"י ריסוס ב"גול" בריכוז של  .א

 לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים. הצמחים, זאת עד
 

 
 ו.  קטום

 
בכדי לקבל צמח מפוצל, בעל שיווי משקל אסתטי, וכצמחי כיסוי לקבלת כיסוי  .א

 שטח מהיר ואחיד, יש צורך לבצע קטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם.
 יחידה.:  מדידה 

 
 ראה בפרק מוקדמות בסעיף תשלום.  תשלום:

 
 ובנוסף: 41לי לעבודות בנייה, פרק אה המפרט הכלר שתילת דשא 

 
 ישור ראשוני של השטח ופינוי פסולת. .א א. הכנת השטח

 מ"ק/דונם. 10השקיית הנבטה בכמות  .ב
 ה סיסטמיים.שביה רב שנתית בעזרת קוטלי עישביהשמדת עי .ג
 מ"ק/דונם. 20פיזור קומפוסט, מסוג מאושר ע"י הפיקוח, בכמות  .ד
 ג/דונם.ק" 100פוספט בכמות של  –פיזור סופר  .ה
 ק"ג/דונם. 50פיזור אשלגן כלורי בכמות של  .ו
 ס"מ. 25הצנעת החומר באמצעות מתחחת לעומק  .ז
 יישור סופי של השטח. .ח

 
 ב. שתילת דשא       

 ידנית

 
שעות לפני  48בניגוד לאמור במפרט הכללי, השתילה תבוצע בקרקע שהושקתה  .א

 מ"ק/דונם. 15השתילה בכמות של 
ים בריאה ומסועפת ועם עלווה ירוקה, מדשא הדשא יהיה בעל מערכת שורש .ב

 ימים לפני הוצאתו. 5שכוסח עד 
 שתילים למ"ר. 30 –כמות השתילים  .ג
 ס"מ זה מזה. 15ס"מ ובמרווחים של  7השתילים ישתלו בגומות בעומק  .ד
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 ג. פריסת מרבדי      

 דשא    

 
דשא המרבדים יסופקו ממשתלה שאושרה ע"י המפקח או יוצאו במכונה לקילוף  .א

 מאתר שיאושר ע"י המפקח.
 ס"מ. 5עובי המרבדים יהיה  .ב
 המרבדים יונחו בצמוד זה לזה ללא השארת מרווחים. .ג
 יש להקפיד על אחידות בגובה פני המרבדים. .ד

 
 ד. דישון     

 
 ק"ג/דונם. 15כשבועיים לאחר השתילה יש לפזר גופרת אמון בכמות  .א
 ות.דק 30 -לאחר פיזור הדשן תבוצע השקיה קלה של כ .ב
 יש לחזור על הדישון אחת לשבועיים. .ג

  
 מ"ר.  מדידה:

א. תיעשה הפרדה עפ"י גנים ועפ"י שיטת השתילה כמפורט בכתב 
 הכמויות.

 
 ראה בפרק מוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום.:  תשלום

 
 ספורטהנחיות לביצוע כרי דשא עבור מגרשי 

 
 הבאות:מפרט זה המחולק למספר פרקים מתייחס לביצוע העבודות 

 הכנת מפלס השתית ומערכת הניקוז  --  1פרק   
 שכבת בית הגידול  --  2פרק   
 מערכת השקיה --  3פרק   
 שתילת הדשא החם וטיפוחו --  4פרק   
 שזרוע חורפי        --  5פרק   
 תחזוקה ואחזקה --  6פרק   

 
 תנאים כלליים
 הצהרת הקבלן

 , ניסיון ומיומנות ברמה ובדרגה כזו המאפשרים לו לבצע את העבודה ברמה נאותה  הקבלן, מצהיר בזאת , כי הינו בעל ידע
 ובלוח הזמנים הנדרש לעבודה זו.

 הקבלן מצהיר בזאת, כי :
 הוא בעל רקע מקצועי וניסיון מוכח בהקמת מגרשי כדורגל בגודל מלא. .1

 השנים  6 -מגרשי כדורגל ב 3ביצע את מערכות הניקוז, ההשקיה, שכבת בית הגידול ושתילת הדשא בלפחות  .2
 האחרונות.

 
 הקבלן מתחייב לבצע את השירותים לשביעות רצונם של המזמין והמפקח על העבודות מטעם המזמין , במומחיות 

 ובמקצועיות הדרושים והוא יישא באחריות הבלעדית למתן השירותים.
 

 מפקח על העבודות
 בכתב ע"י מזמין העבודה.  המפקח המוגדר במפרט זה , הינו כל אדם שהוסמך לכך

 
 אספקת חומרים ע"י מזמין העבודה

 
 מזמין העבודה , שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהחומרים המופיעים במפרט זה. במקרה זה יבצע הקבלן את 

 סעיפי העבודה בלבד ולא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין חומרים שסופקו ע"י מזמין העבודה.
 

 קרקעמידע כללי על ה
 

 על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבונו , את המידע לגבי הקרקע ועם חתימתו על ההסכם לביצוע העבודה 
 מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהינה לו כל תביעות שהן בגין מידע חסר/לקוי או שינויים שיתגלו בטיב הקרקע.
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  תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן
 

 מוקדמות , עיבוד השתית, מערכת הניקוז, שכבת בית הגידול וביצוע מערכת ההשקיה, תבוצענה תוך התאמה כל העבודות ה
 מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן.

 הקבלן מצהיר עם חתימתו על ההסכם, שבדק את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו כל הסתייגות לגבי התאמת התכנון 
 מצופה ממשטח הדשא ושהוא אחראי בלעדית על האיכות הסופית של העבודות.לאתר ולתפקוד ה

 שימת לב מיוחדת נדרשת לצורך בשימוש במפלסת לייזר לקבלת הגבהים המתוכננים.
 הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב ועובדים, הכנסה והוצאה של חומרים, אחסון חומרים וכלים מכנים, 

 ות שונות לביצוע העבודה, אך ורק תוך תיאום עם המזמין ולאחר קבלת אישורו המוקדם.ארגון העבודה, הכנ
 הקבלן יבצע את עבודותיו מבלי לפגוע בגדרות, שערים, מערכות מים וקווי חשמל ותקשורת קיימים, תוך תאום וקבלת 

 אישורים מהרשויות המתאימות.
 
 

 חומרים ומדגמים
 

 עוד החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע העבודה למפקח לשם קבלת אישור, הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל 
 לאחר מתן אישור המפקח, יישמרו המדגמים בידי המפקח לשם השוואה לבדיקות שיבוצעו בחומרים  לפני הבאתם לאתר.

 שיובאו לאתר ע"י הקבלן.
 צגת נתוני הבדיקות והמוצרים הנדרשים, האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת וה

 תחול על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה. לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה 
 שתבצע את הבדיקות וכן את שמו של נציג המעבדה שילווה את הפרויקט.

 או מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות. על המעבדה, להיות מאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 לקיחת חומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות נציג מעבדה שייקח את 

 המדגמים והובלתם למעבדה, תחול גם היא על הקבלן.
 

 עיתוי הביצוע בשלבים
 

 השקיה והשתילה, תבוצענה בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר כל עבודות החפירה, היישור, הניקוז והכנת שכבות הקרקע, ה
 השלבים שנקבע במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו של המפקח.

 אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את החומרים מחדש ועל חשבונו. על כן, 
 ל כל שלב ואישור להתחלת השלב הבא.ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו ש

 
 מדידות  וסימונים

 
הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע" המפקח על סמך תעודת מודד מוסמך מטעם 

 המדינה שתוצג בפניו.
 דד במהלך ביצוע העבודות.המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת כל העבודות. לא תאושר החלפת מו

 בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב משלבי העבודה.
 הקבלן ועל חשבונו. יכל המדידות והסימונים יבוצעו ע"

 המזמין ראשי בכל עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד מטעמו כדי לבקר את עבודת המודד.
 

 בים הבאים:מדידות יבוצעו בשל
 
 מ' 5מ' *   5בסיום הידוק ופילוס השתית בתשבוץ של  .1

 מ' בדומה לתכנית המצורפת וימדדו  5מ' *  5בסיום חפירת תעלות הניקוז תימדד השתית שבין התעלות בתשבוץ של  .2
 נקודות לאורך כל תעלה. 5 -תחתית תעלות הניקוז הרוחביות ב

 חצץ הניקוז.בפני מרכז תעלות הניקוז לאחר שיכוסו בשכבת  .3

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בגמר מילוי שכבת חצץ הביניים בתשבוץ של  .4

 מ'. 10מ' *  10בגמר פריסת שכבת החול והפילוס הגס בתשבוץ של  .5

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בגמר הייצוב הסופי של שכבת בית הגידול בתשבוץ של  .6

 , של הגבהים  1:250דד מוסמך בקנ"מ שבוצעו ע"י מו  AS MADE   ר למפקח מפות פרט למדידות הנ"ל יבצע הקבלן וימסו
 ". 14מערכת הניקוז ומערכת ההשקיה ע"ג דיסקט בפורמט "אוטוקרד 
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 תקופת האחריות ועבודות הקבלן לפני תום תקופת האחריות "הבדק"
 בלה זו תהיה לאחר קבלת משטח דשא צפוף חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין. ק 12תקופת אחריות הקבלן הינה 

 וראוי למשחק.
 בסמוך ולפני תום שנה לאחר קבלת העבודה, על הקבלן לבצע את הפעולות ו/או  העבודות שיפורטו להלן על חשבונו: 

 יישור השטח המדושא מחדש. לאחר מדידה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן ובאישור המפקח. היישור יבוצע  .א
 הפעולות שעליהן יחליט המפקח כולל:הידוק בכל הכלים שיבחר המפקח, פיזור חול באמצעות מפזרת  באמצעות כל

 "טופדרסר" או באמצעות מפלסות ועבודת ידיים. כל הכלים, המדידות והחול יהיו ע"ח הקבלן. –חול מקצועית 

 סילוק לפי הנחיות המפקח של כל זן דשא אחר או עשב זר. .ב

 ין התחדשות של דשא חם מסיבה הקשורה לעבודת הקבלן לדעת המפקח.שתילת דשא בקרחות בהן א .ג

 יישור ופילוס ממטירים. .ד

 
 

 מסירת העבודה
מסירת עבודת כר הדשא, תבוצע לאחר שהושלמו כל העבודות שנדרשו לפי כתב הכמויות, התכניות והמפרט ולשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית.
 , ייחשב מועד תחילת שנת האחריות.מועד מסירת העבודה

 עבודות עפר , הכנת מפלס השתית וביצוע מערכת הניקוז  -  1פרק  
 

 מטרת פרק זה, הכנת מפלס השתית עליו מונחות שכבת חצץ הביניים ושכבת בית הגידול של הדשא וביצוע מערכת ניקוז 
 ורות הפרושים לרוחב המגרש , שם נאספים להובלת המים העוברים את שכבת הגידול אל מחוץ למגרש באמצעות צינ

 הצינורות אל שוחות ביקורת המחוברות ביניהן ומהן מובלים המים אל שוחת ביקורת מרכזית המובילה אל מחוץ למגרש 
 בהתאם לתכנית.

 
 שלבי ביצוע

 
  פילוס במפלסת לייזר  –הכנת מפלס השתית 

 .הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים 

 .מדידת השתית 

  מרכזי כל תעלות הניקוז לפי תוכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן.סימון 

 .חפירת/ חציבת תעלות הניקוז המתוכננות ויצירת שיפועים לפי התכנון 

 .חפירת/ חציבת הבורות לשוחות הביקורת 

 .פריסת הצינורות המובילים למערכת השקיה 

 .חפירה והתקנת הצינורות המובילים למערכת ההשקיה 

 הניקוז הרוחביות וכיסוי כל שטח המגרש בבד גאוטכסטיל.    דיפון תעלות 

 .מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז 

 .הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז 

 .הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז 

 .שטיפת צינורות הניקוז 
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 .פריסת חצץ הניקוז 

 .מילוי תעלת הניקוז המאספת 

 .השלמת פריסת הצינורות למערכת ההשקיה 

 .פריסת חצץ שכבת הביניים 

 
 הכנת מפלס השתית

 
 מפלס השתית, יבוצע לפי התכנון, ללא כל שיפוע ממזרח המגרש למערבו וללא כל שיפוע לרוחב המגרש.

 המפלס יובא למפלסים המתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע.  
 

 ק שתית לפי גבהים מתוכנניםהידו
 

 השתית תהודק לצפיפות מכסימלית תוך כדי הידוק והשקיה. הקבלן יזמין על חשבונו מעבדה מאושרת לבדיקת הצפיפות 
 לפחות בכל שטח המגרש, יאושר המשך  96שתמסור את ממצאיה למפקח. רק לאחר הגעה לצפיפות מכסימלית של  % 

 העבודות.
 

 מדידת השתית
 

 וק השטח  ואישור הצפיפות תתבצע מדידת מפלס השתית ע"י מודד מוסמך לבדיקת ההתאמה בין התכניות לאחר היד
 ס"מ.  1  -למדידה. הסטיות המותרות בין מפלסי השטח המהודק למפלסים המתוכננים לא יעלו על  +/

 
 חפירת / חציבת תעלות הניקוז הרוחביות

 
 מ' בין מרכזי תעלות, בשיפוע  לפי התכנון.     7 -נית המצורפת במרחק של כהתעלות , יחפרו/יחצבו לרוחב המגרש, לפי התכ

חומר חפירת התעלות יפונה מייד אל מחוץ למגרש באמצעות הכלי החופר או באמצעות עגלה נגררת בה יונח חומר 
 פך מותר.החפירה/החציבה. לא תותר הנחת חומר זה באזור שבין התעלות .כל חומר החפירה יפונה מהאתר למקום ש

 תחתית תעלות הניקוז , תהודק בעזרת מכבש צר שיאושר ע"י המפקח.
 כל זוג תעלות ניקוז , יתחברו למרכז שוחת ביקורת מתחת לשביל ההיקפי.

 . 0.75עומק התעלות הרוחביות המנקזות , יהיה לפי התכנית כך שייוצר שיפוע לפי התכנון בתוך התעלות של  % 
 ס"מ.  40רוחב התעלות לא יעלה על  

 ס"מ. 1  -הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים , בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/
 

 ה חפירה והתקנת הצינורות המובילים למערכת ההשקי
 

 ס"מ לפחות בתוך השתית לצורך פריסת הצינורות המובילים של מערכת  30בשלב זה, תבוצע חפירה/חציבה לעומק  
 ס"מ לפחות. 20חב התעלות ההשקיה ובדיקת תקינותם , רו

  32הצינורות המובילים, יחוברו לצינורות הקיימים המגיעים לתוך שטח המגרש כולל התקנת הרוכבים והצינורות בקוטר 
 מ המוליכים אל הממטירים )אלה , יכולים להיות מוטמנים בתוך חצץ הביניים(."מ

 צינורות יאטמו לצורך ביצוע בדיקה לאיתור נזילות.לאחר ביצוע כל החיבורים, תבוצע שטיפת צנרת ההשקיה וקצות ה
 הצינורות, ידפנו לכל היקפם בחול זהה לחול שכבת הגידול.   

 
 דיפון תעלות הניקוז ופריסת יריעה אטומה לדיפון תעלות הניקוז ולכיסוי פני כל שטח המגרש.

 ני כל שטח המגרש.דיפון תעלות הניקוז ופריסת בד גאוטכסטיל לדיפון תעלות הניקוז ולכיסוי פ
 

 גרם למ"ר דוגמת "נועם אורים" או ש"ע לדיפון התעלות   150שלב זה , כולל פרישת בד גאוטכסטיל לא ארוג במשקל  
 מ' לפחות, משני צידי תעלות הניקוז.  0.5 -הרוחביות ועל כל פני שתית המגרש, שולי הבד, יבלטו מעבר לשפת התעלה ב

 מטר. ב 50 -ור יצרן /ספק הבד לנתונים. יש להשתמש בגלילים שאורכם אינו קטן מהקבלן ימסור למפקח, דוגמא ואיש
 מ' לרוחב. 0.25 -מ' לפחות לאורך ו 0.5ין גליל לגליל, תהיה חפיפה של 

 מטרת הבד המדפן את התעלות, מניעת נדידה של חלקיקי חרסית מהשתית לתוך תעלות הניקוז וסתימת הצינורות 
 מעבר מים  מ/אל השתית מאידך. מטרת  הבד הפרוש על פני כל שתית המגרש, מניעת "שקיעת" המנקזים מחד, ואפשרות 

 חצץ שכבת הביניים בתוך שתית המגרש מחד, ואפשרות מעבר מים מ/אל השתית מאידך.
 על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת היריעות לפני מילוי חצץ הניקוז השטוף.
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 לגובה הנחת צינור הניקוזמילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז 

 
 ס"מ מתחתית התעלות ייפרש על יריעת הבד. 5חצץ ניקוז שטוף, לפי האפיונים הר"מ בגובה 

 מ"מ לפי האפיונים הבאים:  6-9חצץ הניקוז השטוף יהיה בגודל 
 מ.מ" 12 -חלקיקים גדולים מ  10חצץ גרוס )לא חלוקי נחל( עשוי מחומר יציב לאורך זמן דוגמת בזלת, עד % 

 מ"מ. 9ל   6בין    65לפחות % 
 מ"מ. 2חלקיקים קטנים מ   10עד % 
 .200עובר נפה    0.5עד % 

 כל כמות החצץ השטוף הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש.
 רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח,ע"ח הקבלן, להתפלגות גודל החצץ וניקיונו , ניתן יהיה

 ש בחצץ.לעשות שימו 
 בכל מקרה לא יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות. 

 
 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז

 
 הנחת צינור ניקוז שרשורי מנוקב דוגמת "וולטה קיז" או ש"ע ללא עטיפה.

 ש הצינורות יונחו במרכז התעלה באופן רפוי. קצות הצינור יאטמו בזמן הנחתו ועד בדיקתו ביריעת פוליאתילן עבה. י
 להשתמש בצינור שרשורי שלם לכל אורך התעלה הנדרש, ללא חיבורים . רק במקרה ויצרן הצינור לא יוכל לספק צינור 

 באורך הנדרש, יוכל הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לביצוע חיבורים. במקרה זה, יבוצעו החיבורים במחברים 
 מקוריים של יצרן הצינור ותחת פיקוחו.

 
 המאספיםהנחת הצינורות 

 
 מ"מ בהתאם לתכנית , לחיבור השוחות  250ו   315העבודה כוללת, הנחת צינור פי.וי.סי תקן ביוב כעלי דופן מלאה בקוטר 

 בינן לבין עצמן.
 צינור הניקוז העיוור, יונח בין שוחות הביקורת, לפי התכנית , מתחת לשביל שבשולי המגרש. 

 יהם יעשה תוך שימוש בגומיות איטום ותוך הקפדה על שיפוע הצינורות ושמירההצינורות יונחו במרכז התעלה והחיבור בינ
 על ניקיון מכל שאריות קרקע או אבנים בתוך הצינור. 

 
 

 הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז
 

 ארכן והיקפן ס"מ חול לכל  10 -שוחות הביקורת, עשויות בטון עם תחתית מעוגלת , יונחו במקומם וידפנו בשכבה של כ
 )ראה פרוט(.

 הצינורות יחוברו לתאי הביקורת תוך איטום מוחלט בין היקף הצינור לבין השוחה בגומיות של יצרן שוחות  הביקורת או 
 חומר איטום אחר שיאושר ע"י המפקח.  

 ה.ס"מ על עומק צינורות הניקוז המאספים הנכנסים ויוצאים מ/אל התעל 30 -עומק תחתית השוחות יעלה ב
 

 שטיפת צינורות הניקוז ואיטום קצוות
 

 מ"מ לפחות, משך  63ממ"ק/שעה, פיית צינור המים תהיה בקוטר  20בכל קצה צינור, יוכנס צינור מים בספיקה של 
 דקות לפחות . על הקבלן לקבל אישור המפקח לשטיפה , לניקיון הצינורות ושוחות הביקורת ולתקינות  20השטיפה , 

 מת פיזור שכבת חצץ הניקוז . בגמר השטיפה, יאטמו קצות הצינורות ביריעת פוליאתילן עבה.הניקוז לפני השל
 

 השלמת מילוי התעלות בחצץ הניקוז
 

 חצץ הניקוז השטוף, ייפרש עד לגובה שולי תעלות הניקוז הרוחביות )ראה חתך(. על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת 
 ביניים. שכבת חצץ הניקוז לפני פרישת שכבת חצץ ה

 ס"מ. 2הסטייה המרבית המותרת של גובה חצץ הניקוז מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן ,  
 

 מילוי תעלת הניקוז המאספת
 

 תעלת הניקוז המאספת , בה מונחים הצינורות העיוורים , תמולא בחול ,זהה בדיוק לחול שכבת הגידול , לכל ארכה וגובהה.
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 השלמת פריסת הצינורות למערכת ההשקיה
 

 מ"מ המולכים אל הממטירים. 32בשלב זה , תושלם פריסת הצינורות בקוטר 
 הצינורות יטמנו  בתוך חצץ שכבת הביניים .

 מ"מ , יאטמו לצורך ביצוע בדיקה  32לאחר ביצוע כל החיבורים , תבוצע שטיפת צנרת ההשקיה וקצות הצינורות בקוטר 
 ות.לאיתור נזיל

 
 פריסת חצץ שכבת הביניים

 
 מ"מ לפי האפיון הבא: 1-4חצץ שכבת הביניים השטוף , יהיה בגודל  

  1בין  90חצץ גרוס )לא חלוקי נחל( עשוי מחומר יציב לאורך זמן דוגמת בזלת, לפחות % 
 .200עובר נפה  0.5מ"מ, עד %  4ל  

 כל כמות החצץ השטוף הדרושה , תובא לאתר לפני השימוש. 
 ק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה שתדגם ע"י המפקח , ע"ח הקבלן להתפלגות גודל החצץ וניקיונו , ניתן יהיה לעשותר
 שימוש בחצץ. 

 בכל מקרה לא יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות.
 ס"מ. 20החצץ , ייפרש  לפי התכנית מעל לכל פני שטח המגרש בגובה 

 ס"מ. 1  -ננים לשכבת חצץ הביניים , +/הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכ
 הקבלן ינקה וישטוף את הכלים המיועדים לפיזור החצץ לפני הכנסתם לשטח העבודה .

 הכלים, יהיו נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי צמחייה ועשבים.
 יה על ערמות החצץ ודחיפת החצץ יפוזר באמצעות כלים מתאימים. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך עלי

 ופריסת החצץ מראשי הערמות ומילוי החללים שבין הערמות.
 בכל מקרה , לא תאושר ירידת כלי הפיזור והפריסה מערמות החצץ לשתית, כדי למנוע הכנסת חומרים כלשהם מהשתית 

 לחצץ.
 ר של התעלות והצנרת לצורך כך.בעת פריסת החצץ, תיאסר עליית משאיות על קווי הניקוז. הקבלן ידאג לסימון ברו

 ניקיון שכבות החצץ
 

 החצץ השטוף המוזכר לגבי "חצץ הניקוז" ו "חצץ שכבת הביניים" צריך להיות נקי לחלוטין מאבק וחרסיות. לצורך אישורו
  הסופי ע"י המפקח, יערום הקבלן את החצץ המגיע לאתר בערמות. המפקח ידגום את החצץ. כל חצץ , שיכיל  חלקיקים 

 דקים, יפונה מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 י המפקח אינה ניתנת לערעור ע"י  הקבלן."פסילת חצץ ע

 
 

 שכבת בית הגידול  -  2פרק  
 

 ס"מ, מצויים שורשי הדשא ה"חם" ושורשי הדשא ה"קר". בית הגידול , מורכב מתערובת חול ,   40בשכבה זו, שעובייה  
 .חומר אורגני ממקור טבעי ודשנים

 
  הרכב המכני והכימי של החול שבשכבת בית הגידול יהיה:

 
 :הרכב מכני

 מ"מ ( 2)  10עובר נפה   %100 
 מ"מ. 1 -חלקיקים גדולים מ 10עד % 

 מ"מ.  1ל    0.25בין    60לפחות  % 
 מ"מ.  0.25ל    0.15חלקיקים בין  25עד % 
 מ"מ. 0.05ל    0.15בין   5עד  % 
 מ"מ.  0.0075קטן  מ  1.5עד % 

 
 ס"מ/שעה.  15 –ס"מ /שעה   30  -מוליכות ברוויה

 
 לא יאושר לשימוש, חול שימצאו בו שרידי צמחים חיים העלולים לשבש את הדשא בעשבייה או גושי אדמה.

 
 הרכב כימי של החול

 
 גיר. 5החול , לא יכיל מעל  % 

 . 2.0לא תעלה על  (  E.Cהמוליכות החשמלית של החול  ) 
 



   

82 

 

 למקור החו
 ממחצבה בעלת רישיון כרייה  שתאושר ע"י המפקח. החול המתאים , יובא 

 על המפקח לאשר ניקיון החול מזרעים וחלקי עשבים רעים אחרים.
 

 אספקת החול ודגימתו
 

 בדיקות במקור ממנו יבקש הקבלן להביא את החול .  3לפני שיסופק החול , ידגמו ע"י נציגי המעבדה או המפקח, לפחות 
 ל תקופת כריית החול, יחזיק הקבלן על חשבונו נציגי מעבדה שתבצע את בדיקות דרוג החול והרכבו הכימי, לאישור במשך כ

 כל כמות חול המובאת לאתר.
 ערמות החול שיובאו לאתר , ידגמו ע"י נציגי המעבדה או המפקח, יסומנו ויאושרו לשימוש, רק לאחר תוצאות בדיקת 

 המעבדה ואישור המפקח.
 

 ממ"ק. המפקח יהיה רשאי  300קות באתר ותדירותן , ייקבעו ע"י המפקח ולא יפחתו בכל מקרה, מבדיקה  אחת לכל  הבדי
 להזמין באופן ישיר את הבדיקות על חשבון הקבלן.

 
 הקבלן לא יספק לצורך הכנת שכבת בית הגידול , בכל כמות של חול שאינה עומדת בדרישת המעבדה והמפקח.

 ף , יסולק מהאתר על חשבון הקבלן.  חול שנפסל או עוד
 

 הרכבו המכני והכימי של החומר האורגני שבשכבת בית הגידול יהיה:
 

 כבול מנופה מסוג "קלסמן" או ש"ע. הכבול יאושר לשימוש ע"י המפקח.
 

    על הכבול לעמוד בדרישות הבאות:
 
   :  מ"מ  1-30אורך סיבים 

  % רטיבות  50עד 

   מוליכות חשמליתE.C      1.0עד  ל  

 pH   5.5עד    3 -מ  

  %  0.5תכולת מינרלים כללית : לפחות  

 נקי לחלוטין מזרעי עשבים 

 
אספקתו לאתר של הכבול, מחייבת הבאת דוגמאות לאישורו המוקדם של המפקח. הדוגמאות יישלחו לבדיקת מעבדה , על 

 חשבון הקבלן.
 

יספרו מספר אריזות הכבול שיסופק ויחושב נפח כל אריזה. מכפלת לצורך חישוב כמויות החומר האורגני הטבעי שיסופק, 
 מספר האריזות בנפח כל אריזה.

 ליטר כבול דחוס למ"ר. 30כמות הכבול שתפוזר , 
 לפני הפיזור ייפתחו אריזות הכבול והכבול יפורר לחלוטין באמצעות כלי שיאושר ע"י המפקח.

 לפחות . גובה השכבה יימדד ע"י המפקח לפני ההצנעה.  ס"מ  2הכבול יפוזר במזבלת בשכבה אחידה בגובה 
 לאחר פיזור הכבול עוד בטרם הצנעתו, יושקה הכבול עד להרטבתו המלאה .

 אספקתו לאתר של הכבול, מחייבת הבאת דוגמאות לאישורו המוקדם של המפקח.
מות הכבול והדשנים לפני תחילת הדוגמאות יישלחו לבדיקת מעבדה, על חשבון הקבלן. הקבלן נדרש לספק לאתר את כל כ

הפיזור ולקבל את אישור המפקח לכמות שסופקה בהתאם לכתב הכמויות ולאחר מכן לאישור טיב הכבול ע"י המעבדה 
 הבודקת.  
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 פיזור ופריסת שכבת בית הגידול
 

 שלבי העבודה כוללים:
 .פריסת שכבת החול תוך הידוק, השקיה ופילוס גס 

  והדשנים וערבובם עם החול.פיזור החומר האורגני 

 .פריסת רשת מודד צפופה 

 .יישור וייצוב סופי של שכבת בית הגידול 

 
 

 פריסת שכבת החול תוך הידוק, השקיה ופילוס גס
 

 הקבלן ינקה וישטוף את הכלים המיועדים לפיזור החול לפני הכנסתם לשטח העבודה,
 צמחייה ועשבים.הכלים, יהיו נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי 

ס"מ. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך עליה על  10-החול יפוזר באמצעות כלים מתאימים בשכבות בעובי  כ
 ערמות החול ודחיפת ופריסת החול מראשי הערמות ומילוי החללים שבין הערמות.

 השתית, כדי למנוע הכנסת חומרים כלשהם בכל מקרה , לא תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערמות החול לחצץ או 
 מהחצץ או השתית לחול.

 
ס"מ לפחות.   40בעת פריסת החול, תיאסר עליית משאיות על קווי הניקוז וההשקיה עד לכיסוים המלא בשכבת חול בגובה  

 הקבלן ידאג לסימון ברור של התעלות והצנרת לצורך כך.
 

 ס"מ.  40עובי שכבת החול יהיה  
 מ"מ וכבישה   40ס"מ וכל שיכבה תיוצב בהשקיית מים של    10וב שכבת החול יעשה כאמור , בשכבות של   יישור וייצ

 בעזרת מכבש ויבראציוני כבד שיאושר ע"י המפקח, בשתי וערב, הכל בהתאם להוראות המפקח.   
 

 של "נען" או כל תותח השקיה  לצורך השקיות הייצוב, ידאג הקבלן לספק, לפרוס ולהפעיל תותח השקיה דוגמת "מיני קט"
 אחר שיאושר ע"י המפקח.

 מ' ויעשה פילוס גס במפלסת במעברי שתי וערב   10מ'  *  20לאחר פריסת החול , יפרוס הקבלן רשת מדידה בהצבות של  
 קח.  ובמעבר היקפי . הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החול ע"י הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להוראות המפ

 
 פיזור החומר האורגני הטבעי והדשנים וערבובם עם החול

 
 בגמר עבודות הייצוב והיישור, יפוזרו על השכבה העליונה הכבול הנ"ל והדשנים הבאים לאחר שהובאו למקום דוגמאות 

 וטיבם אור ע"י המפקח.
 
 מ"ר.  1,000ק"ג לכל  50דשן "סופר פוספאט" גרגרי בכמות של   .א

 מ"ר 1,000ק"ג לכל  30ברזל, גרגרי ,בכמות של   8ט" המכיל לפחות % דשן "יסודות קור .ב

 מ"ר.  1,000ק"ג לכל  50חודש בכמות של   14 -12.  16- 11- 10דשן "אוסמוקוט  פרו"  .ג

 
 הדשנים הנ"ל יפוזרו בשתי וערב באמצעות מדשנת רוטורית עם גלגלי בלון.

 
 ההצנעה

 
 ס"מ לפחות, יש לקבל גוון  25כן באמצעות מתחחת, שתי וערב, לעומק ולאחר מתחילה במחרשת אתים ההצנעה, תבוצע 

 אחיד של המשטח לכל חתך הקרקע המוזכר. ולא, לחזור ולחרוש ולתחח. לשם הסר ספק, עומק השכבה הנ"ל הוא עומק 
 לאחר הידוק.

 אין להמשיך בשלב הבא, עד לקבלת אישור המפקח לאחידות הערבוב.
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 בול והדשניםתכונות תערובת החול, הכ

 
לאחר סיום ההצנעה תילקחנה ע"י המפקח דגימות לבדיקת תכונות תערובת החול, הכבול והדשנים. על התערובת לעמוד 

 בדרישות הבאות:
  %55  - 35סה"כ נקבוביות % 

  %25   -  %15אט' (    4נקבוביות קפילארית  ) ב  
 ס"מ  15  -ס"מ / שעה  30 -מוליכות ברוויה  

 
 מודד צפופה פריסת רשת

 
 ופילוס עדין. 98מ"מ, הידוק לצפיפות של  %   30לאחר פעולת ההצנעה, יבוצעו השקית  

 מ'  שתכלול סימון גובה השטח הסופי לפי  התכנית.  5מ' *    5יש להציב רשת מדידה בהצבות של  
 

 יישור וייצוב סופי של שכבת בית הגידול
 
 , יש לבצע פילוס עדין, תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת  98לצפיפות של % לאחר השלמת הפילוס ייבדק ההידוק שבוצע  

 ס"מ.  0.5 -"לייזר גריידר" עד ליישור סופי ומדויק של פני השטח בדיוק של   + / 
 הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החול ע"י הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח.

 ס"מ בכל שטח המגרש.  30 -והידוקה יהיה בהתאם לתוכניות ולא פחות מעובי השכבה לאחר ייצובה 
 מ'  שתכלול סימון גובה השטח הסופי לפי התוכנית.    5מ' *   5לצורך בדיקת הפילוס, תוצב רשת מדידה בהצבות של  

 
 מערכת השקיה     -    3פרק   

 
ממקור המים הראשי של   10מ"מ  דרג    90וטר  מערכת ההשקיה, תחובר לראש המערכת אליו יוביל הקבלן צינור בק

 ס"מ  לפחות מגובה המשטח הסופי המתוכנן.  50המגרש.עומק הטמנת הצנרת  
ממ"ק   30 -אט'  בספיקה שמעל ל  3החיבור של מערכת ההשקיה למקור המים, יעשה לאחר מדידת לחץ דינאמי דרוש של  

 לת אישור המפקח לנתונים, יוכל הקבלן לגשת להתקנת המערכת מים/שעה. תוצאות המדידה, ימסרו למפקח. לאחר קב
 הכוללת משאבה להגברת הלחץ.

 ממ"ק מים/שעה, לא תותקן משאבה להגברת לחץ.  30 -אט'  ומעלה בספיקה שמעל ל  4.5אם ימצא במגרש לחץ דינאמי של  
 

 כללי
 

קווי השקיה,   3ש וכן בתוך שטח המגרש.  מערכת ההשקיה של המגרש מבוססת על ממטירי גיחה הממוקמים בהיקף המגר
 קווי מים מספקים מים לממטירים שבתוך המגרש.  4  -מספקים מים לממטירים שבהיקף המגרש ו

 .6כל צנרת המים להשקיה עשויה פוליאתילן דרג  
 

 התקנת צנרת ההשקיה
 

 הנחת הצנרת להשקיה, תבוצע כאמור תוך כדי ביצוע מערכת הניקוז.
 מ"מ,   32מ"מ, יונחו בתוך שתית המגרש עטופים בחול . כל הצינורות בקוטר    75מ"מ  ו   63ילים בקוטר  הצינורות המוב

 יוטמנו בתוך חצץ הביניים.
 בעת כל שינוי כיוון צנרת או שינוי מפלסים, תותקן זווית חיבור בקוטר הצנרת המופיע בתכנית. אין לקשת את הצינורות

 פלסים.בעת שינוי כיוון או שינוי מ 
 כל המחברים וסופי הקווים יהיו מסוג "פלסאון" שחור או "פלסים".

 מ',  לפחות, מעבר   1מ"מ  ובאורך  של    32כל ממטיר יחובר לצינורות המובילים, באמצעות צינור פוליאתילן בקוטר  
 למופיע בתוכנית.

 
 התקנת ממטירים

 
ות המודד ויסמן את מיקום הממטירים והצינורות בהתאם לצורך קביעת מיקום הממטירים, יבצע הקבלן מדידה באמצע

 לתכנית. רק לאחר קבלת אישור המפקח, יקבע הקבלן את המיקום הסופי של הממטירים.
 מפת המדידה הממוחשבת של המודד עם סימון המיקום המדויק של כל צינור וממטיר בשטח המגרש, יימסר למפקח.

 ב הסופי של שכבת בית הגידול. תחילה, יבצע הקבלן שטיפת הקווים, כל קו הרכבת הממטירים, תעשה לאחר ביצוע הייצו
 בנפרד. רק לאחר קבלת אישור המפקח לניקיון הקווים, יותקנו הממטירים.

 כל מכסי הממטירים, יהיו מאוזנים במדויק בגובה פני הקרקע ומעוגנים היטב.  
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 ראש מערכת

 
  ICC -800-PL 16"  ההשקיה ויכלול מחשב דוגמת "הנטר"  דגם  ראש המערכת, יבוצע לפי הפרט המצורף לתכנית

STATIONS"   .או ש"ע  שיפקד על המגופים. המחשב וראש המערכת יותקנו בתוך הגומחה הנ"ל 
 ה"ניפלים"  בארגז ראש המערכת יהיו מאונכים לקרקע בדיוק ללא כל סטייה.

 
 קבלן ידאג לחיבורו הפיזי של המחשב למגופים.המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מיקום המחשב וה

 
 בפרטי ראש המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כל אביזר מבלי לפרק חלקים אחרים . 

 על הקבלן לוודא ולקבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן האופן המאפשר פירוק קל ונח של כל אביזר בנפרד.
 שבראש המערכת , תהיה עשויה ברזל מגולוון.   3"   צנרת המים בקוטר

 כל חלקי המתכת המצויים מתחת לפני הקרקע, יזופתו ויעטפו שרוול מגן.
 כל חיבורי ה"טי"  והרקורדים יהיו מסוג "פלסאון"  או ש"ע  )טי מודולרי קומפקטי ורקורד מושלם(.

 
 מערכת ההנבטה

 
 שתילת הדשא ה"חם" ובעת ביצוע ה"שזרוע החורפי"  מידי שנה. מערכת ההנבטה, נועדה להשקות את המגרש בעת

 מערכת ההנבטה תושאל ותותקן ע"י הקבלן במסגרת אספקה ושתילת הדשא החם וביצוע השזרוע החורפי. לאחר  שסיים 
 את עבודתו, ידאג הקבלן לקפל ולפנות את מערכת ההנבטה מהמגרש.

 מ"מ  בדרג זהה.   32וצינורות מחלקים בקוטר    6מ"מ  דרג    63 מערכת ההנבטה, תורכב צינורות מובילים בקוטר 
 מ' .ספיקת ממטיר,   7מ'  *    6"  בהצבות של    501-הממטירונים המרכיבים את מערכת ההנבטה יהיו דוגמת נען "יו  

 ליטר/שעה.  180לא תעלה על  
ההשקיה למערכת ההנבטה , תבוצע באמצעות  מערכת ההנבטה, תחובר בעת הצורך למגופים שבראש מערכת השקיה. בקרת

 המחשב הראשי.
 הצינורות המובילים של  מערכת זו, יונחו בשולי המגרש.

 הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למערכת ההנבטה בכל מהלך קליטת הדשא והשזרוע החורפי ובעת קיפול ופריסת המערכת.       
 
 

 שתילת הדשא החם וטיפוחו    -   4פרק   
 

 ש , יישתל דשא "חם" מסוג "ברמודה משופרת" מזן "טפווי" או סוג וזן אחר שיוחלט ע"י המפקח. בשתילת שלוחות במגר
 וקנה שורש. לצורך שלב זה ולצורך השזרוע החורפי , הקבלן יספק וישתמש במערכת ההשקיה הזמנית.

 
 שלבי העבודה

 
 .מערכת ההשקיה הזמנית תיפרס במגרש ותחובר למקור מים 

 יבצע החלקת עקבות העובדים שהניחו את מערכת ההשקיה הזמנית באמצעות מגרפות, סרגלי עץ או כל אמצעי  הקבלן 

  אחר שיאושר ע"י  המפקח. עבודות החלקה אלה, ימשכו גם במהלך שתילת הדשא בכל מקרה בו ישאירו השותלים 
 עקבות דריכה בשטח.

   מ"ר.  1,000ממ"ק שתילים דחוסים לכל   5השתילה, תבוצע בשיטה המכונה "זרייה"  ובכמות של 
 

 משתלת המקור ממנה יובאו השתילים, תאושר ע"י המפקח.
 במשתלת המקור, יש לוודא כי אינה מכילה כל זני דשא אחרים, או זרעים של עשבי בר, או חלקי צמח אחרים כגון שלוחות

 של עשבי בר רב שנתיים.  
 

 חופשיים לחלוטין מכל עקבות קרקע וכן חופשיים ממזיקים ומחלות לחלוטין.השתילים יובאו לאתר כשהם לחים , ירוקים ו
 שבועיים לפני אספקת הדשא, תידרש בדיקת מעבדת האגף להגנת הצומח או כל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח, של 

 דוגמת דשא ממשתלת המקור להוכחת ניקיון ממחלות .
 

 לא תותר הכנסת שתילי דשא שיכילו כסחת דשא.
 ילי הדשא, ייתלשו באמצעות מדללת סכינים אנכית ויאספו באמצעותשת

  בבוקר.  9.00שואבת ואקום או אוספת מברשות בשעות אחה"צ המאוחרות, במקור ממנו הובאו , ויישתלו למחרת עד לשעה  
 

 לפני אספקת השתילים, יקבל הקבלן את אישור המפקח בכתב להבאתם לאתר . 
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 פו מייד ע"י הקבלן.שתילים שיפסלו באתר, יוחל
 לא יתקבל כל ערעור על החלטת המפקח.

 
 על הקבלן לפזר את השתילים בצורה אחידה, בפיזור ידני, תוך כדי יישור עקבות צעדי השותלים/כלי השתילה, מעת לעת.

 השתילה תבוצע , רק לאחר ששיטת הפיזור תאושר ע"י המפקח.
 
 מ"מ.  8ת ההשקיה הזמנית , בכל אזור שיישתל, בכמות של  מייד לאחר פיזור השתילים , יש להפעיל את מערכ 

 
 

 מערכת זו , תופעל מספר פעמים ביום למשך זמנים מוגדרים. שעות פתיחה מדויקות ומשך ההפעלה , ייקבעו ע"י המפקח.
 
 :שבוע לאחר השתילה, יש לפזר על המשטח את החומרים הבאים 

 
 ושר ע"י המפקח ביחסדשן "סטרטר" מבוקר שחרור שאיננו מצופה,  שיא .א

 מ"ר.  1,000ק"ג לכל    30בכמות של    18 – 24- 5

 מ"ר.  1,000ק"ג לכל   16תכשיר להדברת מזיקים מקסגארד או ש"ע  במינון של   .ב

 מ"ר.  1,000ק"ג לכל    15רונסטאר גרגרי במינון של   .ג

 
 ת(, בעלת גלגלי בלון שתאושר ע"י המפקח מ'  לפחו  3התכשירים יפוזרו באמצעות מפזרת נדחפת, רוטרית )רוחב פיזור  

 לקבלת פיזור אחיד.
 

 במשך כל תקופת קליטת הדשא, על הקבלן לוודא כי אין נביטה של עשבים או סוגי דשא אחרים. אם יתגלו עשבים או סוגי 
 דשא אחרים, עליו לדאוג לסלקם בשיטה שיורה המפקח.

 
 ת הדשא, על חשבונו כדי לבקר את פעולת מערכת ההנבטה.על הקבלן להחזיק עובד אחראי במשך כל תקופת קליט

 
 שבועיים לאחר השתילה, תבוצע ע"י המפקח , בדיקה להערכת טיב ואיכות קליטת השתילים.

שתילים חיים, נפרדים, בעלי שורשים למ"ר. המפקח יהיה ראשי לדרוש   20שתילה מוצלחת תוגדר כמצב שבו יהיו לפחות  
 א, בכל מקרה בו קליטת השתילים תפחת מהאמור לעיל.מהקבלן לחזור ולשתול דש

 
 טיפוח משטח הדשא החם

 
 עבודה זו , תבוצע ע"י הקבלן ממועד שתילת הדשא ועד משטח אחיד, צפוף ומכוסה לחלוטין

 בדשא באופן שממבט על לא ניתן להבחין בחלק כלשהו של שכבת בית הגידול, נקי מכל סוג דשא אחר או עשבי בר. 
 

 צוע הטיפול והטיפוח של משטח הדשא החם, יחזיק הקבלן ברשותו את כל הציוד המפורט להלן:לצורך בי
 מכסחת רוטרית עם מנגנון שאיבה חזק דוגמת "ווקר" או ש"ע 

   מטר לפחות.   3ליטר לפחות, בעל מוט ריסוס ברוחב    100מרסס מכני בעל קיבולת של 

 .חרמש מכני לטיפול בפאות הדשא 

 מטר לפחות.  3גלגלי בלון רוחב פיזור   מדשנת רוטרית עם 

 
 כל הציוד הנ"ל, ימצא כולו בקרבת המגרש והקבלן יאפשר למפקח לבדוק את המצאות ותקינות כל הציוד שברשותו.

 
 הטיפול והטיפוח יבוצעו יום יום, ביוזמתו ואחריותו האישית של הקבלן ויכלול השקיה לפי הנחית המפקח, כיסוח ואיסוף 

ם דישון, הדברת מחלות ומזיקים, הדברת דשאים ועשבי בר זרים, שתילות מילואים, ניוד הצנרת הזמנית אחת אחת ליומיי
ליומיים למניעת היווצרות פסים קרחים, תיקוני יישור, פירוק המערכת הזמנית וקיפולה וכן כל פעולה שיבקש המפקח את 
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 הקבלן לבצע.
 

 . על הקבלן לדאוג בזמן השתילה, שכל החומרים הנ"ל , ימצאו במגרש. כל החומרים ואמצעי העזר יהיו על חשבון הקבלן
 אספקת ופיזור החומרים הנ"ל והעבודה הכרוכה בכך, יהיו על חשבון הקבלן או שיסופקו ע"י המזמין ויכללו בעבודת 

 הטיפול וטיפוח משטח הדשא.
 

 מין להחזירם לקבלן, במקרה של החזרה, חומרים שבהם לא נעשה שימוש, יושארו בבעלות המזמין אלא אם יחליט המז
 יזוכה המזמין לפי המחיר המופיע בהצעת הקבלן.  

 
 הדברת עשבי בר וזני דשא אחרים, תעשה כל יום תוך הקפדה מרבית על ניקיון משטח הדשא והימנעות מהימצאותם של זני 

 דשא זרים ו/או עשבי בר כלשהם באופן מוחלט. 
 שטח הדשא, שיוגדר ע"י המפקח כלא ניתן להדברה ללא פגיעה בדשא , תחשב לקבלן כאילו המצאות עשב או זן דשא זר, במ

 לא ביצע את שתילת הדשא וטיפוחו.
 בנוסף על חובתו לחזור ולבצע שתילת דשא חוזרת , יחויב הקבלן בביצוע יישור ושתילה מחדש של השטח כולו וכן פיצוי 

 המזמין בעבור העיקוב הנגרם.
 

 לטפל באופן מיידי בכל תופעה חריגה מהמצוין בסעיף זה שתתגלה הן על ידו הן ע"י המפקח.הקבלן מתחייב 
עבודות המוזכרות לעיל שיבוצעו ע"י המזמין במקום שיבצעם הקבלן, יחויבו מחשבון הקבלן, אם יוכח שלא בוצעו עקב  

 התרשלות הקבלן.
 

  שתילת הדשא במקרה של עיכוב במועד שתילת הדשא החם
 

ומסיבות שאינן תלויות בקבלן, עבודות שכבת בית הגידול יסתיימו כאשר תנאי מזג האוויר יוגדרו ע"י המפקח כלא במקרה 
 מ"ר   1,000ק"ג לכל    100מתאימים לשתילה, תבוצע במגרש, לפי החלטת המפקח זריעת דשא קר בלבד בכמות של  

 ושתילת הדשא החם, תתבצע באביב/קיץ שלאחר מכן.
 דחויה זו, יצטרך הקבלן לדאוג להמתת שאריות הדשא הקר, להכנת השטח לפי הוראות המפקח לשתילה לצורך שתילה 

  20ס"מ לפחות במרווח של    5ולבצע את השתילה. השתילה תבוצע במקרה זה באמצעות שתילה ידנית לתוך חורים בעומק  
 ס"מ . או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. 20ס"מ * 

כל תוספת בגין שינוי שיטת השתילה, מעבר להצמדות המופיעות בתנאי ההסכם. טיפוח כר הדשא יתחיל לא תשולם לקבלן 
 במקרה זה לאחר סיום השתילה הידנית.

 
 

 סימון המגרש
 הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך את קווי המגרש במידות המדויקות שיימסרו לו ע"י המפקח. הסימון עצמו, יבוצע 

 גמת "לינומט" מתוצרת "יורוגרין" ויכלול כל סימון נדרש לפי התקנות כולל בין השאר הרחבות, באמצעות מסמנת צבע דו
 מרכז המגרש ומיקום השערים.  

 
 
 

 זריעת דשא קר / "שזרוע חורפי -   5פרק    
 

 ר.נובמב -זריעת הדשא ה"קר", תבוצע במועד שיקבע ע"י המפקח לפי מצב הדשא החם ומזג האוויר בחודשים אוקטובר
  

   1,000ק"ג לכל    100במגרש ייזרע דשא חורפי מסוג זון רב שנתי "פרניאל רייגראס"  מזן שיוגדר ע"י המפקח בכמות של  
 מ"ר.

 ק"ג זרעים, מאותו הזן, לצורך השלמות ותיקונים. 200פרט לכמות הזרעים שתזרע במגרש, יספק הקבלן , כמות של  
 המקור ומבחני בריאות ונביטה ממכון וולקני המעידים על ניקיון ממחלות  לזרעים יש לצרף, תעודת בריאות ממדינת

ק"ג , לצורך בקורת   3. הקבלן יספק דוגמת זרעים שתילקח ע"י המפקח במשקל   90ועשבים ועל אחוז נביטה העולה על  % 
 ובדיקות.

 
 מהלך העבודה

 
מעברים. המשזרעת שתאושר צריכה   4 -או ש"ע ב הזריעה תבוצע בעזרת משזרעת שתאושר ע"י המפקח דוגמת "ורטי סיד"

 לבצע , הטמנת הזרעים בתוך כר הדשא בעומק  של 
 ס"מ תוך פגיעה מינימלית בכר הדשא החם.  1  -כ 
 

 לאחר הזריעה יבוצעו הפעולות הבאות:
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   מטר לפחות.  2מעבר על שטח המגרש ברשת ברזל גמישה נגררת ברוחב 

  טון ללא ויבראציות בשתי וערב. 1 -במשקל כלפי החלטת המפקח, מעבר מכבש 

   מ"ר.  1,000סמ"ק לכל    350ריסוס בתכשיר "דיינון" במינון של 

   מ"ר.  1,000ק"ג לכל    1ריסוס בתכשיר "ריזולקס" במינון של 

   1,000 ק"ג לכל   20בכמות של   4 – 5- 1פיזור דשן "סטרטר" מבוקר שחרור שאיננו מצופה, שיאושר ע"י המפקח ביחס  
 מ"ר.

   מ"ר.  1,000ק"ג לכל   16פיזור תכשיר להדברת מזיקים  מקסגארד או ש"ע במינון של 

 
מ'   3התכשירים יפוזרו /ירוססו במועד עליו יורה המפקח, באמצעות מפזרת רוטורית בעלת גלגלי בלון ומרסס מוט ברוחב  

 לפחות.
 הכלים יבדקו ויאושרו ע"י המפקח לקבלת פיזור אחיד.

 
 ריסת מערכת ההשקיה הזמנית בה נעשה שימוש בשתילת הדשא וחיבורה למחשב. מערכת זו , תופעל מספר פעמים פ 

 ביום למשך זמנים מוגדרים . שעות פתיחה מדויקות ומשך ההפעלה ייקבעו ע"י המפקח.  

 
 

 טיפול וטיפוח משטח הדשא המשולב "קיצי וחורפי"
 

 ת הדשא ועד קבלת משטח דשא אחיד, צפוף ומכוסה בדשא לחלוטין, נקי מכל סוג עבודה זו , תבוצע ע"י הקבלן ממועד זריע
 דשא אחר או עשבי בר.

 לצורך ביצוע הטיפול והטיפוח , יחזיק הקבלן ברשותו את כל הציוד המפורט בפרק "שתילה וטיפוח משטח הדשא החם". 
 המצאות ותקינות כל הציוד שברשותו.הציוד הנ"ל , ימצא כולו בקרבת המגרש והקבלן יאפשר למפקח לבדוק את 

 הטיפול יבוצע יום יום ביוזמתו ואחריותו האישית של הקבלן ויכלול השקיה , כיסוח, דישון, הדברת מחלות ומזיקים , 
 הדברת דשאים ועשבי בר זרים , זריעת מילואים , תיקוני יישור , פירוק המערכת הזמנית וקיפולה וכן כל פעולה שיבקש 

 קבלן לבצע .המפקח את ה
 

 כל החומרים ואמצעי העזר יהיו על חשבון  הקבלן.
 

 חומרים שבהם לא נעשה שימוש , יושארו בבעלות המזמין אלא אם יחליט המזמין להחזירם לקבלן. במקרה של החזרה, 
 יזוכה המזמין לפי המחיר המופיע בהצעת הקבלן.

 
 

 מסירת העבודה
 

 למו כל העבודות שנדרשו לפי כתב הכמויות , התכניות והמפרט ולשביעות מסירת עבודת כר הדשא , תבוצע לאחר שהוש
 רצונו המלאה של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית .

 מועד מסירת העבודה , ייחשב מועד תחילת שנת האחריות.
 
 

 תחזוקה ואחזקה -   6פרק    
את למשך שנה אחת עם אופציה לשנתיים המזמין שומר לעצמו את הזכות למנות את קבלן הדשא לקבלן תחזוקת הדשא, וז

נוספות, מיום בו נסתיימו מחויבויות הקבלן ע"פ מכרז/חוזה זה. באם יחליט המזמין על מימוש זכותו זו, יפעל הקבלן בכפוף 
 ע"פ הסעיף הרלבנטי בכתב הכמויות והמחירים.  –למפרט התחזוקה המצ"ב. תמחיר התחזוקה 

  
 מפרט טכני מיוחד לתחזוקה

 יומןניהול 
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    1א.
ראה דוגמא מצורפת בעמ' הבא( וירשום בו, מדי יום  –"היומן"  -הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס הנהוג בחברה )להלן

 ביומו, פרטים המשקפים לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
 2א.

 מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן, , ע"י המפקח והקבלן , הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שבועהיומן ייחתם, אחת ל
 ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את החברה.

 לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, לרבות הפרטים  
ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר כי אין  שנרשמו ע"י המפקח. לא חתם הקבלן על היומן בתוך שלושה

 הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן.
    3א.

 ואשר כאמור  אינם מחייבים את החברה, ישמשו כראיה בין הצדדים  –רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם 
 ל תשלום על פי החוזה.על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כ

 
 
 
 

 בדיקה חזותית חודשית של המגרשים –דוגמא 
 _________________ תאריך שם המגרש  __________________

 שם הבודק ______________________
 
 
 תאור המגרש: 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 סיכום והערות :

 

------------------------------   ----------------------------- 
 חתימת ב"כ הקבלן                  קח ב"כ החברה חתימת הפ

 
 
 

יסופקו על ידי  החברה או לחילופין רשאית החברה  לדרוש מן הקבלן לספקם וזאת ע"פ  , במהלך שנת התחזוקה,החומרים
 הזמנה מאושרת בלבד .

תיים או בא כוחו הינם עד שעעל הקבלן להיות זמין במשך כל שעות היממה. זמני הגעת הקבלן ממועד קריאתו על ידי המנהל 
 מזמן הקריאה.
 ציוד האחזקה  

הנדרשות ,שיוגדרו  התחזוקה את כל הכלים והציוד לצורך ביצוע שוטף של כל עבודותספק על הקבלן לבמהלך תקופת הטיפוח 
הוציאו אלא . הציוד יהיה באיכות מעולה כפי שיאושר ע"י המפקח יאוחסן במחסן האצטדיון ולא יתאפשר לקבלן לע"י המפקח

 באישור מוקדם בכתב מאת המפקח.
 . 

 במהלך שנת התחזוקה, במידה וייחתם הסכם בין הקבלן לחברה 
תעמיד החברה לרשות הקבלן לצורך תחזוקת הדשא באצטדיון את הציוד המפורט להלן. הקבלן יפעיל את הציוד על ידו ועל 

על כל כללי התפעול והקבלן אחראי על תקינותו ותחזוקתו. למען חשבונו כולל תיקונים אם יידרשו . הציוד יופעל תוך שמירה 
 הסר ספק, לא תורשה הוצאת הציוד מתחום האצטדיון. 
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 להלן רשימת הציוד שעל הקבלן לספק או שיועמד לרשות הקבלן לתחזוקת הדשא:  

כ"ס  24להיות בעל  ק"ג ובעל גלגלי בלון. על הטרקטור  1300במשקל שאינו עולה על  הידרוסטאטיטרקטור  .א

 ק"ג. 550לפחות ובעל יכולת הרמה של 

סלי איסוף ובעלת לא פחות משבעה להבים לתוף על המכסחת להיות בעלת לא יותר  3מכסחת תופית בעלת  .ב

 שעות מנוע וללא נזילות שמן. 1000מ

 מטר לפחות ובעלת סל איסוף. 1.6מכסחת פטישים )פלייל( ברוחב  .ג

 נקודות ובעלת שש כנפיים. 3מדשנת רוטורית נישאת על  .ד

 מטר לפחות. 8ליטר בעל בום ריסוס של  300מרסס  .ה

 סמ"ק לפחות. 320חרמש מכני בנפח מנוע של  .ו

 מסמנת צבע חשמלית או ש"ע.. .ז

 ליטר.  15מרסס גב ידני  .ח

  כ"ס לפחות. 1.2מדחס אויר מנועי בעל  .ט

 שואב כסחת דוגמת בלומפילד/רמת גן. .י

 להביא לביצוע עבודות נוספות אשר יידרש הקבלןלהלן רשימת ציוד 

 שעות( 24) ציוד זה יהיה זמין בהתראה של 

 מטר לפחות. 1.60מאווררת ויברציונית "ורטי דריין" או שווה ערך ברוחב  .יא

 מטר. 1.6מדללת ברוחב  .יב

 מטר. 1.6עוקצים או משזרעת מטמינה ברוחב  1500משזרעת בעלת  .יג

 מפצלת. .יד

 מפזרת חול )"טופדרסר"(. .טו

 מטר לפחות. 2.0מקרצפת רוחב  .טז

כל הציוד ייבדק ע"י המפקח לפני הכנסתו לאצטדיון החלטתו של המפקח לגבי ציוד כזה או אחר אינה הערה:  

 ברת וויכוח.

 
 כ"א לביצוע התחזוקה

שנים  3של )יש להביא המלצות וקורות חייו המקצועיים עם הגשת מסמכי המכרז(הקבלן יעסיק עובד מקצועי בעל ניסיון מוכח 
 זקת מדשאות ספורט על מצעי חול בליגת העל.לפחות באח

 העובד יהיה בעל רישיון נהיגה לטרקטור .
 . במידה ויידרש יעבוד גם בשבתות )ללא תוספת במחיר( 16עד השעה  7העובד ימצא באצטדיון ששה ימים בשבוע משעה 

 מים. י 7 יהיה רשאי לדרוש הפסקת עבודתו של עובד והחלפתו בהתראה בכתב של כ"לבא כוח הח
במידה ויידרש, על הקבלן לספק עובדים נוספים על חשבונו וזאת על מנת לעמוד בלוחות זמנים מהירים. עליו יהיה לעבוד אף 

 בשעות הלילה בתאום עם המפקח.
 

 הפעולות הנדרשות מן הקבלן לתחזוקת המגרשים:
 ( ניקיון המגרשים:1

לתחום הדשא על הקבלן לרסס באופן קבוע את השטחים שמעבר ם. המדשאה והריצוף עד גבול היציעיבאחריות הקבלן ניקיון 
 בחומרים שיקבעו מדי פעם בפעם ע"י המפקח.

 כיסוח המדשאות: (2
הכסוח יתבצע באמצעות מכסחת תופית או פלייל בתדירות של פעמיים או שלש בשבוע או בכל תדירות אחרת אשר יקבע 

 המפקח. 
 . כל הכסחת תיאסף או תשאב ותעבר למקום מוגדר ע"י מנהל האצטדיון. גובה הכיסוח יקבע ע"י המפקח ע"פ הצורך
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 סימון: (3
 הסימון יבוצע אחת לשבוע או יותר ע"פ דרישת מנהל האצטדיון . הסימון יעשה במכונת צבע בלבד.

 ( אוורור:4
קח. האוורור יבוצע פעמים בשנה לפחות במאווררת ויברציונית או בתדירות אחרת אשר תקבע ע"י המפ 12האוורור יבוצע 

 לעומקים משתנים  ע"פ הוראת המפקח.
 ( הדברת עשביה:5

 הקבלן יבצע באופן שוטף הדברת עשביה ידנית או מכאנית או כימית בחומרים אשר יקבעו ע"י המפקח.
 ( דישון ופיזור חומרים גרגריים:6

ובהתאם לתכנית העבודה כאשר מסלול ע"י המפקח  החומרים יפוזרו באמצעות מדשנת צנטריפוגלית בתדירות אשר תקבע 
 הפיזור יהיה מדויק ביותר על מנת למנוע פספוסים או חפיפות יתר. ע"פ הוראת המפקח יוגמע המגרש לאחר מכן.

 ( ריסוס:7
 ריסוס חומרי דישון או חומרי הדברה יבוצע באמצעות מרסס נישא ע"פ הצורך ובתאום עם המפקח.

 ( השקיה:8
ויתקן באופן מידי כל תקלה. כמות המים  ו'מות מערכת המים על מרכביה : צנרת, ממטרות, ברזים וכהקבלן יהיה אחראי על של

המושקית תקבע ע"י המפקח ע"פ הצורך בתדירות שיורה עלייה המפקח. בסוף כל חודש תירשם כמות המים שנצרכה ביומן 
 העבודה.

 
 ( קנטים:9

 בזמן הכסוח. יבוצע ע"פ הצורך ולא פחות מפעם בשבוע. החומר ישאב
 ( הוצאת והתקנת שערים:10

הקבלן יוציא עם סיום כל משחק את השערים הקבועים ויתלה אותם במקום המוגדר לכך. לפני כל משחק יותקנו השערים 
 מחדש בגבה הנדרש ע"פ חוקת הכדורגל.

 ( תיקון קרחות:11
המשטחים יהיו  אחר אשר יורה עליו המפקח. כל קטע שישחק יוחלף ע"י מרבדים שיוצאו מן השטח המיועד לכך או מכל שטח

 גדולים ככל שניתן ויונחו כך שלא יבלטו או ישקעו או יוכלו לזוז ממקומם.
 "גליצים" גם כן יוחלפו בכל זמן ועת שיורה המפקח.

 ( קרצוף:12
לות פינוי החומר הקבלן יקרצף את כר הדשא אחת לשנה ע"פ הוראת המפקח ולעומק אשר יקבע ע"י המפקח. עבודות הקרצוף וע

 הינם ע"ח הקבלן ולא יינתן מחיר בנפרד.
 ( בדיקות קרקע ועלים:13

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויילקחו למעבדה האזורית באותו היום. הבדיקות יבוצעו אחת לשלושה חודשים או בכל תדירות 
 ם לצורך זהויי מחלות ומזיקים.אחרת שתקבע ע"י המפקח. הבדיקות הנ"ל יהיו גם לצורך בדיקת מחסורי דישון וג

 ( שקום קיץ:14
בסוף עונת המשחקים ובתאום עם מנהל האצטדיון יבצע הקבלן קרקוף ,אוורור ,פיזור חול במקומות הנדרשים , דילול  וכל 

 פעולה אחרת שתידרש. על מנת לבצע עבודות אלה יתגבר הקבלן את עובדיו ע"פ הצורך או ע"פ דרישת המפקח. 
 ורף:( שזרוע ח15

 שזרוע יבוצע במועד שיקבע מנהל האצטדיון ובהתאם ללוח המשחקים.
חורים במעבר אחד או באמצעות מזרעה מטמינה. מספר המעברים יהיה ארבעה  1500השזרוע יבוצע במזרעה המחוררת לפחות 

 או יותר ע"פ החלטת המפקח. במידה ויידרש הקבלן יבצע שזרועי תיקון מעת לעת ע"פ דרישת המפקח.
 מהלך עונת המשחקים יידרש הקבלן לבצע תיקונים בעזרת זרעים במקומות שונים וללא חיוב נוסף.ב
 
 

 
 לעצים מגנים

 
 העבודה מתייחסת לאספקת ולהצבת מגינים סביב עצים.

מ'  0.46 –מ' יבלטו מעל פני הריצוף ו  1.64מ'. מתוך זה  2.10המגינים יהיו בגובה  .א
 יהיו טמונים בקרקע.

מ"מ או ברזל   ø 14יחידות מאונכות בצורת  , מברזל  8 –ו עשויים מ המגינים יהי .ב
ס"מ או  50מ"מ בקוטר  50/5טבעות ברזל שטוח  3 –שטוח מגולבן המחוברים ב 

טבעות ברזל  4 -מ"מ המחוברים ב 5/40פסי ברזל אונכים בחתך  8 -יהיו עשויים מ
 המפקח.  ס"מ או דוגמה עפ"י מסמכי החוזה והנחיות 46שטוחות בקוטר 

נים יצבעו בשתי שכבות צבע מינימום, צבע יסוד, ושתי שכבות צבע עליון בגוון המג .ג
 וסוג עפ"י התכנון והנחיות המפקח.

 נים יהיו מגולוונים.י המגיברג .ד
 

 יחידה:  מדידה 
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 :    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:תשלום
 חזרת המצב לקדמותו.העבודה כוללת את ההתקנה סביב העצים וה .א

 
מגביל שורשים לעצים 

 כללי-
העבודה מתייחסת לאספקת ולהתקנת "מגבילי שורשים לעצים", במטרה למנוע את 

 גידול השורשים בכיוון אופקי, בקרבת פני הקרקע.
 יעשה שימוש באלמנטים יעודיים, מייצור חרושתי. .א
רוט בתכניות, מסמכי האלמנטים יותקנו ו/או ידופנו ו/או יעוגנו לקרקע עפ"י הפ .ב

 המכרז והנחיות ההתקנה של היצרן/ספק.
 יחידה או מ"א או קומפלט  מדידה: 

 תיעשה הפרדה עפ"י סוגי המגבילים, צורתם ומידותיהם. .א
 

 :    ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.תשלום
 
 

 
 מסירה, תחזוקה 

 כללי -ואחריות 

 
שורים במסירת עבודות הגינון וההשקיה סעיף זה מפרט את הנושאים השונים הק

לעירייה, בתחזוקת העבודה ובתקופת האחריות. ראה המפרט הכללי לעבודות בניה 
 ובנוסף: 41פרק 

 
יום, לאחר  90עבודות הגינון כוללות את תחזוקת העבודה במשך תקופה של  .א א.  כללי

 השלמת העבודה. עבודות תחזוקה אלה כלולות בתשלום עבור העבודה. 
 

 
 ב.  מסירה ראשונה

 
בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה לעירייה ויחל מניין תקופת האחזקה.  .א

 על הקבלן לקבל אישור מסירה ראשונה בכתב.
בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר ובמצב נאות וכל שאר  .ב

 העבודות המופיעות בתכנית ו/או מסמכי החוזה מושלמות.
ין לא יקבל את העבודה, הקבלן ימשיך לתחזק את העבודה ללא תשלום אם המזמ .ג

 נוסף, בהתאם למפורט בהמשך תת פרק זה, עד למסירה ראשונה.
הקבלן רשאי לבקש מסירה של שטחים בשלבים, אם השטח מוגדר באופן פיזי  .ד

 ברור, כדוגמת כביש מפריד, מערכת השקיה נפרדת וכו'.
( של העבודה,  AS-MADEמין תכניות עדות )במסירה הראשונה הקבלן יספק למז .ה

 ה, הנטיעות והשתילה.תונים לגבי עבודות הפיתוח, ההשקיהכוללת בין היתר נ
 
 

 
 ג.  אחזקה

 
 האחזקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה לעירייה. .א
יום הראשונים של שנת האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על חשבון  90 -ב .ב

פרד עבור האחזקה והטיפול בתקופה זו, ועליו לכלול הקבלן. לא ישולם לקבלן בנ
 את כל הוצאותיו הנובעות מכך, במחירי היחידה של פרטי התשלום השונים.

האחזקה תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידור או קילטור או ע"י ריסוס  .ג
ה בהתאם לתכנית ומזיקים, השקי בהרביצידים, עיבוד השטח, הדברת מחלות

המפקח, יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה,  הפעלה או עפ"י הוראות
גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים 
והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים, 
שמירה על תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול או דישון עפ"י הנדרש ע"י 

ות או כמפורט בטבלאות המתאימות ושמירה יומיומית על ניקיון האתר, אגף הגננ
 כולל משטחים כגון מדרגות, רחבות ומתקנים הנמצאים בכל שטח העבודה ועוד.

ותקינותה המתמדת של מערכת  הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה .ד
שעות, משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת  12ה. עליו לתקן תוך ההשקי

באביזרים. תקלות רציניות הכרוכות באובדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד ו
עם הגילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת פגומים 
יוחלפו בחדשים, כשהאביזרים והצינוריות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י 

ותיקון שבוצעו במערכת  תקלההמפקח. הקבלן יעדכן את העירייה לגבי כל איתור 
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 רעו מעבר לשעות העבודה בעירייה.יה לרבות כאלה שאההשקי
יה, גיזום, עיצוב, סימוך כולל צים במדרכות תכלול בין היתר: השקתחזוקת ע .ה

 תוספת והגבהת סמוכות, הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל.
 
 
 

במשך תקופת האחזקה והטיפול, וכן למשך הקבלן אחראי לקליטת כל הצמחים  .א ד.  אחריות
 חודשים ממועד מסירת העבודה, לגבי עצים ודקלים בלבד. 12

על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב  .ב
 השתילים שיוחלפו מקורם ואופן שתילתם, כנדרש במסמכי החוזה.

ומים חולים, מנוונים או שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שהיו פג .ג
 בלתי מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח.

העפר, הדברת העשבים ומערכת אחריותו של הקבלן תקפה גם ביחס לכל עבודות  .ד
 ה.ההשקי

 
 יום( תימסר העבודה לעירייה. 90בגמר תקופת האחזקה ) .א ה.  מסירה סופית

את רצון המזמין, יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן אם מצב העבודה לא ישביע   .ב
הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן והעירייה לא תאריך לשם כך את תקופת 

 התחזוקה.
 

 ו.  תשולם עבור מים
 
התשלום עבור צריכת המים להשקיה, ישולם ע"י הקבלן, על חשבונו ואחריותו עד  .א

 לשלב המסירה הראשונה.
שלם עבור כל כמות המים העולה על כמות המים, בתקופת האחזקה, הקבלן י .ב

המפורטת בטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכנן ההשקיה. אחריות הקבלן לקבל 
 תכנית הפעלה וכמויות מים להשקיה ממתכנן ההשקיה.

באם מונה המים שיותקן, לא ישמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו  .ג
 , להשקיה.מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים

 
ז.  תחזוקת מתקנים 

 ומשטחים

 
במשך תקופת האחזקה ירסס הקבלן עפ"י הוראת המפקח, את שטחי הריצוף  .א

 בחומר קוטל עשבים עד להדברה מלאה.
הקבלן ידאג לניקיון של כל שטח העבודה לרבות, איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג  .ב

ה זו תבוצע מידי שהוא, פינוי סלי האשפה והרחקה למקום שפיכה מאושר. עבוד
 יום ביומו בכל ימות השבוע.

הקבלן ידאג לתקינות כל המתקנים שבוצעו במסגרת העבודה כגון: מתקני משחק,  .ג
 ברזיות, ספסלים, פרגולות ועוד.

הימים, וקבלת  90סעיף זה ישולם בנפרד, רק במקרה שלאחר תקופת האחריות של  
למשך תקופה נוספת ובאם קיים  העבודה ע"י העירייה, נתבקש הקבלן לתחזק את הגן

 סעיף מתאים בכתב הכמויות. 
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 פרטים
 

 
 גידור עצים בשטחי עבודה – 1פרט 
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 מסנן אוטומטי ומשאבת הכלרה – 2פרט 
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 1חיבור למקור מים " – 3פרט 

 

 
 
 

 ברז שטיפה עם ונטיל למדידת לחץ – 4פרט 
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 טבעת להשקיית עצים – 5פרט 
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 בתוך ארון 1ראש מערכת " – 6פרט 
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 סלילת כבישים ורחובות – 51פרק 
 

 2011עבודות עפר, סלילה ותשתיות. ביצוע כפוף למפרט כללי לעבודות סלילה הוצאת יולי 
 

 כללי
 

 ובנוסף:  51, פרק 01ק ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה, פר
מתקנים, מבנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות והנחיות  .א

  המפקח.
מיתקנים או חלקי מיתקנים נצילים, אשר פורקו עפ"י התכנון ו/או ההנחיות ושאין להם שימוש בעבודה  .ב

הוראות  ני העירייה או כל מקום אחר לפיואינם מתוכננים לשיקום ו/או העתקה יובלו ויאוחסנו במחס
 המפקח.

האחרים אל המיתקנים  מיתקנים משוקמים ו/או מועתקים יותאמו בצורתם וטיבם ובכל המובנים .ג
 המקוריים, אם לא נדרש אחרת.

מתקנים או חלקי מתקנים המיועדים לשימוש חוזר כגון שלטים, תמרורים, ריהוט רחוב ועוד, יחשבו  .ד
תקין, לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני תחילת העבודה ולהתריע ביומן כאילו נמצאו במצב 

 העבודה על כל פגם או ליקוי.
מתקנים או חלקי מתקנים שנפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו/או יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .ה

 לשביעות רצון המפקח.
 העבודה כוללת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפירוק. .ו
 ה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש.במקר .ז
 העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר, במידה ויידרש.  .ח
 מובהר להלן כי בשום מקרה לא יותקנו מחדש מתקנים מפרוקים קודמים באם הם פגומים. .ט
 הפיקוח.באלמנטים מפורקים באישור ותאום עם  העבודה כוללת סילוק פסולת הפירוק .י
 

 סילוק עודפי חומרים ופסולתכללי: 
 
 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: .א

 עודפי חפירה/ חציבה. -
 עודפי חומרים של הקבלן. -
 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. -
 כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת. -

ורשה או למקום אחר עליו יורה לאתר הטמנה מ כל הפסולת תסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר העבודה .ב
. הובלת הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור המהנדס

 מרחקי הובלה. 
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, והרשות להשתמש במקום ובדרכים  .ג

 נו.יתואמו על ידי הקבלן עם אגף שפ"ע, על אחריותו ועל חשבו
 על פי הוראות המפקח, הפסולת או החלקים ממנה יאוחסנו לשימוש חוזר באתר העבודה או בקרבתו.  .ד
 הפסולת, להוציא עודפי חומרים של הקבלן, אינה רכושו של הקבלן. .ה
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הוא חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם נדרש במפורש  .ו

 א ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. באותם סעיפים ובין אם ל
 אתר פינוי הפסולת יהיה מאושר על ידי גורמי העירייה המתאימים והוא עשוי להשתנות מעת לעת. .ז
באזורי מגורים ידאג הקבלן לסילוק שוטף ויומיומי של הפסולת. בסוף כל יום עבודה יישאר האתר  .ח

 .כשהוא נקי מפסולת שנגרמה במהלך ו/או כתוצאה מהעבודה
לצורך ריכוז ואיסוף כל פסולת שאינה עפר, יעמיד הקבלן על חשבונו, מכולת איסוף באתר העבודה. ריקון  .ט

 המכולה יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 
המזמין רשאי להורות לקבלן להפריד את סוגי הפסולת השונים כגון: עודפי חפירה, שברי ריצוף ועוד  .י

אחר בתחום השיפוט של העיר, לצורך שימוש חוזר ע"י העירייה ולהורות על הובלתו של כל סוג לאתר 
 וזאת ללא כל תשלום נוסף לקבלן.

מובהר להלן, כי חומר מקורצף לא יוגדר כפסולת. חומר מקורצף יישאר תמיד רכוש העירייה ויועבר ע"י  .יא
 מפקח. הקבלן ועל חשבונו במהלך הביצוע לאתר איחסון / אתר שימוש עפ"י הנחיות העירייה ו/או ה
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באם לא ביצע הקבלן את סילוק הפסולת כנדרש בסעיף זה, רשאית העירייה לבצע את הסילוק בעצמה  .יב
הוצאות מימון משרדיות  15%)או באמצעות קבלן אחר( ולחייב את הקבלן בעלות העבודה בתוספת 

 ותקורה וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י החוזה.

ערכת כמויות הפסולת החזויה ע"י המתכנן שתאושר ע"י מזמין לפני כל תחילת עבודה באתר, תעשה ה .יג
 העבודה. הקבלן יידרש להמציא חשבונות תשלום מאושרות ע"י המפקח.

 
 סילוק ערמות אדמה או פסולת

 
 ובנוסף: 01ופרק  00ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 

במדידה  לאחר שנמדדו  הנמצאות בשטח העבודה, יבוצעשל אחרים סילוק ערמות אדמה או פסולת  .א
כלשהן בשטח, לרבות הורדת   משותפת על ידי המפקח ובא כוח הקבלן, וזאת קודם התחלת עבודות עפר 

 צמחיה וחשוף.
 ביצוע העבודה טעון הוראה מוקדמת בכתב שנרשמה על ידי המפקח ביומן העבודה ובצוע המדידה בשטח.  .ב

 חפירה שנוצרו בתהליך הביצוע.למען הסרת ספק לא מדובר על פינוי פסולת ועודפי  .ג

מפקח ראשי להוראות לקבלן לפנות עודפי אדמה לפרויקטים אחרים מטופלים ע"י עירית באר שבע או  .ד
 חכ"ל ללא תוספת תשלום.

 עבור פינוי פסולת / עודפי עפר של אחרים ישולם לפי סעיפי החוזה הרלוונטיים .ה
 

 : מ"ק או קומפלט.מדידה
 הערמות שנמדדו על ידי שני הצדדים. יחושב נפח  -מ"ק           
 לפי "מחיר כולל" עבור כל הערמות והפסולת   הנמצאים בשטח מוגדר. -קומפלט    

 
: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיפים סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתר העבודה ותשלום תשלום

 ובנוסף:
 ר.א.  במידה ונדרש, התשלום כולל חפירה וסילוק החומר החפו

 ב. יהיה הבדל בין פינוי אדמה ופינוי פסולת.
 ג.  מחיר הסעיף כולל עלות הטמנה. לא תשולם תוספת בגין הטמנת הפסולת.               

 
 קרצוף

 
סעיף זה בא לתת מענה לכל עבודות הקרצוף בכל סוגי המסעות או שטחים שונים, לרבות שטחי בטון אספלט, 

ע או קרקעות שונות מכל סוג. הקרצוף יבוצע עפ"י תכניות ו/או הנחיות בטון, סולינג, תשתית אגו"מ, מצ
 המפקח, לעומק הנדרש, בשטחים רציפים ו/או בלתי רציפים.

 ובנוסף: 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
עבודת הקרצוף כוללת פירוק בטון האספלט, בקרבת מתקנים, עד לגילוי מושלם של שוחות, אבני שפה  .א

 וכד'.
 פי הוראת המפקח, יתבצע הקרצוף, באותו יום של ביצוע שכבת בטון אספלט ראשונה בכל קטע. על  .ב
 הקרצוף יתבצע במקרצפת המסוגלת במעבר אחד להגיע לעומק הדרוש. .ג
 .2מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט בגודל העולה על  " .ד
 וקצה לכך על ידי המפקח.החומר המקורצף יפונה לאתר מאושר, אשר י .ה
 החומר המקורצף יישאר בבעלות עיריית באר שבע. .ו
 ס"מ, כאשר בכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן. - 0.5דיוק הקרצוף יהיה  .ז
 השטח ינוקה במטאטא מכני בעל מערכת שאיבה.  .ח
ביעות רצון מספר המעברים של המטאטא יהיה לפחות שלושה בכל נקודה, ודרגת הניקוי תהיה לש .ט

 המפקח.

על הקבלן לעמוד בהספק קירצוף הזהה להספק ציפוי בבטון האספלט. במידה ויידרש, יצטרך הקבלן  .י
 לעבוד עם שתי מקרצפות בו זמנית.

במפרט הכללי לעבודות בנייה: במקומות צרים, ליד שוחות, אבני שפה, במידה  51בניגוד לאמור בפרק  .יא
 צפת צרה מתאימה ו/או בעבודת ידיים.ויידרש, יבצע הקבלן את עבודתו במקר

במידה ולאחר סיום הפעולות המתוארות בתתי הסעיפים הקודמים עדיין יישארו פני המיסעה סדוקים,  .יב
מעורערים או יהיו בורות בשטח המקורצף, שעל פי שיקול דעת המפקח אינם מאפשרים ביצוע שכבת ריבוד 

ב ומצבם אף עלול להחמיר עקב תנועה זו, רשאי ו/או אינם מאפשרים תנועה נוחה ובטוחה של כלי רכ
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המפקח להורות על ביצוע הטלאות ו/או איטום סדקים בהתאם לנהלים המפורטים בפרק עבודות אחזקה 
 במפרט זה. פעולות אלה יבוצעו מיידית עם גמר הקרצוף ולפני פתיחת השטח לתנועה.

ב"קליפה" בשכבה של בטון אספלט, בעובי במידה ולאחר סיום פעולות הקרצוף יהיו פני המיסעה מכוסים  .יג
ס"מ, יבצע הקבלן המשך קרצוף או פירוק שכבה זו, כאשר רואים את הקבלן כאילו  1.0שאינו עולה על 

 2לקח בחשבון בקביעת מחיר היחידה גם פעולה זו. במקרה זה, לצורך התשלום, יימדד העובי הכולל לאחר 
 שלבי הקרצוף.

נמצאות לאורך התוואי המיועד לקרצוף שוחות המכוסות באספלט, אשר לתשומת לב הקבלן, ייתכן כי  .יד
מיקומן אינו ידוע לעירייה ואינו מסומן בתכניות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע 

 פגיעה בשוחות אלה לרבות גילוין במכשיר לגילוי מתכות. כל זאת על חשבונו. 

שעות ממועד  48 -השטח המקורצף, תבוצע הסלילה לא יאוחר מ במידה ומתוכנן ציפוי בטון אספלט מעל .טו
 הקרצוף.

 הגדרות .טז
 אתר     
לותיו הוגדרו מראש בצו התחלת העבודה ו/או ע"י המפקח ומקום ביצוע עבודות במסגרת חוזה זה, שגב     

 מ' מגבלות מקום ביצוע עבודות אחר במסגרת חוזה זה. 1000ביומן העבודה, והמרוחקים לפחות 
 צומת     

כבישים ו/או רחובות, להוציא כניסות  2מקום ביצוע עבודות במסגרת חוזה זה, הכולל מפגש של לפחות      
לחניות ו/או חצרות, אשר הוגדר מראש כ"צומת" בצו התחלת העבודה ו/או ע"י המפקח ביומן העבודה, 

לות שטח הצומת יוגדרו כאשר העבודות במקום מבוצעות בנפרד ולא ברצף אחד עם שטח הרחובות. גבו
 ע"י סוף הטנגנתה לאורך כל אחד מזרועות הצומת.

 
 : מ"ר.מדידה

 תעשה הפרדה בזמן המדידה בהתאם לעומקי הקרצוף עפ"י הפרוט בכתב הכמויות. .א
 תיעשה הפרדה עפ"י מיקום העבודה, בין אתר המוגדר כ"צומת" ואתר שאינו מוגדר צומת. .ב
 ע לאתר.בנוסף תיעשה הפרדה עפ"י כמות הביצו .ג
 ראה הגדרות "אתר" ו"צומת" בסעיף טו שלעיל. .ד

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום
התשלום כולל את כל שלבי העבודה לרבות עבודת ידיים וכל עבודה נוספת שתידרש על מנת  .א

 להכין את המיסעה לקראת שלבי העבודה הבאים.
 לאתר מאושר והאגרות הכרוכות בכך.התשלום כולל העברת החומר המקורצף  .ב

התשלום אינו כולל עבודות איטום סדקים והטלאות אספלטיות שעליהם ישולם בנפרד, בהתאם לפריט 
 התשלום המתאים.

 
 

 פירוק אספלט קיים
 

 סעיף זה בא לענות על עבודות פירוק השכבה האספלטית בלבד במסעה קיימת או מדרכה.
 , ובנוסף:51ופרק  01פרק ראה במפרט כללי לעבודות בנייה 

 עבודות הפרוק מתייחסות לשכבות אספלטיות בכל עובי נתון. .א
 העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה מחוץ לתחום הפירוק. .ב
 שימוש בסעיף זה מוגבל לעבודות בהן לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לשכבה האספלטית. .ג

 : מ"ר.מדידה
 מידה וקיימים סעיפי תשלום מתאימים, תעשה הפרדה עפ"י עובי שכבה אספלטית.ב  

 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף::    תשלום
 לא תשולם כל תוספת עבור שכבות אספלטיות עבות. .א
במקרה של חפירה/חציבת תעלות באזורים סלולים, לא ישולם בנפרד על סעיף פירוק אספלט  .ב

 והוא כלול בסעיף חפירת/חציבת תעלות.  קיים,
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 פירוק מסעה
 

, לכל עומק עד )אספלט + מצעים( סעיף זה בא לענות על עבודות פירוק מיסעה קיימת  על כל שכבותיה
ס"מ ישולם  10ס"מ. במידה ועובי השכבה גדול מ  10הסעיף מתייחס לפירוק שכבת אספלט בעובי עד  השתית.

 ט אספלט.עבור ההפרש לפי פירו
 , ובנוסף:51ופרק  01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 

 העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה מחוץ לתחום הפירוק. .א
 שימוש בסעיף זה מוגבל לעבודות בהן לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לעובי המבנה הקיים. .ב

 : מ"ר.מדידה

 ק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:ראה בפר: תשלום
 התשלום כולל את הידוק פני השטח, לאחר הפרוק. .א
במקרה של חפירה/חציבת תעלות באזורים סלולים, לא ישולם על סעיף פירוק מיסעה קיימת  .ב

 בנפרד והוא כלול בסעיף חפירת/חציבת התעלה.
 
 

 ריצוףפירוק 
 

 סוגי המדרכות.סעיף זה בא לענות על עבודות לפירוק כל 
 הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. .א
וסילוק  )במידה ונדרש(  העבודה כוללת פירוק כל שכבות מבנה המדרכה לכל עומק עד לעומק השתית .ב

 .לאתר מורשה הפסולת
 -מבנה המדרכה הקיימת קטן מבניגוד לאמור במפרט כללי ובנוסף לאמור בסעיף ב' שלעיל, במידה ועובי  .ג

ס"מ, מפני המדרכה  25ס"מ, רשאי המפקח לדרוש במסגרת הפירוק גם חפירה נוספת עד לעומק  25
 הקיימת. לא ישולם בנפרד עבור החפירה הנוספת ומחירה כלול בפרוק המדרכה.

 לא תשולם כל תוספת עבור שכבות חריגות בחומרים בתכונות ובעובי השכבות. .ד
 25זה מוגבל לעבודות בהם לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לעובי המבנה הקיים, או עובי שימוש בסעיף  .ה

 ס"מ באם המבנה פחות מעובי זה.
 בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במדרכה מחוץ לתחום הפירוק. .ו
 במקרה של פגיעה, תתוקן המדרכה שמחוץ לאזור הפרוק ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי הנחיות המפקח. .ז

 
 : מ"ר.מדידה
 : כולל כל המפורט בסעיף זה תשלום

 
 

 פירוק אבני שפה
 
 העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן,  אבני אי, אבני תעלה ועוד. .א
 העבודה כוללת גם את פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין. .ב
ה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה של בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסע .ג

 פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 ס"מ מהאבן. 10לפני הפירוק יבוצע ניסור של שכבת האספלט הצמודה לאבן השפה במרחק עד  .ד

 : מ"א.מדידה

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום
כולל  כל העבודות המפורטות לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של הפעולההתשלום כולל את 

 ניסור שכבת אספלט.
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 -פירוק זהיר של אבני שפה:

 

פירוק זהיר של אבני שפה מכל סוג וכל חומר, לרבות, אבני גן, אבני אי ועוד, יבוצע בזהירות מירבית כדי  .א
 שלא לפגוע באלמנטים המפורקים.

 ירוק תושבת הבטון וכן חגורות הבטון מכל סוג כולל בטון מזוין.העבודה כוללת גם את פ .ב
ויועברו, על פי הוראה מראש של המפקח, למחסני   אלמנטים אלו ינוקו מכל הבטונים הדבוקים אליהם .ג

 העירייה או לשימוש חוזר במקום בו יידרש.
שפה ובמקרה של בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן ה .ד

 פגיעה, יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 ס"מ מהאבן. 10לפני הפירוק יבוצע ניסור של שכבת האספלט במרחק עד  .ה

 מ"א. :מדידה
 המדידה ע"פ סעיף זה מתייחסת רק לאבני שפה שלמות ותקינות הראויות לשימוש חוזר. .א

 סף:: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנותשלום
 התשלום כולל את כל העבודות המפורטות לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של הפעולה. .א
התשלום כולל שמירת אבני השפה במצב ראוי לשימוש חוזר ו/או הובלתם למקום שיורה  .ב

 המפקח.
 
 

 פירוק תאי ביקורת
 
 העבודה כוללת פרוק תאי ביקורת ושוחות מכל סוג. .א
 .הפירוק כולל את המכסים והתקרות .ב
 בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או מתקנים צמודים. .ג
 פירוק תאי ביקורת יבוצע רק עפ"י הנחיה כתובה של המפקח ו/או הנחיות במסמכי החוזה. .ד

 יחידה. :מדידה
 עפ"י הצורך תעשה הפרדה בהתאם לסוגי התאים לפי הפרוט בכתב הכמויות. .א

 זה, בסעיף תשלום.: ראה בפרק המוקדמות במפרט תשלום

א. עבודה כוללת העברת מכסים )פקקים( תקינים ושלמים למחסני עיריית באר שבע ועברת לפיקוח                 
 אישור על כך.  

 
 

 ואלמטי בטון ואבן פירוק קירות
 
במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן קירות מכל סוג לרבות  .א

דבש, קירות אבן, קירות מבטון, קירות מבטון מזוין -מכל סוג, קירות כובד, קירות מבטוןתומכים  קירות
 ועוד.

 לשטח שפיכה מאושר. הפסולת תורחק .ב
 , ביסוס ומילוי חוזר תעלות ובורות ע"י חומר מקומי מהודק.העבודה כוללת גם פירוק חלקי של קירות .ג

מים ללא פגיע ביציבות הקיר כולל סילוק לאתר עבודה כוללת פירוק מקצועי חלקי הקיר ע"י קילים מתאי .ד
 פסולת מאושר. מחיר כולל ריסוק קטע בטון מפורקים לצורך הובלתם לאתר הפסולת.

 
 מ"ק. :מדידה

 במידת הצורך תבוצע הפרדה עפ"י סוגי הקירות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.  א. 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום. :תשלום
 פירוק חלקי יימדד נפח הקיר שפורק. במקרה של .א
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התשלום אינו כולל פירוק בנפרד של גדרות רשת או ברזל ומעקות מעל הקירות. עבור עבודה זו  .ב
ישולם בנפרד ע"פ סעיף תשלום מתאים, רק במידה ויתבקש ביצוע פירוק זה והעברת נשוא 

 הפירוק לרשות העירייה או לצורך שימוש חוזר.
 

 -:פירוק זהיר של קירות
 ראה בסעיף פירוק קירות בפרק זה ובנוסף:

במקרה ויידרש שימוש חוזר של האבן, או חומר אחר ממנו בנוי הקיר, יפורקו הקירות בזהירות על יסודותיהם 
תוך שמירה על האבנים, או החומרים המיועדים לשימוש חוזר,  כולל חפירה זהירה בגב הקיר, תמוכות,

  או למקום שיקבע המפקח. ניקויים והעברתם למחסני העירייה
 

 : מ"ק או מ"ר.מדידה
 במידת הצורך תבוצע הפרדה עפ"י סוגי הקירות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.  א. 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום
 התשלום כולל את כל הסעיפים המפורטים לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של הפעולה. .א

כולל ניקוי האבנים והחומרים המיועדים לשימוש חוזר והובלתם למחסני העירייה או  התשלום .ב
 למקום שיורה המפקח, לפי הצורך.

 
 

 פירוק מדרגות

 
סעיף זה מתייחס לעבודות פירוק מדרגות מכל סוג, לרבות בטון מזויין, מדרגות מאלמנטים 

 טרומיים, ועוד.

 מ"א.: מדידה
 רגות )בניצב לכיוון הטיפוס(.המדידה היא של אורך מהלכי המד .א

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום
התשלום כולל את כל החומרים ושלבי העבודה שפורטו לעיל וכל הנדרש לביצוע מושלם של  .א

 העבודה.
 התשלום כולל את הסדרת השטח לאחר הפירוק, לרבות מילוי בורות בהידוק מבוקר. .ב

 

 
 ציםעת וכריתת עקיר

 
 ובנוסף: 51ופרק  01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 

 שיונות מהגורמים המוסמכים.יעבודת זו תבוצע לאחר קבלת כל האישורים והר .א
העבודה תבוצע עפ"י המסומן בתכניות והוראות המפקח ולאחר סיור באתר וסימון העצים המיועדים  .ב

 לעקירה ע"י נציג מוסמך של מחלקת גינון בעירייה.
 עבודה זו כוללת את כריתת העצים ועקירת שורשיהם. .ג
 המפקח רשאי לדרוש ריסוס הבורות שנוצרו לאחר העקירה בחומר מעקר )חומר קוטל שורשים(. .ד
 העבודה כוללת את מילוי הבור בשכבות והידוקן לדרגת הצפיפות של הקרקע שסביב הבור. .ה
 

 : יח'.מדידה
 

 ף תשלום, ובנוסף:: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיתשלום
 התשלום כולל ריסוס בחומר מעקר, במידה ונדרש ע"י המפקח. .א

  התשלום כולל כל החומרים הנדרשים. .ב
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 התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, תאי ביקורת וקולטנים מכל סוג
 

מסגרות, מכסים, שבכות ותאי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך שימוש בחומרים  .א
 נם נופלים בטיבם מאלה שהשתמשו בהם במבנה המקורי.שאי

 מ' עם פלס מים לבדיקת התאמת הגובה לשטח הקרוב. 3על הקבלן להחזיק באתר סרגל באורך  .ב
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי הנחיות בזק ו"פרט הגבהת  .ג

 לפני תחילת העבודה. צווארון", פרט שיסופק לקבלן ע"י חברת בזק
במקרה של הגבהה, לאחר הסרת מסגרת המכסה או השבכה, תפורק רצועה עליונה כנדרש וייושרו פני  .ד

 החלק העליון של המבנה כדי שיהוו שטח חיבור מתאים לבנייה חדשה.
התאמת גובה קולטנים כוללת גם את הפירוקים וההתאמות של אבן השפה, הסבכה והתושבת, כיחידה  .ה

 אחת.

, מ"מ 30להסיר את המכסה והתושבת שלו, לסתת את הבטון הקיים לגילוי הזיון לעומק של מינימום  יש .ו
ולהניח ברזל זיון, לצקת צווארון, להרכיב את המכסה ולבצע כל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון 

 המפקח. 
 קיימת.במקרה של הורדת מפלס פני השוחה, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה ה .ז
ס"מ, מפני המיסעה  50במקרה של הגבהת מפלס פני השוחה, יש להקפיד כי גובה הצווארון לא יעלה על  .ח

עד תחתית התקרה, או בהתאם למידה שתידרש ע"י המפקחים מטעם הגורמים השונים, ובלבד שלא תעלה 
תם מחדש לפי ס"מ. במידת הצורך, העבודה כוללת את פירוק התקרה והקירות מכל סוג, ובניי 50על 

 תוכניות קונסטרוקציה חתומות ע"י מהנדס מורשה ובאישור גורמי התשתית המתאימים.
 עבודת התאמת השוחות תתבצע לאחר הקרצוף ולפני ביצוע שכבת בטון האספלט.  .ט
 תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי הבטון אשר ישמש לביצוע העבודה יהיה מהיר התקשות. .י
למפלס הסופי של הכביש וייבנו  הירות מרבית עד לעומק הנדרש מתחתתאים שיש להנמיכם ייהרסו בז .יא

 בהתאם לתכניות והוראות נציגי הרשויות המוסמכות.  מחדש עד לגובה המפלס הסופי,
 המתאימות. העבודה תבוצע לפי התכניות וההוראות שיועברו על ידי נציגי הרשויות המוסמכות .יב
ד עם השלמת ביצוע התאמת השוחה, יבצע הקבלן, במידה באזורים המיועדים לציפוי בבטון אספלט, מיי .יג

ויידרש ע"י הפיקוח, ריבוד בבטון אספלט קר להשלמת והתאמת גבהים לסביבה הקרובה, במטרה לאפשר 
 תנועת כלי רכב תקינה. 

 בטון האספלט הקר יוסר לפני ביצוע שכבת האספלט. .יד
 המפקחים מטעם אגף מים וביוב.בעת עבודות בתאי ביוב ומים, יש להזמין במידה ויידרש, את  .טו

 
במקרה של עבודה בתאים המכילים אביזרים, כגון: אביזרי מים, יש לעטוף את האביזרים בניילון, לפני  .טז

 תחילת העבודה.
בזמן העבודות בתאים, יש למנוע ככל שניתן נפילת פסולת וגרימת סתימות, ובכל מקרה לנקות ולסלק כל  .יז

 לאחר סיומה.פסולת שנפלה לתא במהלך העבודה, ו
 בעבודות בתאים, ובפרט בתאי ביוב וניקוז, יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע העבודות. .יח
 

 : יח'.מדידה
תעשה הפרדה בין סוגי התאים, המכסים, סוגי האלמנטים ועוד, עפ"י פרוט הסעיפים בכתב  .א

 הכמויות.
 בקולטני מי גשם תבוצע הפרדה עפ"י מספר תאי קליטה בכל קולטן. .ב

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום, ובנוסף:וםתשל

 התשלום עבור שוחות במדרכה ובכביש זהה. .א
התשלום כולל את כל הציוד והחומרים לרבות הבטונים, הזיון, התבניות, התמוכות ותיקון  .ב

 הכביש במקרה הצורך.
לאתר, התשלום כולל גם הובלה של מכסים ו/או חלקים ומוצרים אחרים ממחסן העירייה  .ג

 במידה והם מסופקים לקבלן ע"י העירייה.

הנמצא במסעה, עם  התשלום כולל שינוי תא קליטה מתא קליטה על יד אבן שפה לתא קליטה .ד
הגובה, במקומות  או בלי שינוי מפלס התא ו/או הפיכת תא מדרכה לתא כביש עם או בלי שינוי

 בהם זה נדרש.
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 ביטול תאים וקולטנים

 
ם שיש לבטלם, ייהרסו באישור ובתאום עם גורמי התשתית המתאימים, עד לעומק תאי ביקורת וקולטני .א

או עד לעומק הנדרש, ופתחי צינורותיהם ייסתמו על ידי פקקי  מטר לפחות, מתחת למפלס השתית 0.80של 
 ס"מ לפחות.  15בטון בעובי של 

 וחללי התאים ימולאו בחומר נברר  ויהודקו הידוק מלא. הבורות .ב
 
 '.: יחמדידה

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום

במקרה של קולטן למי גשם המכיל מספר תאי קליטה, יחשב כל תא קליטה ליחידה 
 נפרדת.

 
 

 ותחנת מפעל פיס פירוק והעתקת סככות אוטובוס/ טרמפיאדות
 

ך תיאום עם הבעלים, יועברו טרמפיאדות וסככות אוטובוס, המיועדות לשימוש חוזר יפורקו בזהירות תו .א
 בהתאם לתכניות ו/או הוראות המפקח.  למקום שיורה המפקח ויוקמו מחדש

 במידת הצורך יאוחסן המבנה המפורק עד להתקנתו מחדש. .ב
במידת הצורך כוללת העבודה את ניתוק הסככה מרשת החשמל, וחיבורה מחדש במקום ההעתקה וכל  .ג

 ברת החשמל.זאת בתאום עם הרשויות המוסמכות ועם ח
העבודה כוללת גם את תיקוני הריצוף, האספלט והבטון מסביב למבנה, במידה ויידרשו, במקום הפרוק  .ד

 ובמקום ההתקנה החדש. 
 

 יח'. :מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום
לביצוע מושלם התשלום כולל כל החומרים, הציוד ושלבי העבודה המפורטים לעיל והדרושים  .א

 של המטלה.
 

 
 פירוק והעתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג

 
לפני ביצוע הפירוק על הקבלן לדאוג לקבלת אישור המפקח או בעל השלט או מגורם מוסמך בעירייה  .א

 ולתאם עמו את מועד הביצוע.
 תבוצע בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. העבודה .ב
 דה לא יפגע נשוא הפירוק, לרבות הצבע, השלט והעמוד.הקבלן ידאג לכך שבמשך העבו .ג
 

 יח'.   :מדידה
 א.   המדידה לפי מס' עמודים.

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום

 התשלום כולל החומרים ושלבי העבודה לביצוע מושלם של המטלה. .א
 נם באתר לשימוש חוזר.העבודה כוללת את פירוק העמודים, ניקויים מהבטון ואחסו .ב
העבודה כוללת את התקנת העמודים במקום המיועד עפ"י התכניות מסמכי החוזה והנחיות  .ג

 המפקח.
העבודה כוללת גם את התקנת השלטים ו/או התמרורים שהיו על גבי העמודים ולא ישולם על  .ד

 עבודה זו בנפרד.
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 רחובריהוט  והעתקתפירוק 
 

 פירוק יפורק בזהירות ויועבר למחסני העירייה או למקום עליו יורה המפקח.ריהוט רחוב מכל סוג, המיועד ל
 

 : יח'.מדידה
 במידת הצורך תעשה הפרדה על פי סוגי הפריטים בהתאם לפירוט בכתב הכמויות. .א

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום. תשלום:

 
 

 פירוק זהיר של גדרות
 
ם להוראות המפקח יפרק הקבלן גדרות קיימות מכל סוג שהוא במקומות המצוינים בתכניות ו/או בהתא .א

 כגון: תיל, רשת, עץ ועוד.
שיובלו למחסני העירייה,  הגדרות יפורקו בזהירות על יסודותיהם תוך שמירה על שלמות כל האלמנטים, .ב

 לצורך שימוש חוזר. או למקום שיקבע המפקח או יאוכסנו על ידי הקבלן
 ת בטון ו/או אבן. סעיף זה אינו מתייחס לגדרו .ג

 הסעיף כולל מילוי הבור  שנוצר ע"י אדמה או תיקון הריצוף או אספלט. .ד
 

 :  מ"א או מ"רמדידה
 במידת הצורך תיעשה הפרדה על פי סוגי הגדרות בהתאם לפרוט בכתב הכמויות. .א

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום. :תשלום
 
 

 פירוק זהיר של עמודים
 
סת לפירוק זהיר של עמודים בכל קוטר וגובה, כגון: עמודי תאורה, עמודי טלפון ועוד, עבודה זו מתייח .א

 ה או למקום שיורה המפקח.יוהובלתם למחסני העירי
 סעיף זה אינו מתייחס לעמודי תמרור או שילוט. .ב

 
 יח'. :מדידה

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום

 את ניתוק העמוד במידה והוא מחובר לרשת.התשלום אינו כולל    
 

 
 ניסור באספלט קיים

 
 הניסור יבוצע בניצב לשכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות מסור מכני מתאים שיאושר ע"י המפקח. .א
 למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אוויר. .ב
 שיתאימו במדויק לתכנון.הניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המיסעה, כך  .ג
אם לא צוין אחרת, הניסור לא יימדד בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה של העבודות השונות כגון:  .ד

 פירוקים, אספלטים, חפירה וכו'.
 שימוש בסעיף זה טעון אישור כתוב של המפקח. .ה

 
 מ"א: מדידה

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום
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ף זה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות כגון: עבודות פירוק, ולא ישולם עבורו בנפרד, אלא אם סעי 
כן, נדרשה עבודה זו עפ"י התכנון וכן עפ"י הנחיה כתובה של המפקח, בלא קשר ותלות לעבודות שהניסור הינו 

 חלק מהן, ויש עבורה סעיף תשלום נפרד בכתב הכמויות.
 

 יםקולטנים ותאניקוי 
 

 עבודה זו מתייחסת לניקוי תא קליטה ראשי בקולטן מי גשם לכל עומקו. העבודה כוללת:
 סילוק כל פסולת וסחף מהתא. .א
 ניקוי הרשת, המסגרת ואבן השפה מפלדה והסרת החלודה. .ב
 

 יחידה  :מדידה
 א.   עבור תאי קליטה נוספים הצמודים לתא הראשי ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים.

 בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.ראה  :תשלום
 
 

 גרנוליטהסרת שכבת 
 

 במשטח קיים. טהעבודה מתייחסת להסרת שכבה גרנולי

 העבודה תבוצע עפ"י התוכניות ו/או הנחיות המפקח. .א

 מ"ר :מדידה

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום. :תשלום
 
 
 שוףיח
 

 ובנוסף: 51רק , פ01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 ס"מ. 15 -חשוף יבוצע וישולם בנפרד באזורי המילוי ובמקומות בהם עומק החפירה המתוכננת קטן מ .א
במידה ובוצע חישוף באיזור חפירה  באזורי חפירה לא יבוצע חשוף, באם לא נדרש בכתב ע"י המפקח. .ב

 ס"מ 15תופחת מכמות החפירה המאושרת לתשלום שטח החפירה * 

 המפקח.ת אך ורק עפ"י הנחיה כתובה במסמכי החוזה ו/או הנחיו החשוף יבוצעג. 
 : מ"רמדידה

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום

 והעברת החומר החשוף לאתר פסולת מאושר. יקוי, נא. התשלום כולל סילוק הצמחייה
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 עבודות עפר  51.02
 

 כללי       
 

 ובנוסף: 51כללי לעבודות בנייה פרק ראה במפרט ה
פרק זה מתייחס לכל הפעילויות הנדרשות לביצוע עבודות עפר במסגרת כל סוגי העבודה השונים ובכל סוגי  .א

 העפר, הן סלע והן כל סוג קרקע אחר.
 במידה ולא צוין אחרת, מתייחס המוסג "חפירה" גם למושג "חציבה". .ב
שיפועים המסומנים בתכניות או במפרטים, במסמכי החוזה או העבודה תיעשה לפי המידות, הגבהים, וה .ג

 עפ"י הנחיות המפקח.
במידה ולא צוין אחרת, התהליכים של העמסה, הובלה, פריקה, פיזור ויישור החומר כלולים במחירי  .ד

 העבודות השונות. 
 עבודות העפר יבוצעו באופן ששטח העבודה יהיה תמיד במצב המאפשר התנקזות. .ה

בולטים מעל לפני האדמה ייחשב נפח החפירה והמילוי בהנחה שפני האדמה עוברים בגובה  במקום שסלעים .ו
אלא אם כן הוכנס סעיף מיוחד לסלעים האלה  -המופיע בתנוחה ו/או בחתכים בלי התייחסות לסלעים 

 במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות. עבור חפירה מעבר לגובה זה לא תשולם כל תוספת
 

ן אחרת, מחירי החפירה או החציבה המוצגים בכתב הכמויות במידה ולא צוי .ז
ייחשבו כמתייחסים לחפירה/ חציבה באמצעים כלשהם, לפי בחירתו החופשית 
של הקבלן, או בכפיפות להגבלות הנובעות מן הדרישה הטכנית של ביצוע העבודה, 
כפי שהדבר מתואר במפרט הטכני המיוחד, במסמכי החוזה וכפי שייקבע על ידי 
המפקח. שימוש בשיטות עבודה שונות עבור חפירה ו/או חציבה ו/או מילוי לא 

 ישפיע על מחירי החוזה.
הקבלן ייקח בחשבון בעת הצגת מחיריו, כי יתכן שעבודות מסוימות יתבצעו  .ח

בתנאים מיוחדים כגון: תחת תנועה, בשטחים צרים, נפרדים או קטנים, בשעות 
שום תוספת עבור עבודות בשעות הלילה,  הלילה ועוד. על כן, הקבלן לא יקבל

עבודות תחת תנועה, או באזורים עם הגבלות תנועה, עבודה בשטחים צרים, 
קטנים או נפרדים, סמטאות, או ביצוע בשלבים, עבודת ידיים ועוד וכן כל הנדרש 

 להשלמת העבודה בצורה מושלמת ולשביעות רצונו של המפקח.
הנובעות מתנאי חפירה וחציבה מיוחדים  נותן העבודה לא יכיר בשום תביעות .ט

 הנובעים מסוג העפר, מעומק החפירה, מרוחבה, מתנאי האתר ועוד.
הגדרת סוג הקרקע כלא מתאים לתנאי העבודה והחלפתו בסוג  -החלפת קרקע   .י

 אחר, תתבצע אך ורק בהתאם לשלבים הבאים: 
 ביצוע אפיון הקרקע הקיימת על ידי בדיקות שדה ומעבדה. -
הקרקע כלא מתאימה עפ"י דו"ח הנדסי שיערך על ידי המתכנן או יועץ קרקע או הגדרת  -

 יועץ מבנה על סמך בדיקות השדה והמעבדה.
 ביצוע מדידה לפני ביצוע עבודת ההחלפה. -
ביצוע בדיקות אפיון לקרקע "הלא מתאימה" במהלך עבודות החלפת החומר לכל כמות  -

 מ"ק. 1,000של 
 ומר החלופי המובא למילוי.ביצוע בדיקות אפיון שוטף לח -
 ביצוע מדידות לאחר השלמת החפירה ולפני ביצוע המילוי מחדש. -

במידה ולא צוין אחרת, עבודות העפר כלולות במחירי היחידה של העבודות השונות ולא  .יא
 ישולם עבורן בנפרד.

 
 
 
 
 
 
 



   

111 

 

 
 

  חפירה ו/או חציבה  51.02.0005
 

 ובנוסף: 51ק , פר01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 
 
 העבודה כוללת את הסרת הצמחייה באזורי החפירה. .א
העבודה כוללת חפירה ידנית, שימוש בכל כלי מכני שיידרש, שימוש בחומר נפץ באם יותר לשימוש, ועוד.  .ב

 הכל עפ"י הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
מר החפירה או לנקוט בחפירה בחומר חרסיתי, על הקבלן להתחיל בעבודות מילוי וסלילה מיד אחר ג .ג

 באמצעים הנדרשים, על מנת לשמור על הרטיבות הטבעית הקיימת.
 החלפת קרקע תבוצע על פי הפרוט בסעיף "כללי" בפרק זה ובאישור המפקח. .ד
קרקעיים ועיליים. על -הקבלן ייקח בחשבון, כי באזור העבודה עלולים להימצא תשתיות ומבנים תת .ה

 על מנת לא לפגוע בתשתיות ו/או מבנים קיימים.הקבלן לבצע את החפירה בזהירות, 
 תפוזר לכל רוחב השטח והקבלן יימנע מריכוזה ברצועות בודדות. םהמכאנייתנועת הכלים  .ו
החומר העודף, בו לא ישתמש הקבלן לצרכיי מילוי באתר ייחשב כרכושה של עיריית באר שבע ויועבר, ע"י  .ז

 פקח.הקבלן, למקומות שפיכה מאושרים עפ"י הנחיות המ
המפקח יקבע באיזה סוג מהעפר החפור יש להשתמש למילויים בשטח הסלילה ואיזה להעביר למקום  .ח

 שפיכה או לכל מקום אחר שיאושר על ידי המפקח. 
אם נוכח המפקח בזמן העבודה, שחומר שאושר על ידו למילוי, אינו עונה על דרישות המפרט, או ששימוש   .ט

יהיה המפקח רשאי להורות על שימוש בעפר מסוג אחר, לאחר  בסוג אחר רצוי יותר מסיבות כלשהן,
משמעית, על ידי רישום הוראה בדף המתאים של יומן העבודה, את אופן חישוב -שהגדיר בצורה חד

 הכמויות של האדמה הנפסלת.
 כל שבירת בטון או שבירת בנייה מאבן בתחום העבודה תחשב לחפירה. .י

אושרו, יעשו באופן מבוקר במטרה למנוע כל נזק, ורק לאחר קבלת פיצוצים באזור בנוי ורגיש, במידה וי .יא
 אישור מראש מהרשויות המוסמכות. 

. החומר החפור 51מיטב החומר החפור ישמש כחומר מילוי באתר כאמור במפרט הכללי לעבודות עפר פרק  .יב
חיות אחרות ס"מ, באם אין הנ 20יועבר לאזורי המילוי, יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 

 בתכניות ובמסמכי החוזה.
במקומות, בהם תידרשנה עבודות עפר, ולא בוצעה מדידת מצב קיים במסגרת התכנון או במקומות, בהם  .יג

המצב הקיים שונה מהמסומן בתכניות, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו מדידת המצב הקיים. מדידה זו 
 עבודות העפר יתבססו על מדידה זו.תבוצע הנוכחות המפקח. מדידה וחישוב הכמויות עבור 

במידת הצורך ובהתאם להוראות המפקח, תבוצע חפירה זהירה באזורים, בהם ימצאו חומרי אגו"ם או  .יד
מצע, אשר יהיו ראויים לשימוש חוזר. החפירה הזהירה תבוצע באופן שהחומר שיכרה, לא יעורבב עם שאר 

רמות נפרדות, לצורך שימוש חוזר, לפי הוראות העפר. על הקבלן לערום את חומרי המצע או האגו"ם בע
 המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור חפירה זהירה זו, הכלולה במחיר החפירה.

בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור/החצוב באזורי המילוי, גם אם  .טו
ו/או להורות על  םאופטימאלייאינם הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה ש

 שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו.

אבנים וגושי סלע ובטון הבולטים ממפלס כל שטח מעובד אחר, ינופצו עד למפלס השתית או יעקרו  .טז
צובה, יתר חפירה, או הוצאת ויסולקו מהשטח או יועברו למילוי. את כל הבורות שנוצרו כתוצאה מיתר חי

אבנים, סולינג, סלעים וכו', יש למלא, להרביץ מים ולהדק, על מנת להביא את מפלס השתית לגבהים 
כל על חשבון הקבלן, ללא כל תוספת  הדרושים, לפי התכנית ולצפיפות הדרושה כמתואר בסעיפי המילוי,

 תשלום.
יב הקבלן לבצע, על חשבונו, מילוי חוזר מעפר מטיב באזור חפירת יתר, במקום שהמפקח ימצא לנכון, יחו .יז

 מאושר בהידוק מלא.
עבודות החפירה כוללות גם ביצוע חפירה נוספת מתחת לתחתית החפירה המתוכננת, לשם הרחקת אדמה  .יח

בלתי מתאימה והרחקת אדמה פסולה. עבודות אלו תבוצענה רק לפי דרישת המפקח וכמות החפירה 
 עם החפירה הכללית, ללא שום תוספת מחיר. הנוספת הזו תיכלל ותשולם

על הקבלן לספק ולפזר מילוי, לפי התנאים הנכללים בסעיפים המתאימים שבמפרט זה ולפי המחירים  .יט
 המתאימים שבסעיפי החוזה, במידה ואין עודפי חפירה.

קן הידוק קרקעית המילוי, כלומר הידוק השטח עליו יותיישור השטח ועבודת החפירה כוללת גם את  .כ
 המילוי, לאחר ביצוע החשוף או הסרת הצמחייה.
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חללים שנוצרו מתחת ליסודות ולמבנים, כתוצאה מחפירת יתר, ימולאו בבטון רזה או בטון דבש, ע"י  .כא
 הקבלן ועל חשבונו.

במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפירת יתר, ימלא הקבלן את אזור חפירת היתר בחומר מילוי מתאים  .כב
הדק או בשכבות ולצפיפות כנדרש במפרט הכללי בתלות במיון החומר ובעומק מפני המאושר ע"י הפיקוח וי

 השתית. העבודה זו תבוצע על חשבון הקבלן.
העבודה כוללת גילוי זהיר ומעבר/חציית תשתיות וקווי מערכות למיניהן, בין שהן מסומנות ובין שאינן  .כג

 ת/ הצנרת בעת החפירה, לאחר גילויה.מסומנות בתוכניות. כמו כן, כוללת העבודה את תמיכת התשתיו
 

 : מ"ק. מדידה
כמות החפירה תימדד בהתאם לנפח העפר המיועד לחפירה ללא כל תוספת עבור הגדלת הנפח  .א

 בתהליך העבודה.

קיים" לפני הביצוע  –חישוב הנפח יתבצע בצורה ממוחשבת על בסיס תכניות מדידה של "מצב  .ב
 ולאחריו.

 
 

  דנית בשטח מוגבל ולצורך גישושבעבודה יחפירה  51.02.0145
 

 ובנוסף: 40, פרק 41,  פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 מ'. 1.50רוחב החפירה עד  .א
 מ', אלא אם כן יורה המפקח אחרת. 2.0החפירה היא עד לעומק  .ב
 מ'. 10.0אורך החפירה בנקודה אחת, לא יעלה על  .ג
קרקעיים. על הקבלן לדאוג לגלות את -ים וצינורות תתייתכן ומתחת לפני השטח קיים מספר רב של כבל .ד

 כולם.
במקרה והחפירה נעשית בתוך אספלט קיים, יש לפרק תחילה את האספלט. לצורך זה, יש לנסר את  .ה

באמצעות משור מכני שיימצא באתר כל משך ביצוע  האספלט בשני קווים ישרים, בתחום החפירה,
 העבודה.

 נוכחות של כל הנציגים הרלוונטיים לחפירה. חובה על הקבלן לזמן ולתאם מראש .ו
העבודה תתבצע, בזהירות מרבית, בידיים או בעזרת כל כלי מכני שיידרש, הכל על פי תנאי האתר ודרישת  .ז

 המפקח.
 על הקבלן להשתמש במגלה מתכות. .ח
 העבודה כוללת את דיפון ותמיכת החפירה, במידה ויידרש. .ט

שנחפרה, תוך החזרת המצב לקדמותו לפני החפירה. המילוי  המפקח רשאי לדרוש מילוי מחדש של התעלה
 מחדש והתשלום בגין פעולה זו, יבוצעו עפ"י סעיף "מילוי חוזר לתעלות" שבפרק זה.

 
 : מ"קמדידה

 יש למדוד את נפח התעלה שנחפרה לצורך הגישוש. .א
ן ביצוע במידת הצורך תעשה הפרדה על פי עומק החפירה, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות וכן בי .ב

 העבודה באזורי אספלט או אזורים שאינם מצופים אספלט.
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום

 התשלום אינו כולל החזרת המצב לקדמותו. .א
 עבור המילוי החוזר, במידה ויידרש, ישולם בנפרד עפ"י סעיף "מילוי חוזר לתעלות" שבפרק זה. .ב
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 מילוי - 51.02.0115, 51.02.0125, 51.02.0034-51.02.0050
 
 ,  ובנוסף:51,  פרק 01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  

עפ"י ההנחיות בתכניות או מסמכי החוזה או הנחיות המפקח, יבצע הקבלן חישוף או הסרת  .א
 צמחייה באזור המיועד למילוי

מילוי וישבור ויסלק גושי אבן וסלע לפני התקנת המילוי יישר הקבלן את פני השטח המיועד ל .ב
 הבולטים מפני השטח.

באם לא ניתנה הנחיה אחרת, לפני התקנת המילוי, יהדק הקבלן את פני השכבה של העפר  .ג
ס"מ. דרגת הצפיפות ותכולת הרטיבות יהיו בהתאם  20המקומי בשטח המיועד למילוי לעומק 

 השתית המתוכננת.לנדרש במפרט הכללי, בתלות במיון החומר ובעומק בפני 
העבודה כוללת מילוי ידני במקרים, בהם שימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי בשל חוסר  .ד

 אפשרות גישה, שטחים קטנים בודדים וצרים או כל סיבה אחרת שהי.
 3.0באם לא צוין אחרת בתכניות או במסמכי החוזה, המילוי יבוצע בהידוק מבוקר עד לעומק  .ה

נת ובהידוק רגיל בעומק גדול יותר )ראה סעיף כבישה והידוק מ' מתחת לפני השתית המתוכנ
 במפרט הכללי(. 51בפרק זה ובפרק 

 חומר מילוי יהיה בהתאם לנדרש במסמכי החוזה וטעון אישור המפקח. .ו
 6A-או  7A-מסוג  AASHTOאם לא צוין אחרת, לא יותר לשימוש כחומר מילוי עפר בעל מיון  .ז

 .4 -עם מדד קבוצתו הגבוהה מ
 ס"מ. 20מ' מפני השתית יהיה  2.0לא צוין אחרת, עובי שכבות במילוי עד עומק אם  .ח
 51אם לא צוין אחרת, דרגת ההידוק של המילוי תהיה בהתאם לנדרש במפרט הכללי בפרק  .ט

 בתלות במיון החומר ובעומק מפני השתית.
הקבלן יתאים את ציוד ההידוק ושיטת ההידוק לתנאי האתר. לדוגמא בקרבת מבנים  .י

מתקנים יעשה ההידוק בצורה שתאפשר מחד קבלת הצפיפות הנדרשת ומאידך תימנע כל ו
 פגיעה במבנים או המתקנים.

יש להקפיד על אחידות חומר המילוי. לא יותר שימוש בסוגי עפר בעלי תכונות שונות באותה  .יא
 שכבה בקטע נתון ובמפלס נתון.

 מתוכננים.כל שכבה תיושר עם סיומה למפלסים מקבילים לפני השטח ה .יב
יש להקפיד, כי תנועת ציוד ההובלה וכל ציוד מכני אחר על שטח המילוי, תבוצע בצורה  .יג

 אחידה לכל רוחב השטח.
הידוק המילוי יבוצע בהתאם להנחיות מסמכי החוזה וסעיף כבישה והידוק במפרט הכללי 

 51לעבודות בניה, פרק 
 : מ"ק.מדידה 

 ודק בשטח.א.   המדידה נטו על פי כמות החומר המה 
 חומר שהובא משטחי חפירה יימדד בנפרד. .א
 תעשה הפרדה בין סוגי מילוי כגון: מילוי מובא, מילוי נברר ועוד.  .ב
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: :תשלום

ישולם רק עבור מילוי מושאל מאדמת המקום או מילוי המובא מבחוץ. לא ישולם  .א
מאזורי חפירה במקום, מאחר והתשלום של סעיף עבור מילוי בחומר שהובא 

 החפירה כולל גם את עבודות המילוי.
התשלום אינו כולל את השלבים המקדימים הנדרשים להכנת השטח למילוי ובהם  .ב

חישוף או הסרת צמחיה והידוק השטח. באם נדרש ביצוע פעולות אלה ישולם 
 עליהם בנפרד עפ"י סעיף התשלום המתאים. 

מילוי שהובא מאזורי חפירה במקום או מילוי מושאל מאדמת התשלום לגבי  .ג
המקום אינו כולל את הידוק המילוי )להוציא שכבה תחתונה, כאמור בסעיף ב' 

 לעיל(, שעליו ישולם בנפרד בהתאם לסעיף המתאים )כבישה והידוק מילוי(.
 לגבי מילוי שהובא מבחוץ כולל התשלום גם את הידוק המילוי.  .ד
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 מילוי תעלות – 51.02.0125-51.02.0130 
 

 ובנוסף: 57, פרק  51ראה סעיף "מילוי בעפר" בפרק זה, מפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
הקבלן ימלא כל תעלה מיד לאחר גמר העבודות כגון: הנחת הצינורות ועוד וקבלתם על ידי  .א

 המפקח.
עפר, כבישה והידוק באם לא נאמר אחרת, המילוי בתעלות יבוצע בהתאם להנחיות לגבי מילוי ב .ב

 .57, פרק 51במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 
העיריה רשאית לדרוש כי, מילוי תעלות באזורים סלולים מכל סוג, המיועדים לתנועת הולכי רגל  .ג 

וזאת עד למבנה  98%ו/או כלי רכב, יבוצע באמצעות מצע סוג א' אשר יהודק לדרגת צפיפות של 
 ע כמפורט בסעיפים הבאים.העליון, אשר יבוצ

באם לא נאמר אחרת, באזורים סלולים ובשטחים פתוחים יותאם גובה המילוי לגובה פני השטח  .ד
 הקיימים.

באם לא נאמר אחרת, בשטחים סלולים המיועדים לתנועת הולכי רגל ו/או כלי רכב יעמוד המילוי  .ה
 בדרישות הבאות:

ם ועובי השכבות, לא יפחת בעובי ובטיב מבנה השכבות העליונות בתוך התעלה, סוג החומרי .1
 מהקיים במשטח או מהמתוכנן משני צידי החפירה.

במשטחים המיועדים אך ורק לתנועת הולכי רגל יהיה המבנה העליון המינימלי בתעלה  .2
 כמפורט להלן:

 ס"מ(. 15ס"מ מצע סוג א' )מהודק בשכבות בעובי מרבי של  30 -
 ס"מ( או אריחי ריצוף טרומיים. 4שכבות של  2 -ס"מ )מהודק ב 8בטון אספלט בעובי  -

 במשטחים המיועדים לתנועת כלי הרכב יהיה המבנה העליון המינימלי בתעלה כמפורט להלן: .3
 ס"מ(. 15ס"מ אגו"מ )מהודק בשכבות בעובי מרבי של  45 -
 ס"מ( או אריחי ריצוף טרומיים. 5שכבות של  2 -ס"מ )מהודק ב 10בטון אספלט בעובי  -

קיים או המתוכנן קטן מהמינימום המפורט בסעיף זה, יבוצע המילוי עפ"י באם המבנה ה .4
 לעיל. 3 -ו 2המבנה המינימלי המפורט בסעיפים 

 
בנוסף לנאמר לעיל, עובי המצעים בתעלה במשטחים סלולים המיועדים להולכי רגל או  .5 

 ס"מ לפחות מהמבנה הקיים או המתוכנן. 10 -לכלי רכב יהיה גדול ב
 15 -לעיל, עובי האגו"מ בתעלה, במשטחים המיועדים לכלי רכב יהיה גדול ב בנוסף לנאמר .6

 ס"מ לפחות מהמבנה הקיים או המתוכנן.
העבודה תבוצע בהתאם להנחיותיהם ודרישותיהם של נציגי הרשויות המתאימות ותחת  .ו

 פיקוחם.
יפות שדה ס"מ( בדיקות צפ 20לצורך בקרת ההידוק במילוי תעלות, יבוצעו לכל שכבת מילוי  ) .ז

 בדיקות לתעלה, באם לא נאמר אחרת. 2–מ' אך לא פחות מ  40כל 
עבור המילוי העליון בשטחים סלולים כמתואר בתת סעיף ה' לעיל, תשולם תוספת כמפורט  .ח

 בסעיף תשלום.
 

 : מ"קמדידה
 א.  תיעשה הפרדה בהתאם לסוג המילוי, עפ"י הפרוט בכתב הכמויות.

 
 פרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:: ראה בפרק המוקדמות במתשלום

סעיף מילוי חוזר לתעלות כלול במחירי העבודות השונות כגון: הנחת צנרת,  .א
קרקעיים ועוד ולא ישולם עבורו בנפרד, להוציא במקרים, -שרוולים, מתקנים תת

 בהם מתקיימים שני התנאים הבאים:
 מצוין במפורש, כי פריט התשלום אינו כולל מילוי חוזר. -
 תשלום מתאים נפרד למילוי תעלות בכתב הכמויות. קיים פריט -

התשלום אינו כולל את מילוי שכבות המבנה העליונות בשטחים סלולים, כמפורט  .ב
בסעיף זה, תת סעיף ה'. עבור עבודה זו ישולם בנפרד עפ"י פריטי התשלום 

 המתאימים בפרק זה. 
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 תעלות  מילוי
 חולב
 

במקום  ים או חול צהובות באמצעות חול סעיף זה מתייחס למילוי מבוקר של תעל
 השימוש בקרקע המקומית. 

, 51ראה בסעיף מילוי חוזר לתעלות בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
 ובנוסף: 57פרק 

 אם לא נאמר אחרת, עבודה זו תבוצע רק עפ"י הנחיה כתובה של המפקח. .א
 

 : מ"קמדידה
 

 סעיף תשלום ובנוסף:: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בתשלום
 

 
 2011הוצאת יולי  51ראה במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק  כבישה והידוק

 
 : מ"ר או מ"קמדידה

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף: :תשלום

בעבודות מילוי לא ישולם על הידוק השתית בנפרד )שכבת המילוי  .א
 המילוי. האחרונה(, היות והוא כלול במחיר הידוק

 בעבודות הידוק מילוי, תעשה המדידה לפי מ"ק של חומר מהודק. .ב
 בעבודות הידוק שטחים, תעשה המדידה לפי מ"ר, של שטח מהודק. .ג
ס"מ,  20עבודת הידוק שטחים כוללת את תיחוח השכבה לעומק  .ד

 הרטבתה והידוקה בהתאם למפלסים המתוכננים.
במחירי היחידה  בעבודות מילוי מובא, מצע ואגו"ם כלול ההידוק .ה

 המתאימים ולא ישולם עבורו בנפרד.
 

סעיף זה בא לתת מענה לעבודות פילוס והידוק פני השטח לגובה, למפלס  יישור שטח
ולשיפועים המתאימים במקרה שהפרשי הגובה הקיימים בשטח לפני העבודה 

 , ביחס לגובה המתוכנן. בהתאמה לסעיף ס"מ 50± או ס"מ 20±  הינם
 "עבודות עפר" ובנוסף: 51כללי לעבודות הבניה, פרק ראה במפרט ה

העבודה כוללת את יישור ופילוס השטח בהתאם לגבהים, למפלסים  .א
 ס"מ ולהידוקו. 20ולשיפועים המתוכננים, את תיחוח פני השטח לעומק 

אור העבודות בסעיפים לגבי עבודות עפר, חפירה, מילוי והידוק יכל הנאמר בת .ב
 יף זה. במפרט זה, חל גם על סע

 : מ"רמדידה

 

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.תשלום
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 עבודות מצעים ותשתיות 51.03
 

 ובנוסף:  2011הוצאת יולי  51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה,  פרק  כללי
 
ס"מ  10באם לא צוין אחרת, עובי שכבה מינימלי לאחר ההידוק היה  .א

 ס"מ. 20סימלי, לאחר ההידוק, יהיה ועובי שכבה מק
 ס"מ. 20באם לא צוין אחרת, עובי שכבת המצע במדרכות יהיה  .ב
פרטי תשלום הכוללים אספקת חומרים בלבד, יפורטו בנפרד בכתב  .ג

הכמויות. טיב החומרים יהיה זהה למפורט בסעיף המתאים בתת פרק 
 זה.

 
 

 מצע 
 

 
 
 

 ,  ובנוסף:2011וצאת יולי ה  51 ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק
 
 סעיף זה מתייחס הן לעבודות מצע סוג א' והן למצע סוג ב'. .א
באם ליד המלה מצע לא צוין סוג המצע, יעשה שימוש במצע סוג א'  .ב

 בלבד.
יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים קלים ואף הידוק  .ג

ותנאים מיוחדים קרקעית, מבנים -ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת
אחרים. לא יהיה שום וויתור, ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות 

 הצרים והמיוחדים הנ"ל. 
 

 : מ"ק או מ"ר.מדידה
חישוב הנפח או השטח יבוצע ללא ניכוי קווי ניקוז, שוחות,  .א

 תאים וכדומה. 
חישוב הנפח יבוצע ע"י הכפלת השטח המתוכנן להיות מכוסה  .ב

וכנן. השטח יקבע על סמך התכנון במצע בעובי השכבה המת
ו/או ההנחיות ובתנאי שהמדידה לאחר הביצוע תוכיח 
שהשכבה בוצעה בהתאם לאותן תכניות ו/או הנחיות לגבי 

 מידות הרוחב האורך והעובי. 
 עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק. .ג

 
 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום

 
דות הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים התשלום כולל עבו .א

קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת התת קרקעית, 
במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים 

 מיוחדים אחרים. 
 
 

 
תשתית מאבן גרוסה 

 מודרגת )אגו"ם(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,  ובנוסף:51ק ראה במפרט כללי לעבודות בנייה, פר
 סעיף זה מתייחס הן לעבודות אגו"ם סוג א' והן אגו"ם סוג ב'. .א
באם ליד המלה אגו"ם לא צוין סוג האגו"ם, הכוונה היא לאגו"ם סוג  .ב

 א'.
יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים קלים ואף  .ג

הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת קרקעית, מבנים ותנאים 
מיוחדים אחרים. לא יהיה שום וויתור ברמת ההידוק הדרושה גם 

 במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל.

 : מ"ק או מ"ר.מדידה
חישוב הנפח או השטח יבוצע ללא ניכוי קווי ניקוז, שוחות,  .א

 תאים וכדומה. 
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 ייצוב שתית בשברי אבן
 

חישוב הנפח יבוצע ע"י הכפלת השטח המתוכנן להיות מכוסה  .ב
יקבע על סמך התכנון במצע בעובי השכבה המתוכנן. השטח 

ו/או ההנחיות ובתנאי שהמדידה לאחר הביצוע תוכיח 
שהשכבה בוצעה בהתאם לאותן תכניות ו/או הנחיות לגבי 

 מידות הרוחב האורך והעובי. 
 עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק. .ג

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום
בות אלה שתבוצענה בכלים התשלום כולל עבודות הידוק, לר .א

קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת התת קרקעית, 
במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים 

 מיוחדים אחרים. 
 
 

סעיף זה בא לענות על עבודות הטיפול בקרקעות לא יציבות, שלא מאפשרות 
דם כאשר תנועת ציוד מכני, ו/או השוקעות תחת עומס וחוזרות למצבן הקו

 העומס יורד. 
ס"מ לפני  30יש לפזר, על פני השכבה, שכבת שברי אבן שעובייה  .א

 הידוק. תנועת ציוד העבודה תתבצע על גבי שכבת האבן.
 הדרישות לגודל האבן הן: .ב
 ס"מ. 20גודל האבן המקסימלי יהיה  -
 .10%ס"מ בשיעור העולה על  -10לא תותר אבן בגודל קטן מ -
אבן לתוך השתית, עד אשר תיוצב שכבת יש להדק את שכבת שברי ה .ג

 השתית ולא יחולו בה כל תזוזות.
במידה ובמהלך ההידוק תחדור שכבת האבן לשתית ללא השגת  .ד

ההתייצבות הנדרשת לעיל, יש להוסיף שכבת אבן נוספת ולחזור על כל 
 הפעולות.

מ' וברוחב נתיב, על פי השלבים  50יש לבצע קטע נסיוני באורך של  .ה
עיף זה, על מנת לבחון את התנהגות השתית המיוצבת. המצוינים בס

 שיטת העבודה הסופית תקבע רק לאחר אישור הקטע הניסיוני.
 

 :   מ"קמדידה
המדידה תעשה ע"י הכפלת השטח המטופל בעובי שכבת  .א

 האבן שפוזרה.
 מדידת עובי שכבת האבן תבוצע לאחר הפיזור ולפני ההידוק. .ב

 זה, בסעיף תשלום.  : ראה בפרק המוקדמות במפרט תשלום
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 עבודות אספלט  51.04
 

 כללי  .א
                                                         

תת פרק זה  מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט, אף אם מוזכרות בפרקים אחרים ובהם: 
 , עבודות אחזקה ועוד. Micro Surfacing, אספלט קר, דייס ביטומני, SMAאספלט שקט, 

 

 חומרים .ב
 

במפרט הכללי  51כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 
 לעבודות בנייה ובנוסף:

מהדרישות  באם יחרגו תכונות האגרגטים המשמשים לייצור התערובת האספלטית .1
רשאי המפקח להפסיק  במפרט הכללי לעבודות בנייה, 2011הוצאת יולי  51שבפרק 

 את ייצור ואספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שנתגלו.

(, תהא התכולה שתקבע J.M.Fתכולת הביטומן לעבודה, הכלולה במרשם התערובת ) .2
ותאושר על ידי המפקח, תוך התייעצות עם מתכנן המבנה, במידת הצורך, בהסתמך 

 על בדיקות המעבדה, "לתערובת המאושרת". 
דוק בזמן תכנון התערובת )מס' הקשות בכל צד של הגליל( תקבע אנרגית ההי .3

 .51בהתאם לסוג החומר ולנפחי התנועה ברחוב כמפורט בפרק 

תערובת אספלטית, אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט זה ובמפרט  .4
המיוחד ואושרה על ידי המפקח, היא ה"תערובת המאושרת" וקו הדירוג של תערובת 

 רוג המאושר". זו הוא "קו הדי
במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט יחרגו, במהלך אספקתה, מממצאי  .5

בדיקת "התערובת המאושרת" ולדעת המפקח, חריגה זו מהותית, וכן בכל מקרה של 
שינוי מקור אספקת האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן 

 (..J.M.Fומרשם התערובת )יחויב לחזור, על חשבונו,  על תכינת הרכב 
העונה   PG-76-10או  PG-70-10או  PG-68-10אם לא נאמר אחרת, הביטומן יהיה מסוג .6

 .1חלק  161לדרישות תקן ישראלי 
באם לא הוגדר אחרת, יעשה שימוש בתערובת אספלטית העומדת בדרישות הדרוג של שכבה  .7

 , סוג א'.19תא"צ מקשרת ונושאת בעל גרגיר מקסימלי של 
 
 .  דרישות הביצועג

 
 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, במסמכי החוזה והוראות  המפקח. .א
ס"מ אלא אם כן  7העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  .ב

 אושר אחרת על ידי המפקח.
בודה, הוא תנאי הכרחי לתחילת המצאות מטאטא מכני, בכל מערכת שאיבת אבן תקינה באתר הע .ג

ביצוע העבודה. לפני ריסוס והנחת שכבת בטון האספלט, יטואטא השטח מכל חומר זר מאבק או 
 לכלוך, בעזרת המטאטא המכני, לשביעות רצונו של המפקח. 

אישור לתחילת עבודות הריבוד יינתן רק לאחר השלמת עבודות ההכנה לרבות התיקונים ופיזור  .ד
 וזאת לשביעות רצונו של המפקח. הריסוס המאחה 

עבודת פיזור ללא כבלי פלדה תותר, רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו  .ה
 8.4על ידי המפקח. במקרה זה יבוצע הפיזור באמצעות מגמר המצויד במגלש, באורך מינימלי של 

 מ' כאשר, המגמר מצויד גם בבקר שיפוע.
 ס"מ. 4שכבה אספלטית במדרכות יהיה באם לא נקבע אחרת, עובי  .ו
לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מפעלים שונים בו זמנית לאותו אתר. רק במקרה של  .ז

תקלה ממושכת במפעל האספלט רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר, אשר עומד בכל דרישות 
 המפרט ואושר על ידי המפקח.
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שעות מסיום עבודות הקירצוף.  48 -הריבוד של שטח מקורצף יבוצע לא יאוחר מ .ח
במשך זמן זה, אחראי הקבלן על אחזקת השטח כולל ניקיון, סתימת בורות ועוד 

 ולהבטחת תנועה בטוחה בקטע.
 פיזור אספלט במגמר ללא כבלי פלדה וללא מגלש טעון אישור בכתב של המפקח. .ט
, על הקבלן להשתמש במגמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצוע. במקומות צרים .י

 מ'. 1.50ישתמש הקבלן במגמר ברוחב 
במקומות, בהם משתמשים בלוחות עץ או ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית  .יא

 בהתחברויות, ניתן לוותר על חיתוך השפה לרוחב.
הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט, לרבות מריצה,  .יב

גישה לציוד המוכן. בכל מקרה, מכבש בומג ידני וכד', לעבודה באזורים, בהם אין 
מותנית העבודה הידנית באישור של המפקח. לא יורש פיזור ידני של אספלט, 

 .C º100 -כאשר הטמפרטורה שלו נמוכה מ
תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף. מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות  .יג

אות שתי דקות. לא תותר תחילת העבודה לפני הימצ 15עוקבות לא יעלה על 
 משאיות לפחות, באתר.

במידה ויידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה "מיישרת" )שכבה אספלטית בעובי  .יד
שיורה המפקח(, לפני ביצוע שכבת הציפוי, תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד 
הסלילה הרגיל. התשלום עבור שכבה זו יבוצע עפ"י מחיר היחידה של שכבת ציפוי 

 מחיר.בטון אספלט, ללא כל תוספת 
 ק"מ. 100מרחק ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על  .טו

לא יותר ביצוע ריסוס יסוד מעל שכבה גרנולרית, לפני טאטוא פני השכבה  .טז
הגרנולרית במטאטא מכני, תיקון אזורי "סגרגציה" ואישור הגבהים בהתאם 

 לתכנון ולדרישות המפרט.
יורה המפקח בכתב, יפתח  במקומות המסומנים בתכניות או במקומות עליהם .יז

 ס"מ. 5מ' ובעומק  3הקבלן במשור מכני פס התחברות באספלט הקיים ברוחב 
 

 ציוד .ג
 

 , לפחות.PSI 110טון ובעל לחץ אויר בחישוק של  16המכבש הפנאומטי יהיה במשקל מינימלי של  .א
ס"מ יידרש מכבש פנאומטי במשקל  7במידה ויאשר המפקח הידוק שכבה בעובי העולה על  .ב

 טון. 22ינימלי של מ
 טון לפחות. 10מכבש גלגלי הפלדה יהיה במשקל  .ג
הקבלן ימציא לידי המפקח תעודות שקילה עדכניות שיעידו על משקל המכבשים לפני תחילת  .ד

 העבודה.
 רק מרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות הפיזור תאושר לביצוע העבודה. .ה
 ת ריסוס אבני השפה בביטומן.המרססת תצויד במגביל ריסוס בצדדים, למניע .ו
הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי רוטט )טנדם"( במקום המכבש הסטאטי בעל גלגלי  .ז

 הפלדה.
 

 בקרת איכות .ד
 
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. כל  51כמות הבדיקות למנת יצור תהיה בהתאם לנאמר בפרק  .א

 בוצעו לאותה מנת יצור.בדיקה מייצגת את מנת היצור או חלקה, בהתאם לכמות הבדיקות ש
הקבלן אחראי לכך, שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה ומעבדן משך כל זמן ייצור האספלט.  .ב

במפרט  51המעבדה תהיה מצוידת בכל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות, בהתאם לפרק 
צוע הסמכה לבי תניסיון בעבודה זו ובעל תיהיה בעל ההכללי ובמפרט הטכני המיוחד. המעבד

 הבדיקות.
 C º165 -לא יותר פיזור תערובת אספלטית, שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ .ג

 .C º130 -ונמוכה מ
בכל מקרה, שלדעת המפקח נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות במנת ייצור, רשאי  .ד

 אם. המפקח לקבוע, כי כל בדיקה משקפת חלק ממנת ייצור/עיבוד והניכוי יקבע בהת
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בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים, אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה, רשאי המפקח  .ה
 להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות הנ"ל וכל זאת על חשבון הקבלן.

בסוף כל יום עבודה, יציג הקבלן למפקח תרשים ביצוע יומי וחישוב שטחים של  .ו
יון מידות, כמויות ומיקום(. בנוסף, השכבה האספלטית שבוצעה באותו יום )בצ

ינהל רישום שוטף של ממצאי בדיקות התערובת האספלטית, בציון תאריך 
אספקתן ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת האספלט. הקבלן יצרף 
מידי חודש, לחשבונותיו, את הריכוז הנ"ל )תרשימי שטחים, חישוביהם, כמויות 

 וממצאי הבדיקות(.
 הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה. בדיקות .ז
במקרה של בדיקות גלעינים חוזרת, יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע  .ח

 הבדיקות המקוריות.
 מדי חום לבדיקת טמפרטורת האספלט. 2הקבלן יחזיק באתר, במהלך העבודה,  .ט
ט וכן במהלך האספקה, עותק על הקבלן להמציא, לפני אספקת תערובת האספל .י

מתעודת המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת 
האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך אספקתו ומספר המיכל, בבתי הזיקוק, 

 ממנו סופק הביטומן.
במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות רשאי המפקח לדרוש הוצאת כמות גלעינים  .יא

 הכללי.כפולה מהנדרש במפרט 
 בדיקות הביטומן הטרי יבוצעו אחת ליום ייצור. .יב
בדיקת ביטומן משוחזר תבוצע אחת לשבוע, אולם לא פחות מאשר בדיקה אחת  .יג

 לכל אתר עבודה.
 

 בטון אספלט לקוי .ה
 
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות   .א

 לא צוינו ניכויים בפרק הניכויים.מדרישות המפרט אשר לגביהן 

מהערכים שמגדירים את תכונות האגרגטים,  10%במידה ותתגלה במהלך העבודה סטייה של עד  .ב
ממנת העיבוד היומית. מעבר לסטייה  10%ינוכה ממחיר החוזה שיעור של  ,51כפי שמפורט בפרק 

 זאת, תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה במקומה.
 

 בטון אספלט לקויניכוי ממחירי  .ו
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, המפקח רשאי לנכות ממחיר  .א
החוזה גם עבור סטיות  מדרישות המפרט אשר לגביהן לא צוינו ניכויים בפרק 

 הניכויים.

מהערכים שמגדירים את תכונות  10%במידה ותתגלה במהלך העבודה סטייה של עד  .ב
ממנת העיבוד היומית.  10%ינוכה ממחיר החוזה שיעור של  ,51האגרגטים, כפי שמפורט בפרק 

 מעבר לסטייה זאת, תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה במקומה.

 

 הגדרות .ז
 

 :אתר
לותיו הוגדרו מראש  בצו התחלת העבודה ו/או ע"י המפקח ומקום ביצוע העבודות במסגרת חוזה זה, שגב

 לות מקום ביצוע עבודות אחר במסגרת חוזה זה.מ' מגב 1000ביומן העבודה, והמרוחקים לפחות 
 

 צומת:
כבישים /או רחובות, להוציא כניסות לחניות  2מקום ביצוע עבודות במסגרת חוזה זה, הכולל מפגש של לפחות 

ו/או חצרות, אשר הוגדר מראש כ"צומת" בצו התחלת העבודה ו/או ע"י המפקח ביומן העבודה, כאשר 
רד ולא ברצף אחד עם שטח מהרחובות. גבולות שטח הצומת יוגדרו ע"י סוף העבודות במקום מבוצעות בנפ

 הגנתה לאורך כל אחד מזרועות הצומת.
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  :מאושרת מעבדה/מבדקה
 על הממונה י"ע ושאושר מעבדות הלאומית להסמכת הרשות י"ע שהוסמך מי או ,הישראלי התקנים מכון

 1953 ג"התשי התקנים חוק של א ( 12סעיף ) פי על והמסחר התעשייה במשרד התקינה
 

  :אספלטי כובע
 .המיסעה במבנה האספלט שכבות כל של הכולל העובי

 
 
 

  :אספלטית תשתית שכבת
 הכובע בתחתית הנמצאת ,מ"מ 37.5 של בגודל מכסימלי אגרגאטים דירוג עם אספלטית מתערובת שכבה

 .האספלטי
 

  :עליונה נושאת שכבה
 )עומסי תנועה(  מבני הינו תפקידה עיקרש האספלטי בכובע העליונה השכבה

 
  :ציפוי שכבת

השכבה העליונה בכובע האספלטי שעיקר תפקידה הינו תפקודי )הפחתת רעש, שיפור רמת החיכוך, שיפור 
 יעילות הניקוז וכו'(

 
  :מקשרת שכבה
 בעובי ,הציפוי שכבת או הנושאת העליונה לשכבה האספלטית התשתית בין הנמצאת ,יותר או אחת ,שכבה

 .המתוכנן האספלטי הכובע עובי להשלמת נדרש
 

  :מיישרת שכבה
 בעבודות בעיקר ,נדרשים או שיפועים ,מפלסים השגת לאפשר כדי משתנה בעובי הנסללת מקשרת שכבה

 .אחזקה
 

 :דירוג  צפופת אספלטית תערובת -תא"צ 
 של קטנה בכמות ביטוי לידי אשב צפוף גרגרי מבנה( VMAהיוצר ) רציף דירוג קו בעלת אספלטית תערובת

 מבנה של השכבות כל לסלילת משמשת זו תערובת .האחרות לתערובות יחסית היבשה בתערובת חללים

 .המיסעה
 

 : 37.5תא"צ 
( הידועה בכינוייה אמבי"ט )אגרגט מיוצב 1.5מ"מ )" 37.5הינה תערובת בעלת גרגר מקסימאלי של  37.5תא"צ 

 ית.ביטומן( המיושמת כתשתית אספלט
 

 : 25תא"צ 
(, המשמשת כשכבה מקשרת או כשכבה נושאת 1מ"מ )" 25הינה תערובת בעלת גרגר מקסימאלי של  25תא"צ 

 עליונה.
 

 : 19תא"צ 
(, המשמשת כשכבה מקשרת או כשכבה 3/4מ"מ )" 19הינה תערובת בעלת גרגר מקסימאלי של  19תא"צ 

 נושאת עליונה.
 

 : 12.5תא"צ 
(, המשמשת כשכבה מקשרת או כשכבה 1/2מ"מ )" 12.5בעלת גרגר מקסימאלי של  הינה תערובת 12.5תא"צ 

 נושאת עליונה.
 

 תערובת אספלטית מבנית: –תא"מ 
תערובת אספלט מבנית הינה תערובת בעלת התנגדות גבוהה לחריצה וערך גבוה של התנגדות להחלקה, 

האמריקאית שהותאמה לתנאי   SHRPשל תכנית  "superave"מבוססת בחלקה על המלצות טכנולוגיית 
 הארץ. תערובת זו משמשת לסלילת כל שכבות מבנה המסעה.
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 : 19תא"מ 
(, המשמשת כשכבה נושאת עליונה בלבד או 3/4מ"מ )" 19הינה תערובת בעלת גרגר מקסימאלי של  19תא"מ 

 כשכבה מיישרת.
 
 ( :s) 19תא"מ 
(, המשמשת כשכבה נושאת עליונה 3/4מ"מ )" 19( הינה תערובת בעלת גרגר מקסימאלי של s) 19תא"מ 

באזורים בהם קיימת תופעה של שליפת גרגירים מהמטריצה האספלטית עקב מאמצי גזירה אופקיים כדוגמת 
 מעגלי תנועה, אזורי חנייה וכו'.

 
 (:SMAתערובת אספלט מסטיק אגרגאט ) –תאמ"א 

 לחריצה גבוהה התנגדות ,ארוך ייםבק המצטיינת ציפוי כשכבת תערובת אספלט מסטיק אגרגאט משמשת

סימני  והבלטת תנועה רעשי הפחתת ,משופרת נסיעה נוחות ,להחלקה התנגדות של ערכים גבוהים ,ולהזעה
 עשיר במעטה עטוף "גס" בשלד הנוצר גרגרי-הבין מהמגע המיוחדות תכונותיה את מפתחת זו תערובת .צבע

 .מיצבים וסיבים מלאן ,ביטומני קשרן של
 

 : 19   א"תאמ
 (3/4מ )""מ 19  של מכסימלי גרגר גודל בעלת תערובת הינה 19א "תאמ

 

 : 12.5 א"תאמ
 (.1/2מ )""מ 12.5 מכסימלי גרגר גודל בעלת תערובת הינה 12.5  א"תאמ

 
 

 : שקט( )אספלט נקבובית אספלט תערובת -תא"נ 
 גיאומטרית במדידה -20% מ גבוהים חלל באחוזי המאופיינת הינה תערובת נקבובית אספלטית תערובת

 ומוספים משופר ביטומן ,דולומיטי/גירי מסלע דק אגרגאט ,בזלתי מסלע גס והמורכבת מאגרגאט

 ,העילי הנגר מהיר של ניקוז ,התנועה רעש בהפחתת המצטיינת ציפוי כשכבת משמשת זו תערובת .שונים

 .להחלקה התנגדות של גבוהים וערכים גשם בזמן הצבע סימני הבלטת
 

  :14נ  "תא
 .מ "מ 14  של מכסימלי אגרגאט בעלת תערובת הינה 14  נ"תא

 

 : 12.5 נ"תא
 .(3/4מ )""מ 12.5של  מכסימלי אגרגאט בעלת תערובת הינה 12.5  נ"תא

 
 

 פיזור והידוק ידני -בטון אספלט  .ח
 

 ידנית. עבודה זו מתייחסת לייצור ואספקה של תערובת בטון אספלט, סוג א' ולפיזורה והידוקה בעבודה
 ובנוסף: 51ראה סעיף עבודות אספלט בפרק זה, במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

 העבודה מתייחסת לפיזור והידוק התערובת באזורים בעלי היקף מקומי ומוגבל. .א
 .3/4באם לא נאמר אחרת, יעשה שימוש בתערובת בעלת גודל גרגיר מקסימלי של " .ב
 העבודה תכלול את השלבים הבאים: .ג

 השטח המיועד לטיפול מלכלוך וחלקיקים כפויים.ניקוי  -
 ריסוס פני השטח בריסוס יסוד או ריסוס מאחה עפ"י הנחיות המפקח. -
 ס"מ. 5פיזור התערובת והידוקה, בשכבות שלאחר ההידוק עוביין אינו עולה על  -

 שימוש בסעיף זה דורש אישור של המפקח. .ד
 

 טונות: מדידה
 

 בסעיף תשלום.ראה פרק מוקדמות במפרט זה : תשלום
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חלקת הניסיון תבוצע לאחר שהמפעל הוכיח את יכולתו לייצר את התערובת  .א תערובת ניסיון  ח.
 על פי נוסחת התערובת הנדרשת ולפני אספקת התערובת לאתר הסלילה.

 טון, בשתי משאיות. 30כמות התערובת לקטע הניסוי,  .ב
עבודה בהן  תערובת הניסוי תבוצע באותם חומרים, מערכות ציוד ושיטות .ג

 מתכוון הקבלן להשתמש באתר.
במידה והניסיון הראשון לא יצליח, יבצע הקבלן ניסיונות נוספים עד להשגת  .ד

 היעדים התכנוניים.
 רק לאחר אישור בכתב של המפקח תאושר תחילת העבודה. .ה
 קטע הניסוי יבוצע בשני שלבים: .ו

 קביעת פרמטרי הייצור במפעל ללא פיזור והידוק. -
 של התערובת באתר מאושר. פיזור והידוק -

 
 .  עוביט
 
 

 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף:   51ראה פרק 
 ס"מ. 4.0עובי שכבת האספלט השקט לאחר ההידוק יהיה 

 .  הידוקי
 

 2ההידוק יעשה על ידי לא פחות משני מעברים מלאים של מכבש טנדם, בעל  .א
 טון לפחות.  10גלגלי פלדה, במשקל 

 א ויברציה עד לביטול סימני ההידוק או כפי שיורה המפקח. המכבש יופעל לל .ב
התערובת נוטה להתקרר מהר יותר מתערובות צפופות. לכן, יש להקפיד על  .ג

 רצף הידוק ללא הפסקות. 
הקבלן יחזיק באתר מכבש ומכבשן נוספים כגיבוי לציוד הפעיל, אלה, יופעלו   .ד

 במקרה של מילוי מים, הפסקת אוכל או תקלה בציוד. 
על הקבלן לדאוג שהמכבש ייצמד למגמר כך שלא יפתחו מרווחים גדולים של  .ה

 מ' בין המגמר והמכבש.  50 -למעלה מ
על הקבלן להביא בחשבון כי יש להוסיף, בתאום עם המפקח, דטרגנט למי  .ו

 ניקוי גלגלי המכבש למניעת הדבקות התערובת.
 

 נתיב. יש להימנע מתפרי עבודה קרים לאורך ה .א .  תפרי עבודהיא
 האספלט יפוזר בפסים קצרים, כך שיושלם כל רוחב המסלול במנת העיבוד. .ב
 התפר האורכי  ימצא  מחוץ לאזור עקבות הגלגלים בנתיבי הנסיעה.  .ג
 תפר "קר" יחומם בקרינה אינפרא אדומה או בשיטה אחרת באישור המפקח.  .ד
 .C90טמפרטורת התפר המינימלית תהיה  .ה
ר ניסור שכבת האספלט השקט, הסלולה, עד התפרים הרוחביים יבוצעו לאח .ו

 לקבלת פני שטח ותפר ישרים בעובי מלא. 
לפני המשך הסלילה ינוקה המשטח משאריות אספלט, מים, אבק וכל לכלוך  .ז

 אחר עד לקבלת משטח עבודה נקי לחלוטין. 
 המשטח  ירוסס כנדרש לפני המשך הסלילה. .ח

 
 ובנוסף: ראה פרק המוקדמות במפרט זה, .  תנאי אקליםבי

 C15-לא יאושר פיזור תערובת אספלט שקט כאשר טמפרטורת האוויר נמוכה מ
 ו/או כאשר נושבת רוח חזקה העלולה לגרום להתקררות מהירה של התערובת.

 
 -94%בניגוד לאמור בסעיף הכללי של פרק זה, דרגת ההידוק לא תפחת מ . דרגת הידוקיד

 של.מהצפיפות המקסימלית עפ"י ערך בדיקת המר
 
 

. ניכויים בגין טו
 ליקויים

הניכויים בגין ליקויים בהתאם להוראות המפורטות בסעיף הכללי של מפרט זה 
 ובנוסף:

 
הטיפול בחריגות של הביטומן המוסגל יהיו בהתאם לאמור  - ביטומן מוסגל 

 במפרט המיוחד לביטומן משופר, בהוצאת משרד התשתיות הלאומיות, מע"צ.
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. מדידה טז
 לוםותש

 
 ובנוסף: במפרט כלליראה סעיף כללי "מדידה ותשלום" 

א. בנוסף לכל העבודות המפורטות לעיל, התשלום כולל גם ייצור, תערובות 
 ניסיוניות, פיזורן והידוקן עד לאישור החומרים ותהליכי הביצוע ע"י הפיקוח.

 
 ד ציפוי יסו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף: 51ראה פרק 
רק מרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית תותר לביצוע עבודות הריסוס  .א

בפרוייקט. על גבי צינור הריסוס יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע 
 התזה של חומר הריסוס על גבי אבני השפה.

 ת. לפני הריסוס יבוצע טאטוא של פני המצעים או התשתי .ב
 

 מ"ר. :מדידה
 

ראה סעיף כללי של פרק זה ובפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף   :תשלום
 תשלום ובנוסף:

 טאטוא, של פני השטח. א.  התשלום כולל
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51.05 

עבודות סימון כבישים, 
, שילוט והסדרי תמרור
 תנועה

 
 כללי –צביעת כבישים 

 
 11פרק  2011הוצאת יולי ,51 לעבודות בניה, פרק ראה במפרט כללי 

 ובנוסף:
העבודה המתוארת להלן מתייחסת לצביעת קווים, צורות ושטחי  .יג

סימון על פני הכביש או המשטח עם ציפוי אספלט או בטון, לפי 
 הצבע, הצורות והמידות המתוארים בתכניות ו/או הנחיות המפקח.

במידות כנדרש בהנחיות סימונים על כבישים יהיו בצבע, בצורה ו .יד
 משרד התחבורה.

אם לא נאמר אחרת, טיב ותכונות הצבעים ועבודת הצביעה יהיו  .טו
 .934 -ו 935בהתאם לת"י 

לפני תחילת עבודות הצביעה, יש להכין את פני הכביש ולנקותו  .טז
 . 51כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 

בלבד, באם לא צוין אחרת, הצביעה תבוצע באמצעות מכונה  .יז
 .934בהתאם לתקן הישראלי מס' 

הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם, לפי תוכניות שתימסרנה לו ע"י  .יח
 המפקח.

ביצוע העבודה חייב להיות מדויק בהתאם לתכניות. כל סטייה או  .יט
טעות בביצוע, תתוקן ע"י הקבלן על חשבונו מיד עם קבלת דרישה 

הלא נכון מהעירייה. הקבלן יהיה אחראי גם למחיקת הסימון 
ולתיקון הסימון כנדרש. המחיקה תיעשה במכונה מיוחדת 
המיועדת למחיקת צבע ולאחריה, באם יידרש ע"י המפקח, יצבע 

 אזור המחיקה בצבע שחור מט.
הבאת הצבע לשטח תהיה במיכלים מקוריים, סגורים ואטומים  .כ

אשר יפתחו בנוכחות המפקח. אין לדלל את הצבע מעבר למוגדר 
 ן.בהנחיית היצר

לא יתקן הקבלן את הסימון הלא נכון, תהיה רשאית העירייה לתקן  .כא
 את הסימון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הקשורות לכך.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה כלפי העירייה, אשר עלולים  .כב
 להיגרם עקב הסימון הלא נכון שבוצע ע"י הקבלן

יעה, ע"י כלי רכב הקבלן יהיה אחראי לנזקים שנגרמים תוך כדי צב .כג
"שמורחים" את הצבע ויבצע, מיידית, את התיקונים הנדרשים 

 לרבות מחיקה וצביעה מחדש.
את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה ממרחק סביר,  .כד

 אשר ייקבע ע"י מנהל המחלקה לבטיחות בדרכים.
הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון, חייב להבטיח הדרכה ברורה  .כה

 מצעות סימני הדרך.לתנועה, בא
סימני דרכים יבוצעו על כבישים ומשטחים מסוגים שונים, בהם  .כו

גוון האספלט שונה, והרכב השכבה העליונה שונה. כמו כן, ברוב 
המקרים גם רמת האיכות של פני הכבישים והמשטחים אינה 

 אחידה.
בכדי להבטיח שהסימנים יראו ממרחק סביר, יתכן שיהיה צורך  .כז

וימים מספר פעמים וזאת על מנת לקבל לצבוע כבישים מס
 הקונטרסט הדרוש.

איכות הסימנים חייבת להיות טובה ואחידה על כל סוגי הכבישים  .כח
 כאמור לעיל.

 
במקרה שיהיה צורך לבצע סימון במקום שכבר היה מסומן  .כט
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והסימון הקודם נראה עדיין, על הקבלן להקפיד שהסימון החדש 
 יחפוף במלואו את הסימון הישן.

ע צריך לכסות היטב את פני הכביש או המשטח באופן שלא הצב .ל
יראה דרכו כל סימן או גוון המאפיין את צבע המשטח )בד"כ 

 שחור(.
הקבלן אחראי לכך שלאחר הצביעה, הסימונים יהיו תקינים,  .לא

כלומר יראו בשלמותם במשך כל תקופת האחריות, ללא מחיקות, 
 אחר.כתמים, שברים, השחרה, שחיקה, או כל ליקוי 

סימון על פני  –סוגי הסימונים יהיו בהתאם ל"לוח התמרורים"  .לב
ובהתאם לתכניות מחלקת התנועה  20 -עד ד 1 -הדרך, תמרורים ד

 בעירייה.
הצבע צריך להיות מקורי, בקופסאות מקוריות וסגורות של  .לג

 ביהח"ר.
העירייה רשאית לבצע בדיקות איכות של צבע גולמי בכל עת  .לד

מ"ר רבוע  2,000ת איכות הצבע יבוצעו כל שתימצא לנכון. בדיקו
)לכל הפחות(, בממוצע כללי של כל העבודה. כל בדיקות איכות 
הצבע מעבר לכמות זו, במידה ויעמוד בתקן, יהיו ע"ח העירייה. על 

ליטר, נקיות לחלוטין, לצורך  1הקבלן לספק קופסאות פח בנות 
לקיחת לקיחת דגימות הצבע בו הוא משתמש, בכל עת שיידרש. 

 הדגימה תהיה אקראית, תוך כדי עבודה ותבוצע ע"י העירייה.  
 

 מ"ר או מ"א או יחידה  מדידה:
א.  שיטת המדידה לכל פריט תשלום תהיה בנפרד, בהתאם 

 לפירוט בכתב הכמויות.
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:: תשלום

ות התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבוד .א
המפורטים בסעיפים השונים וכל זאת לביצוע מושלם של 

  העבודה ולשביעות רצון מלאה של המפקח.
 

 
סימון כבישים בצבעים 

 קונבנציונאליים 
 חד רכיביים

 

 
 א.  כללי

 
סעיף זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבעים חד 

נת קצב ייבושם ו/או רכיביים בגוון לבן או צהוב, קונבנציונאליים מבחי
מהירי יבוש במיוחד, אשר אינם מכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור 

 בהרכבם.
כללי" בפרק זה, מפרט כללי לעבודות בניה,  –ראה סעיף "צביעת כבישים 

 ובנוסף: 51, פרק 11פרק 
הצבעים לסימון דרכים יורכבו משרפים פולימריים שונים  .א

גומי מוכלר, אקריליים ועוד(, )אלקידיים, אלקידיים בשילוב עם 
מוספים, פיגמנטים )טיטניום די אוקסיד לצבע לבן או כרום 

 אוקסיד צהוב לצבע צהוב(, מלאנים וממיסים אורגניים שונים. 
הצבעים לסימון דרכים יסופקו באריזות מקוריות מתאימות  .ב

ומסומנות ולא יכילו לכלוך, חומרים זרים ו/או קרום ויורכבו כך, 
נה תופסות על "הזעה" ו/או אובדן גוון עם יישומם על שלא תופע

 המיסעה.
 הצבעים יתאימו ליישום בריסוס ו/או בצביעה בגליל ו/או בהברשה. .ג
יישום הצבע יאפשר קבלת קו סימון ו/או שטח אחיד, שגבולותיו  .ד

 חדים וברורים, ללא נזילה לצדדים.
צהוב הצבעים יהיו לבנים ו/או צהובים לפי דרישה. גוון הצבע ה .ה

לסימון אבני  C  /381BSלפי התקן הבריטי  355או  356יהיה מספר 
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 שפה יעשה גם שימוש בגוונים שחור אדום או כחול.
עבודת הצביעה תבוצע בריסוס. שימוש בציוד אחר יותר רק  .ו

באזורים, בהם אין גישה לציוד הנ"ל והוא טעון אישור כתוב של 
 המפקח.

הנ"ל יכלול את כל סוגי סימון פני המיסעה באמצעות הצבעים  .ז
 10, 15, 20, 30 והפסים לרבות: קווי ניתוב ברוחבהקווים, החיצים 

ס"מ, איי תנועה מלאים ברוחב  10ס"מ, מסגרת אי תנועה ברוחב 
 50ס"מ, קווי עצירה ברוחב  40ס"מ, פסי מעברי חצייה ברוחב  20

ס"מ, חיצים בודדים כפולים  10ס"מ, קווי המתנה ברוחב 
ס"מ,  15קוביות, קווי סימון תחנות אוטובוס ברוחב  ומשולשים,

 ס"מ, פסי האטה ועוד. 10קווי סימון חניה ברוחב 
על כל סוגי הסימון שתוארו לעיל, שאינם ממוקמים בצמתים  .ח

המוארים בלילה, ייושמו כדוריות זכוכית מחזירות אור, בשיטת 
 הריסוס ובהתאם לדרישות עיריית באר שבע.

ובנוסף עפ"י  934פ"י ההנחיות בתקן ישראל יישום הצבע יעשה ע .ט
 ההנחיות בפרק זה. 

 
 

 משופר 2דרישות טיב לצבעים לסימון דרכים, לבנים ו/או צהובים, ממין 
 

 ערך נדרש שיטת בדיקה תכונה

 הרכב .1
 

 70 17חלק  785ת"י 

תכולת החומר הלא נדיף )אחוזים למאה  1.1
 במסה( מינ'.

 

  

נפח )אחוזים למאה תכולת פיגמנט לפי  1.2
 מנפח החומר הלא נדיף( מקס'.

 

 65 

 סוג הקשרן הפולימרי .2
 

אקרילים ו/או קופולימר  לפי הצהרת היצרן
אקרילי ו/או קופולימר של 

פוליאסטר ופוליויניל 
 כלוריד.

 דקות טחינה )מיקרומטרים( מקס' .3
 

)אגב שימוש במדיד  60 15חלק  785ת"י 
 0-100בתחום שבין 

 רים(מיקרומט
סיבובים  C°25 ,200 -צמיגות הצבע ב .4

 לדקה ביחידות קרבס
 

 935ת"י  304לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

 1שבגיליון תיקון מס' 

 

 לאחר ערבוב ידני במשך שתי דקות. 4.1
 

 70-100 

לאחר הוספת המדלל המוצע ע"י הספק  4.2
מנפח הצבע )יחידות  10%בשיעור של 
 קרבס( מינ'.

 20 

זמן התייבשות למגע מגלגל )דקות(  .5
 מקס'

 935לפי סעיף בת"י 
בפרק שיטות הבדיקה 

 1בגיליון תיקון מס' 

20 

עמידות בהחסנה, לאחר הימצאות הצבע  .6
 C°42 -ימים, ב 10במיכל 

 935ת"י  307סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

 1שבגיליון תיקון מס' 

 

 מראה א.
 

 לא ייראו כל סימני הפרדה 

יח' קרבס  5 -לא יותר מ  תצמיגו ב.
 מעל הצמיגות ההתחלתית
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שבת"י  308לפי סעיף  כושר הסתרה מינימום .7
בפרק שיטות  935

 הבדיקה

0.95 

שבת"י  308לפי סעיף  גמישות .8
בפרק שיטות  935

 הבדיקה

 יעמוד בבדיקה

 עמידות בקרינה .9
 

 935בת"י  310לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

 3 בגיליון תיקון מס'
בשיטת הקרינה  89מפב' 

עם  – QUVבמכשיר 
 -הגדלת זמן הבדיקה ל

 שעות 800

 

 מראה 9.1
 

 פני הצבע לא ישתנו 

שינוי החזרת האור בהתייחס לערך  9.2
 המקורי )% למאה( מקסימום

 5 –צבע לבן  
 12 -צבע צהוב 

 
10. 

 
 ברק )אחוזים למאה( מקסימום

 
 935בת"י  311לפי סעיף 

 יקהבפרק שיטות הבד

 
18 

 935בת"י  311לפי סעיף  בדיקת הקלקול .11
בפרק שיטות הבדיקה, 

עפ"י השינוי בגיליון 
 89מפב'  3התיקון מס' 

, במחזורים QUVבשיטת 
( C60°שעות קרינה ) 8של 

 C50°שעות לחות  4 -ו

 3דרגה 

 ASTMDתקן אמריקאי  בדיקת השחיקה .12
 200, עובי פילם יבש 4060

 מיקרון

לי לא יהיה האומדן המשק
 500 -גרם ל 1.5 -גדול מ

 מחזורים
 935בת"י  314לפי סעיף  עמידות בטבילה במים .13

 בפרק שיטות הבדיקה
לא יהיו בועות, לא יהיה 

הפסד מהידבקות ולא יהיו 
פגמים אחרים למעט שינוי 

 קל בברק.
 שכבת הצבע לא תתרכך

  D ASTM – 969 .א (bleedingעמידות ב"הזעה" ) .14
 D ASTM – 868 -ו 

 
 , D -115P-TT .ב

  4.3.4סעיף  

 8לא פחות מדרגה 
 
 

 0.95יחס "הזעה" 
 מינימום.

, סעיפים D115 – P – TT תכונות בריסוס .15
 3.5.9 -ו 3.5.8

לצבע בצמיגותו המקורית, 
ו/או לאחר דילולו 

מנפחו,  10%במקסימום 
יהיו תכונות בריסוס 

מספיקות, כאשר ייושם על 
ל או שטח אנכי של לוח בדי

אלומיניום, בעובי פילם 
אינץ  0.015רטוב של 

בקרוב, ולאחר יבושו 
יתקבל משטח אחיד, חלק, 

חופשי מחספוס, בליטות, 
נזילות ו/או פגמי שטח 

 אחרים.
השתקפות או החזר אור של צבע ללא  .16

 כדוריות
97 – E ASTM 85% מינימום 
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ג.  דרישות טיב 

לכדוריות זכוכית 
 מחזירות אור

 Bות הזכוכית מחזירות האור יעמדו בכל דרישות התקן הבריטי כדורי .א
Class 6088 BS  1325או תקן אמריקאי – B – TT  טיפוסIII. 

 כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הטרי.
רכיביים לבנים ו/או צהובים, יבוצע באמצעות -הסימון בצבעים חד .א ד.  ציוד הצביעה

 .ציוד ריסוס המאושר ע"י עיריית באר שבע
ציוד היישום יותקן על רכב ממונע, או ינוע עצמית בעזרת מנוע מיוחד  .ב

 ו/או ינוע ע"י דחיפה ידנית, תלוי בסוג ובאופי הציוד הנדרש.
הציוד הממוכן יתאים לסימון בריסוס של קווי ניתוב, בקצב מינימלי  .ג

 ק"מ/שעה. 4של 
י הציוד הידני ישמש לסימון חיצי הורייה, פסים למעבר חציה ולהולכ .ד

 רגל, פסים בסיבובים וכו'.
ציוד היישום יבטיח פעולה רציפה ואחידה של הסימון ובמידות  .ה

 הרצויות.
מפעיל הציוד ימוקם במקום המאפשר לראות בבירור את הקווים  .ו

 המסומנים.
ציוד היישום יאפשר ריסוס מבוקר של הצבעים לסימון ויכלול  .ז

 אמצעים מתאימים לבקרת הפרמטרים הבאים:
  המרוסס ליחידת שטח.כמות הצבע 
 .לחץ הריסוס 
  ויסות הקשר שבין מהירות הנסיעה, לחץ הריסוס וכמות הצבע

 המרוססת.
 .רוחב פסי סימון 
 .שליטה על סימון מקווקו 

ציוד היישום יכיל ההתקן לריסוס כדוריות זכוכית מחזירות אור.  .ח
ההתקן יהיה מתוזמן ומתואם עם מערכת הצביעה בצורה שתאפשר 

 ריות הזכוכית מיד לאחר יישום הצבעים.את ריסוס כדו
ההתקן לפיזור כדוריות הזכוכית יכיל אקדח ריסוס, בלחץ אוויר אשר  .ט

יחדיר את הכדוריות למשטח פס הסימון הטרי, לעומק מינימלי השווה 
 למחצית קוטר הכדוריות.

 
לפני תחילת הביצוע בקטע הכביש מיועד לסימון יאותרו ויסומנו  .א ה.  הכנת השטח

 ים, הסדקים, כתמי השמן ושכבות האספלט המתפוררות.החור
המפקח בשטח יחליט בדבר השיטות והאמצעים הנדרשים לתיקון  .ב

)לצביעה ראשונה  934הליקויים הנ"ל, בהסתמך על ההנחיות בת"י 
 ו/או לחידוש הצביעה(.

הכביש ינוקה יסודית באמצעות מטאטא מאבק וחול ו/או מכל חומר  .ג
ול ואבק ייעשה בסמוך ככל האפשר למועד זר אחר. שלב הניקוי מח

הצביעה. משך הזמן המירבי המותר בין ביצוע הניקוי לצביעה עצמה 
 שעות. 24הינו 

יש להסיר, בצורה מושלמת, באמצעות מכונה מיוחדת, את שכבות  .ד
הסימון הקיימות מחומרים תרמופלסטיים אלקידיים ו/או 

ים מפני המיסעה הידרוקרבוניים ו/או מצבעים אקריליים דו רכיבי
 המיועדת לסימון מחדש בצבע חד רכיבי.

לאחר הסרת הסימון הישן, יש לנקות היטב את פני המיסעה במטאטא  .ה
 יבש או באוויר דחוס. הכל לפי הנסיבות ובהתאם להחלטות המפקח.

יש לוודא, כי פני השטח יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים  .ו
 ו/או רטובים.

דשה, יש לצבוע לאחר המתנה של שבועיים לפחות על שכבה נושאת ח .ז
 מגמר סלילת השכבה.

בשלב הביניים, יש להשתמש בסימון זמני, הניתן להסרה בקלות, ללא 
 השארת סימנים על פני התשתית.
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ו.  אריזה, סימון ודילול 
 הצבע

יש לבדוק, כי הצבעים לסימון דרכים הנמצאים בשטח, מצויים באריזתם 
גורה וכי הם עומדים בכל דרישת האריזה והסימון שבת"י המקורית הס

 . אין להוסיף מדלל כלשהו לצבע לסימון דרכים. 935
 C10° -אין ליישם את חומרי הסימון, כאשר טמפרטורת האוויר מתחת ל ז.  תנאי מזג האוויר

 .C36° -או מעל ל
 הגיעו לשטח העבודה. יש לכייל את ציוד היישום בשטח צדדי, לפני .א ח.  כיול ציוד היישום

 הכיול יעשה לכמויות הצבע וכדוריות הזכוכית הנדרשים. .ב
כיול כמות הצבע יעשה ע"י ריסוסו ללא כדוריות זכוכית ובמהירות  .ג

העבודה של המכונה, על פני פלטה קשיחה מפלדה, בדיל או אלומיניום, 
ס"מ. מיד לאחר ריסוס הצבע, יש לבדוק את העובי  15X30במידות של 

" INTERCHEMICALבאמצעות "מד עובי רטוב" מיוחד מטיפוס " הרטוב
 .D ASTM 121כמוגדר בתקן 

יש לווסת את לחץ הריסוס, מהירות הנסיעה וסוגי הדיזה, לקבלת עובי  .ד
 מיקרון ובהתאם להנחיות המפקח. 500-750רטוב בתחום שבין 

כיול כמות כדוריות הזכוכית יעשה ע"י יישומם בשיטת הריסוס,  .ה
העבודה של מכונה )שנקבעה בשלב הכיול לכמות הצבע( ללא במהירות 

ס"מ וגובה  15X100ריסוס צבע, על פני תבנית מיוחדת, במידות של 
ס"מ. את הכדוריות, שנאספו בתבנית, יש להעביר  1.5דפנות של 

 לשקית ניילון בעלת משקל ידוע לשקלם במאזני שטח מתאימים.
סר עד לקבלת משקל כדוריות יש לווסת את לחץ האוויר וכיוון הדיספנ .ו

 ג"ר/מ"ר(.  150-200 -גרם לתבנית )שהם שווה ערך ל 30 -ל 22שבין 
 

את הצבעים לסימון דרכים בקווי ניתוב, יש ליישם בריסוס באמצעות  .א ט.  יישום הצבע
ליטר למ"ר  1/2 – 3/4מיקרון ) 500-750ציוד ממוכן, בעובי רטוב של 

 של הסימנים(.
כל הוראות היצרן לגבי הפעלת המכונה או יש להקפיד על קיום  .ב

האקדח, לרבות לחץ ובמיוחד לגבי מהירות הנסיעה של המכונה, הן 
 בעליה והן בירידה.

בפסי חצייה ו/או בחיצי הורייה, יש ליישם את הצבעים באמצעות  .ג
ציוד ידני )ריסוס או מברשת או בגליל, עפ"י הנחיות המפקח(. כמות 

 500מ"ר של הסימנים )עובי רטוב של  1 -ליטר ל 1/2של  תמינימאלי
 מיקרון(.

יש לצבוע בבת אחת לא יותר מחצי מטר רבוע ולחלק את הצבע באופן  .ד
 שווה על פני המשטח.

מ"מ או יותר מפני משטח או כשיש צורך למלא  2כשהאגרגט בולט  .ה
 גומות קטנות, יש להשתמש בכמות צבע גדולה יותר.

הרטוב, יש לרסס כדוריות  מייד לאחר יישום הצבע, בעודו במצבו .ו
ג"ר/מ"ר ובהתאם להנחיות  150-200זכוכית מחזירות אור בכמות של 

 המפקח.
יש לפתוח את הכביש המסומן למעבר כלי רכב רק לאחר הייבוש  .ז

המלא של פס הסימון, כמוגדר בשיטת זמן הייבוש למעבר גלגל, 
 . 2ו/או  1בסעיף בקרת איכות ובהתאם לסוג הצבע מין 

 
 
 

בדיקות בקרת איכות  י.  
 במהלך היישום

בעת ביצוע הסימון תבוצענה הבדיקות הבאות לבקרת איכות ביצוע 
 הצביעה:

½  – 3/4הכמות הנדרשת הינה  – מדידת כמות הצבע למ"ר .א
ליטר/מ"ר. הבדיקה מתבצעת באמצעות מדידת עובי שכבת הצבע 
הטרי, ללא כדוריות זכוכית. העובי הנדרש יהיה בתחום שבין 

 מיקרון לפחות. 180מיקרון. עובי השכבה היבשה יהיה  500/750
הכמות הנדרשת הינה בתחום  – מדידת כמות כדוריות הזכוכית למ"ר .ב
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 ג"ר/מ"ר והיא תקבע בצורה הבאה: 150-200שבין 
  על פתח היציאה של מערכת הפיזור )דיספנסר( בציוד הצביעה

 תותקן שקית ניילון עבה ובעלת משקל ידוע.
 יש, במסלול הנסיעת המכונה יסומן קטע מדוד באורך על פני הכב

 מ'. 10של 
  מכונת היישום תתקדם במהירות העבודה עד לתחילת הקטע

 המסומן.
 .פעולת פיזור כדוריות הזכוכית תופעל ללא צבע 
 .בסוף הקטע ישקלו את כדוריות הזכוכית שבשקית הניילון 
 .יש לחזור על פעולה זאת פעמיים לפחות 
 הנדרשת של כדוריות הזכוכית שהצטברה  הכמות הממוצעת

 גרם.  300 -ל 225מ', הינה בתחום שבין  10לאורך מרחק של 
לאחר  – קביעת המועד לפתיחת הכביש המסומן למעבר כלי רכב .ג

 20 -ו 1דקות מקסימום לצבע ממין  45הצביעה, הזמן הנדרש הינו 
 . משך הזמן יקבע ע"י בדיקה בגלגלת2דקות מקסימום לצבע ממין 

 . להלן תהליך הבדיקה:935לפי תקן הישראלי 
  2מגלגלים על פני שכבת הצבע, שעל הכביש, גליל שעליו מורכבות 

 טבעות גומי.
  711 – 1989ובתקן  935טבעות הגומי, כמתואר בת"י  2הגליל עם – 

D ASTM. 
  ,מגלגלים את הגליל על פני שכבת הצבע ללא לחץ ובקצב קבוע

 שניות בקירוב. 3ס"מ, במשך  10של באופן שהגליל יעבור מרחק 
  הצבע יוגדר יבש, אם אין סימני צבע של טבעות הגומי ואין סימני

 הטבעה של הטבעות בפני שכבת הצבע.
  

יא'.   בדיקות בקרת 
איכות במהלך 

 תקופת השירות

איכות הסימון על פני הכביש, במהלך תקופת השירות תקבע באופן שוטף 
ר שבע וכמתואר בתת סעיף יט', בסעיף הכללי. על פי הנוהל של עיריית בא

 6אורך החיים המינימלי של פס הסימון שיימדד לפי הנוהל הנ"ל יהיה 
 .2חודשים לפחות לצבע ממין  9 -ו 1חודשים לפחות לצבע ממין 

 
אם כמות הצבע שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום הנדרש ינוכו  .א יב'.   ניכויי בגין ליקויים

מיקרון חריג בעובי השכבה הרטובה,  100חידה לכל ממחיר הי 20%
 של פס הסימון הנבדק.

אם כמות כדוריות שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום המותר,  .ב
ג"ר/מ"ר, כדוריות זכוכית בפס  50ממחיר היחידה לכל  20%ינוכו 

 הסימון הנבדק.
אם הסימון בקטע, שיוגדר ע"י המפקח, ימצא לקוי במהלך תקופת  .ג

יהיה חייב הקבלן לבצע סימון מחדש של הקטע הנ"ל, האחריות, 
שעונה לכל דרישות מפרט זה, על חשבונו ותוך שבוע ימים מיום קבלת 

 ההודעה על כך מעיריית באר שבע )טלפונית או בכתב(. 
אם לא יעמוד הקבלן בדרישות הסימון המחודש ה"ל, תנכה עיריית 

עלת הערבות ממחיר היחידה לקטע הלקוי, תוך הפ 75%באר שבע 
 הבנקאית המוזכרת בחוזה העבודה עם הקבלן.

  
 מ"א או מ"ר או יחידה  מדידה:

א. תיעשה הפרדה בהתאם לפרטי התשלום, עפ"י הפירוט בכתב 
 הכמויות.

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף::  תשלום

א. התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודות המפורטים 
פים השונים וכל זאת לביצוע מושלם של העבודה בסעי

 ולשביעות רצון מלאה של המפקח. 
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סימון כבישים בצבעים 
פלסטיים אקריליים דו 

 רכיביים
 

 א.  כללי
 
 

סעיף זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבעים 
ר אקריליים דו רכיביים בגוון לבן או צהוב, מהירי יבוש במיוחד, אש

 מכילים כדוריות זכוכית מחזורית אור בהרכבם.
כללי" בפרק זה, מפרט כללי לעבודות בניה,  –ראה סעיף "צביעת כבישים 

 ובנוסף: 51, פרק 11פרק 

הצבעים לסימון דרכים יסופקו באריזות מקוריות מתאימות  .א 
ומסומנות ולא יכילו לכלוך, חומרים זרים ו/או קרום ויורכבו כך, שלא 

 ופסות על "הזעה" ו/או אובדן גוון עם יישומם על המיסעה. תופענה ת
 הצבעים יתאימו ליישום בריסוס ו/או בצביעה בגליל ו/או בהברשה. .ב
יישום הצבע יאפשר קבלת קו סימון ו/או שטח אחיד, שגבולותיו חדים  .ג

 וברורים, ללא נזילה לצדדים.
ב יהיה הצבעים יהיו לבנים ו/או צהובים לפי דרישה. גוון הצבע הצהו .ד

לסימון אבני שפה C  /381 . BSלפי התקן הבריטי  355או  356מספר 
 יעשה גם שימוש בגוונים שחור אדום או כחול.

עבודת הצביעה תבוצע בריסוס. שימוש בציוד אחר יותר רק באזורים,  .ה
 בהם אין גישה לציוד הנ"ל והוא טעון אישור כתוב של המפקח.

נ"ל יכלול את כל סוגי סימון פני המיסעה באמצעות הצבעים ה .ו
 10, 15, 20, 30הקווים, החיצים והפסים לרבות: קווי ניתוב ברוחבים 

 20ס"מ, איי תנועה מלאים ברוחב  10ס"מ, מסגרת אי תנועה ברוחב 
ס"מ,  50ס"מ, קווי עצירה ברוחב  40ס"מ, פסי מעברי חצייה ברוחב 

, ס"מ, חיצים בודדים כפולים ומשולשים 10קווי המתנה ברוחב 
ס"מ, קווי סימון חניה  15קוביות, קווי סימון תחנות אוטובוס ברוחב 

 ס"מ, פסי האטה ועוד. 10ברוחב 
על כל סוגי הסימון שתוארו לעיל, שאינם ממוקמים בצמתים  .ז

המוארים בלילה, ייושמו כדוריות זכוכית מחזירות אור, בשיטת 
 הריסוס ובהתאם לדרישות עיריית באר שבע.

ובנוסף עפ"י  934עפ"י ההנחיות בתקן ישראל יישום הצבע יעשה  .ח
 ההנחיות בפרק זה.

 
 Aצבעי סימון פלסטיים אקריליים דו רכיביים מורכבים ממרכיב אחד ) .א ב. הגדרה

( המכיל תערובת שרפים ומונומרים אקריליים או תערובת שרפים 
פולימריים ומונומרים אקריליים, מלאנים, פיגמנטים, חומרי עזר 

(  Bמהרכבם(, ומרכיב שני ) 20% -ית מחזירות אור )כוכדוריות זכוכ
 אשר הינו פרוקסיד אורגני אבקתי או נוזלי.

שנע בין  B/Aשני מרכיבי הצבעים מעורבבים לפני יישומם בכביש ביחס  .ב
 .98/2 -ל 85/15

את הצבעים הדו רכיביים הנ"ל יש ליישם בתוך פרק הזמן המוגדר  .ג
 .B  +Aכ"זמן חיים" של תערובת הרכיבים 

מוגדר כפרק הזמן העובר  B  +A"זמן החיים" של תערובת המרכיבים  .ד
מתחילת עירבוב המרכיבים זה עם זה ועד למצב בו צמיגות התערובת 
גבוהה ולא ניתן ליישמה בהברשה ו/או ריסוס. זמן החיים הינו 

 בתערובת. Bפונקציה של טמפ' הסביבה וכמות וסוג מרכיב 
 (.LL(, מטיפוס נוזל נוזל )LSנוזל מוצק ) סוגי צבעים: טיפוס 2קיימים  .ה 

 Bצבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל מוצק הינם צבעים שמרכיבם השני ) .ו
 (.B/A  =98/2( אבקתי מוצק )יחס ערבוב 

צבעים אלה הינם בעלי צמיגות גבוהה יחסית ומיושמים בהברשה. סוג  .ז
 זה מיועד בעיקר לסימון צמתים.

נוזל הינם צבעים ששני מרכיביהם צבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל  .ח
 (. הצבעים בצמיגות המתאימה לריסוס.B/A  =85/15נוזל )ביחס 
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ג. דרישות טיב לצבעים 
 לבנים/צהובים

 
 
תכונות הצבע יהיו בהתאם לדרישות המופיעות במפרט הטכני של  .א

מע"צ לצבעים פלסטיים אקריליים דו רכיביים ובהתאם לטבלה 
 שלהלן.

בע אשר אושר לשימוש בארץ ע"י המעבדה יותר לשימוש רק צ .ב
 לחומרים ומחקר של מע"צ.

 
 דרישות טיב לצבעים פלסטיים אקריליים דו רכיבים לסימון דרכים

 
 

 תכונה
 

 שיטת בדיקה
 ערך רצוי 

צבעים מטיפוס 
 (LLנוזל נוזל )

צבעים מטיפוס 
 (LSנוזל מוצק)

 
תכולת החומר הלא נדיף )אחוז . 1

 ום.למאה במסה(, מינימ

 
או  17חלק  685ת"י 

48.087 UNE. 

 
( %2+98) 

 
( %2+98) 

 
אוקסיד -תכולת הפיגמנט טיטן דו .2

 ( מינימום.02TIרוטיל )

 
48.178  UNE 

 
10 

 
6 

 
תכולת הקשרן הפולימרי, . 3

 )מינימום(

 
48.238  UNE 

 
30 

 
14 

 
תכולת כדוריות זכוכית מחזירות . 4

 אור, מינימום.

 
 לפי הצהרת הייצרן

 
20 

 
20 

 
 C025 ,200 -צמיגות הצבע ב. 5

 סיבובים לדקה ביח' קרבס.

 
 304סעיף  935ת"י 

 , או לפי 1גיליון תיקון 
48.076 UNE 

 
 מקסימום 120

 
 מקסימום 180

 
זמן התייבשות למגע בגלגל . 6

 )דקות(.

 
בת"י  306לפי סעיף 

בפרק שיטות  935
הבדיקה בגיליון תיקון 

 או לפי  1מס' 
135.202 UNE 

 
 דקות 20

 מקסימום

 
 דקות  30

 מקסימום

 
 עמידות באחסנה. 7

 
 B ANNEX CENלפי 

 
הצבע יהיה ללא 

קרום ויאופיין 
בדרגת משקעים 

 .6מינימלית של 

 
הצבע ללא קרום 

ויאופיין בדרגת 
משקעים 

 .6מינימלית של 
 
 ( βפקטור לומינסציה ). 8

 
A ANNEX ,CEN 

 
 לצבע לבן > 0.85

 לצבע צהוב > 0.5

 
 לצבע לבן > 0.85

 לצבע צהוב > 0.5
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 תכונה
 

 שיטת בדיקה
 ערך רצוי 

צבעים מטיפוס 
 (LLנוזל נוזל )

צבעים מטיפוס 
 (LSנוזל מוצק)

 
-)מחזורי תא QUVבלייה במכשיר . 9

 ( V.Uלחות קרינת 

 
P ANNEX CEN,  
שעות שהייה  168)

, QUVבמכשיר 
שעות  8במחזורים של 

  +  C 02 -ב V.Uקרינת 
C060 שעות בעיבוי  4 -ו
  C 0 2 -ב
+ C 0 50) 

 
0.05> β 

 
0.05> β 

 
 עמידות בשחיקה.  10

 
L ANNEX CEN  
 

 
אובדן המשקל 

 2.5 -יהיה קטן מ
 3ס"מ 

 
אובדן המשקל 

 2.5 -יהיה קטן מ
 3ס"מ 

 
עמידות בשחיקה לאחר בלייה . 11

 V.Uקרינת  –במחזורי תא לחות 

 
(E  )1981 – 3892 ISO  

L ANNEX CEN,  + 

 
ההפרש בין אובדן 

המשקל אחרי 
ולפני הבלייה, לא 

 3ס"מ  0.5יעלה על 

 
ההפרש בין 

אובדן המשקל 
אחרי ולפני 

הבלייה, לא יעלה 
 3ס"מ  0.5על 

 
 עמידות בדימום .12

 
C ANNEX CEN,  
 

 
0.03> β 

 
0.03> β 

 
 ד. ציוד הצבעה

 
אמצעות רכיביים לבנים ו/או צהובים, יבוצע ב-הסימון בצבעים חד .א

 ציוד ריסוס המאושר ע"י עיריית באר שבע.
ציוד היישום יותקן על רכב ממונע, או ינוע עצמית בעזרת מנוע  .ב

 מיוחד ו/או ינוע ע"י דחיפה ידנית, תלוי בסוג ובאופי הציוד הנדרש.
הציוד הממוכן יתאים לסימון בריסוס של קווי ניתוב, בקצב מינימלי  .ג

 ק"מ/שעה. 4של 
לסימון חיצי הורייה, פסים למעבר חציה ולהולכי  הציוד הידני ישמש .ד

 רגל, פסים בסיבובים וכו'.
ציוד היישום יבטיח פעולה רציפה ואחידה של הסימון ובמידות  .ה

 הרצויות.
מפעיל הציוד ימוקם במקום המאפשר לראות בבירור את הקווים  .ו

 המסומנים.
ציוד היישום יאפשר ריסוס מבוקר של הצבעים לסימון ויכלול  .ז

 ים מתאימים לבקרת הפרמטרים הבאים:אמצע
 .כמות הצבע המרוסס ליחידת שטח 
 .לחץ הריסוס 
  ויסות הקשר שבין מהירות הנסיעה, לחץ הריסוס וכמות הצבע

 המרוססת.
 .רוחב פסי סימון 
 .שליטה על סימון מקווקו 

 ציוד היישום יכלול את המרכיבים הבאים: .ח
  שני מיכלי אחסון נפרדים למרכיביםA ו- B . 
 כת למינון יחסי ועירבול שני המרכיבים.מער 
 .התקן לפיזור כדוריות זכוכית 
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ההתקן לפיזור כדוריות הזכוכית יכיל אקדח ריסוס, בלחץ אוויר  .ט 
אשר יחדיר את הכדוריות למשטח פס הסימון הטרי, לעומק מינימלי 

 השווה למחצית קוטר הכדוריות.
 

 ה. הכנת השטח
 
מיועד לסימון יאותרו ויסומנו לפני תחילת הביצוע בקטע הכביש  .א

 החורים, הסדקים, כתמי השמן ושכבות האספלט המתפוררות.
המפקח בשטח יחליט בדבר השיטות והאמצעים הנדרשים לתיקון  .ב

)לצביעה ראשונה  934הליקויים הנ"ל, בהסתמך על ההנחיות בת"י 
 ו/או לחידוש הצביעה(.

ו מכל חומר הכביש ינוקה יסודית באמצעות מטאטא מאבק וחול ו/א .ג
זר אחר. שלב הניקוי מחול ואבק ייעשה בסמוך ככל האפשר למועד 
הצביעה. משך הזמן המירבי המותר בין ביצוע הניקוי לצביעה עצמה 

 שעות. 24הינו 
יש להסיר, בצורה מושלמת, באמצעות מכונה מיוחדת, את שכבות  .ד

הסימון הקיימות מחומרים תרמופלסטיים אלקידיים ו/או 
ים ו/או מצבעים אקריליים דו רכיביים מפני המיסעה הידרוקרבוני

 המיועדת לסימון מחדש בצבע חד רכיבי.
לאחר הסרת הסימון הישן, יש לנקות היטב את פני המיסעה  .ה

במטאטא יבש או באוויר דחוס. הכל לפי הנסיבות ובהתאם 
 להחלטות המפקח.

יש לוודא, כי פני השטח יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים  .ו
 חים ו/או רטובים. ל

על שכבה נושאת חדשה, יש לצבוע לאחר המתנה של שבועיים לפחות  .ז
 מגמר סלילת השכבה.

בשלב הביניים, יש להשתמש בסימון זמני, הניתן להסרה בקלות, ללא 
 השארת סימנים על פני התשתית.

 
ו.  אריזה, סימון ודילול 

 הצבע
ח, מצויים יש לבדוק, כי הצבעים לסימון דרכים הנמצאים בשט

באריזתם המקורית הסגורה וכי הם עומדים בכל דרישת האריזה 
 . אין להוסיף מדלל כלשהו לצבע לסימון דרכים.935והסימון שבת"י 

  
 C10° -אין ליישם את חומרי הסימון, כאשר טמפרטורת האוויר מתחת ל ז.  תנאי מזג האוויר

 .85% -ובלחות יחסית גבוהה מ C36° -או מעל ל
 

את הצבעים לסימון דרכים בקווי ניתוב, יש ליישם בריסוס  .א ישום הצבעח. י
 באמצעות ציוד ממוכן. 

יש להקפיד על קיום כל הוראות היצרן לגבי הפעלת המכונה או  .ב
האקדח, לרבות לחץ ובמיוחד לגבי מהירות הנסיעה של המכונה, הן 

 בעליה והן בירידה.
הצבעים באמצעות בפסי חצייה ו/או בחיצי הורייה, יש ליישם את  .ג

 ציוד ידני )ריסוס או מברשת או בגליל, עפ"י הנחיות המפקח(. 
בצביעה בציוד ידני יש לצבוע בבת אחת לא יותר מחצי מטר רבוע  .ד

 ולחלק את הצבע באופן שווה על פני המשטח.
( יש ליישם בריסוס, בכמות  LLאת הצבעים מטיפוס נוזל נוזל ) .ה

 מ"מ. 1.5ובי מינימלי של ק"ג/מ"ר לקבלת ע 1.2מינימלית של  
( יש ליישם בהברשה, בכמות  LSאת הצבעים מטיפוס נוזל מוצק ) .ו

 מ"מ. 2.0ק"ג/מ"ר לקבלת עובי מינימלי של  3מינימלית של 
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מ"מ או יותר מפני משטח או כשיש צורך למלא  2כשהאגרגט בולט  .ז 
 גומות קטנות, יש להשתמש בכמות צבע גדולה יותר.

בע, בעודו במצבו הרטוב, יש לרסס כדוריות מייד לאחר יישום הצ .ח
ג"ר/מ"ר ובהתאם  250-300זכוכית מחזירות אור בכמות של 

 להנחיות המפקח.
יש לפתוח את הכביש המסומן למעבר כלי רכב רק לאחר הייבוש  .ט

המלא של פס הסימון, כמוגדר בשיטת זמן הייבוש למעבר גלגל, 
 בסעיף בקרת איכות.

דקות  30( הינו  LLטיפוס נוזל נוזל )לצבעים מ יהמקסימאלהזמן   .י
 דקות. 20( הינו  LSלצבעים מטיפוס נוזל מוצק ) יהמקסימאלוהזמן 

 

 בדיקות בקרת איכות  .ט
 במהלך היישום

בעת ביצוע הסימון תבוצענה הבדיקות הבאות לבקרת איכות ביצוע 
 הצביעה:

 – מדידת כמות הצבע למ"ר .א
 בהכמות הנדרשת בצ( עים מטיפוס נוזלLL ה ) ק"ג/מ"ר  1.2ינה

 מ"מ. 1.5של  ימינימאללקבלת עובי 
 ( הכמות הנדרשת בצבעים מטיפוס נוזל מוצקLS  הינה )3.0 

 מ"מ. 2.0של  ימינימאלק"ג/מ"ר לקבלת עובי 
הכמות הנדרשת הינה  – מדידת כמות כדוריות הזכוכית למ"ר .ב

 ג"ר/מ"ר והיא תקבע בצורה הבאה: 250-300בתחום שבין 
 ל מערכת הפיזור )דיספנסר( בציוד הצביעה על פתח היציאה ש

 תותקן שקית ניילון עבה ובעלת משקל ידוע.
  נסיעת המכונה יסומן קטע מדוד באורך על פני הכביש, במסלול

 מ'. 10של 
  מכונת היישום תתקדם במהירות העבודה עד לתחילת הקטע

 המסומן.
 .פעולת פיזור כדוריות הזכוכית תופעל ללא צבע 
 ו את כדוריות הזכוכית שבשקית הניילון.בסוף הקטע ישקל 
 .יש לחזור על פעולה זאת פעמיים לפחות 
  הכמות הממוצעת הנדרשת של כדוריות הזכוכית שהצטברה

 גרם.  375 -ל 300מ', הינה בתחום שבין  10לאורך מרחק של 
 

לאחר  – קביעת המועד לפתיחת הכביש המסומן למעבר כלי רכב .ג
דקות מקסימום לצבע מטיפוס נוזל  20הצביעה, הזמן הנדרש הינו 

(. משך  LSדקות מקסימום לצבע מטיפוס נוזל מוצק ) 30 -( ו LLנוזל )
. להלן תהליך 935הזמן יקבע ע"י בדיקה בגלגלת לפי תקן הישראלי 

 הבדיקה:
  מגלגלים על פני שכבת הצבע, שעל הכביש, גליל שעליו מורכבות

 טבעות גומי. 2
  711 – 1989ובתקן  935תואר בת"י טבעות הגומי, כמ 2הגליל עם 

– D ASTM. 
  ,מגלגלים את הגליל על פני שכבת הצבע ללא לחץ ובקצב קבוע

 שניות בקירוב. 3ס"מ, במשך  10באופן שהגליל יעבור מרחק של 
  הצבע יוגדר יבש, אם אין סימני צבע של טבעות הגומי ואין

 סימני הטבעה של הטבעות בפני שכבת הצבע.
 

 בדיקות בקרת  .י
 איכות במהלך 

 תקופת השירות

איכות הסימון על פני הכביש, במהלך תקופת השירות תקבע באופן שוטף 
על פי הנוהל של עיריית באר שבע וכמתואר בתת סעיף יט', בסעיף הכללי. 

 24אורך החיים המינימלי של פס הסימון שיימדד לפי הנוהל הנ"ל יהיה 
 חודשים לפחות. 
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כמות הצבע שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום הנדרש ינוכו  אם .א ניכויי בגין ליקויים .יא
מ"מ חריג בעובי השכבה הרטובה, של  0.1ממחיר היחידה לכל  20%

 פס הסימון הנבדק.
אם כמות כדוריות שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום המותר,  .ב

ג"ר/מ"ר, כדוריות זכוכית בפס  50ממחיר היחידה לכל  20%ינוכו 
 הסימון הנבדק.

הסימון בקטע, שיוגדר ע"י המפקח, ימצא לקוי במהלך תקופת  אם .ג
האחריות, יהיה חייב הקבלן לבצע סימון מחדש של הקטע הנ"ל, 
שעונה לכל דרישות מפרט זה, על חשבונו ותוך שבוע ימים מיום 

 קבלת ההודעה על כך מעיריית באר שבע )טלפונית או בכתב(. 
"ל, תנכה עיריית נדש האם לא יעמוד הקבלן בדרישות הסימון המחו

ממחיר היחידה לקטע הלקוי, תוך הפעלת הערבות  75%באר שבע 
 הבנקאית המוזכרת בחוזה העבודה עם הקבלן.

  
 מ"א או מ"ר או יחידה  מדידה:

א. תיעשה הפרדה בהתאם לפרטי התשלום, עפ"י הפירוט 
 בכתב הכמויות.

 
 נוסף:ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום וב:  תשלום

א. התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודות 
המפורטים בסעיפים השונים וכל זאת לביצוע מושלם של 

 העבודה ולשביעות רצון מלאה של המפקח. 
 
 

 
מחיקת סימני צבע 

 במכונת כרסום
מחיקת סימני צבע תבוצע באמצעות מכונת כרסום מיוחדת,  .א

 המיועדת למטרה זו.
כזה שהצביעה הקודמת תתבטל כליל, תוך  המחיקה תבוצע באופן .ב

 כדי כרסום שתי וערב ושבירת צורה.
באם לא צוין אחרת, תבוצע לאחר הכרסום במכונה, צביעה של  .ג

מתוצרת  448-995השטחים באמצעות ציפוי ביטומני להסתרה, קוד 
"טמבור" או ש"ע. הצביעה תבוצע באמצעות הציוד המשמש לצביעת 

מקרון לפחות ועובי  500קרום רטוב של כבישים, כך שיובטח עובי 
מקרון לפחות. על פי דרישת המפקח, מעל הציפוי  200קרום יבש של 

 400ובכמות של  30-20יפוזר חול קוורץ, בעל דרוג שבין הנפות מס' 
גר'/מ"ר. הפיזור יבוצע באמצעות ציוד הצביעה, המתקן המשמש 

 לפיזור כדוריות זכוכית.
נים אחרים, תבוצע המחיקה בשטח במקרים של חיצים או סימו .ד

 שצורתו מלבן.
 

 מ"ר או מ"א או יחידה.  מדידה:
א. תיעשה הפרדה בהתאם לפרטי התשלום בהתאם לפרוט 

 בכתב הכמויות.
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום ובנוסף:: תשלום
 א.  התשלום כולל את הצביעה לאחר מחיקת הצע.
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סטיק עבודות כפתורי פל
עם מחזירי אור )"עיני 

 חתול"(
 

סעיף זה עוסק בעבודות הקשורות לאביזר בטיחות שהוא כפתור  .א א.  כללי
בהודעת  3 -לסימון דרכים )"עיני חתול"(, שפורסם כתמרור ד

 .1.1.1970מתאריך  2502התעבורה )תמרורים( בקובץ תקנות 
 דוק.הסעיף מתייחס לכפתורים מחומר פלסטי קשיח המיושמים בהי .ב
 

ב.  חומרים, הרכב 
 וגוונים

כפתור הסימון יורכב בעיקרון משני אלמנטים: גוף הכפתור ויחידת  .א
 החזרת האור.

גוף הכפתור יהיה בנוי מחומר פלסטי קשיח או חומר בלתי שביר  .ב
אחר, יצוק כיחידה אחת או חרוט ובנוי כך, שלא ייסדק, ישבר או 

 יעקר בהשפעת עומסי התנועה.
אור תורכב ממשטח החזר או ירציף העשוי מחומר יחידת החזרת ה .ג

 קשיח כגון: זכוכית או חומר פלסטי מיוחד.
משטח החזר האור יהא עשוי מחומר בעל עמידות בפני שבירה,  .ד

 שחיקה או עקירה תחת עומסי התנועה.
האור המוחזר מהמשטח יהא בצבע צהוב או לבן וגוון החזר האור לא  .ה

 ישתנה בכל מהלך השירות בכביש.
כפתור יהיה בעל כושר ניקוי עצמי תחת גלגלי מכוניות, כלומר לא ה .ו

 יזדקק לרטיבות )גשם, טל( לצורך ניקויו.
  

 גוף הכפתור יורכב מיחידה אחת, שבה מקובע משטח החזרת האור. .א ג.  ממדים וצורה
פני תחתית הכפתור יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים, כדי  .ב

 לשפר את הדבקת הכפתור לכביש.
מ"מ )מינימום(  95בסיס היחידה יהא בצורת ריבוע שאורך צלעו בין  .ג

 ס"מ )מינימום(. 100X80מ"מ )מקסימום( או מרובע במידות  105 -ל
מ"מ  20 -מ"מ )מינימום( ל 10גובה היחידה מפני הכביש יהיה בין  .ד

 )מקסימום(.
חזית היחידה העילית, בכל ארבעת הכיוונים, תהא משופעת בזווית  .ה

 למישור בסיס היחידה העילית. 60 °לבין  30 °שבין  
יחידת החזרת האור תהיה עמידה בפני חדירת מים, קריעה, תלישה,  .ו

 שבירה או נזק מכני אחר.
משטח פני היחידה העילית  70%השטח המחזיר אור יהווה לפחות  .ז

של  תהמינימאליובכיוון שבו מתוכנן החזר האור. כמו כן, המידות 
מ"מ, בכיוון בו מתוכנן החזר  X 24מ"מ  70שטח מחזיר האור יהיו: 

 האור.
על פי צורך, יוגדר השימוש בכפתור לסימון כביש בעל החזר אור חד 

 או דו כיווני.
 

 כפתור הכביש יקבע בכביש במקום המיועד. .א ד.  התקנה
ההתקנה תבוצע על פי נוהל )סוג חומר ההדבקה והרכבו, שיטת  .ב

י המיסעה והכנתה להדבקת הכנתו ויישומו בשטח, דרישות ניקוי פנ
 הכפתור וכו'( שיומלץ על ידי היצרן. נוהל זה חייב 
שעה מתום  1/2 -לאפשר תנועה על פני הכפתורים לא יאוחר מ

 היישום בשטח.
כפתורים שיעקרו על ידי התנועה בעת היישום ו/או בעת תהליך  .ג

התייבשות הדבק )תהליך המהווה חלק משיטת ההדבקה( יוחזרו 
 ידי המציע על חשבונו.ויודבקו על 
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 לא תותר התקנת כפתורים בשטח על גבי כביש רטוב.  .ד
ספק המוצר יתחייב להציג תעודה של מכון התקנים במדינה בה  .ה 

מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות 
המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל תאור תמציתי קצר של 

 הבדיקות עצמן.
מקום, מרחקים בין כפתורים וכו'( תהא כאמור ההצבה בשטח ) .ו

ו/או על פי  /13ד -ו /12בהנחיות להצבת תמרורים, עמודים ד
 התכניות והנחיות המפקח.

 

דרישות איכות  .ה
 במעבדה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ו.  אחריות
 
 
 
 
 
 

תכונות אופטיות כגון: החזר או לפני ואחרי מבחני שחיקה, כמות  .א
ולות מכלל כמות נבדקת וכו' של יחידות פס תמקסימאלימותרת 

 יפדראליתאמו את האמור בתקנים מקובלים בעולם כגון: תקן 
 (.DIN( או תקן גרמני )B.Sאמריקאי, תקן בריטי )

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה )באנגלית או מתורגמת לעברית(  .ב
של מכון התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי 

יכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל עמידותו בדרישות הא
 תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.

תכונות קיים וחוזק כגון: עמידות בשחיקה, חוזק בלחיצה, חוזק  .ג
( וכו' יתאמו את האמור בתקנים מקובלים IMPACTבמכה מכתני )

( או תקן גרמני B.Sבעולם כגון: תקן פדרלי אמריקאי, תקן בריטי )
(DIN.) 

וצר יתחייב להציג תעודה )באנגלית או מתורגמת לעברית( ספק המ .ד
של מכון התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי 
עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל 

 תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.
 
ל ידי שנים על ידי היצרן וע 3לתקינות העבודה למשך  תנתן אחריות  .א

 המבצע.
 
 

 יחידה  מדידה:
תיעשה הפרדה בין כפתורים עם החזר אור חד כיווני או דו  .א

 כיווני.
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.  תשלום:
 
 

 עבודות תמרורים
 כללי - 

 

 

 ובנוסף: 2247, ת"י 51ראה במפרט כללי לעבודות בניה, פרק  א.  כללי
 ו בדרישות משרד התחבורה.התמרורים ואופן הצבתם יעמד .א
 111התמרורים יהיו מחזירי אור, וייוצרו על פי מפרט אספקה מס'  .ב

 של מכון התקנים.
אם לא נאמר אחרת התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים  .ג

 בדרך עירונית.
צורה, צבע, גודל ודוגמת התמרור יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח  .ד

כן, מופנית תשומת לב  תמרורים" הרשמי של משרד התחבורה. כמו
הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת תמרורים" באשר למידות הכתיב, 
הספרות, הרווחים )בעברית ובאנגלית( ובהנחיות נוספות הנדרשות 

 להצבת התמרורים השונים. 
 

אם לא נאמר אחרת, הצבת התמרורים תהיה כך, שהמרחק האנכי  .א ב.  גובה התמרורים
הקרקע )מדרכה, אי תנועה, שוליים בין תחתית התמרור לבין פני 
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 וכד'( יהיה כמפורט להלן:
 

 פרדה )תמרורים מסוג תמרורים נמוכים במ - 
 (:51/50/49 -ב 

 
 מ'. 1.00

 מ'. 1.50 שלטי הדרכה במקום שאין הולכי רגל: - 

 מ'. 1.80 תמרורים רגילים על עמוד, במקום שאין הולכי רגל: - 

 מ'. 2.20 הולכי רגל:תמרורים רגילים על עמוד במקום שיש  - 

במקורה בו מותקנים שני תמרורים )או שלושה( על עמוד אחד, תהיה  .ב 
 המדידה מהתמרור התחתון.

 
 .3קוטר העמודים לתמרורים רגילים יהיה " .א ג.  עמודי התמרורים

 מ"מ. 2.2העמודים ייוצרו מצינורות פלדה מגולוונת ובעובי דופן של  .ב
ם יקבעו ע"י המתכנן בתלות נתוני העמודים לשלטי הדרכה גדולי .ג

 בגובה העמוד, עומס השלטים והתמרורים, עומס רוח באתר ועוד.
 

מעלות מציר הנסיעה של הרכב  93 -התמרור יוצב בזווית של כ .א ד.  זווית ההצבה
 המתקרב, כדי לקבל החזר אור מיטבי בשעות החשיכה.

 
קצה הקרוב ביותר של מרחק משפת הכביש מגדיר את המרחק של ה .א ה.  מרחק משפת הכביש

 התמרור אל אבן השפה או האספלט.
ס"מ משפת הכביש )אבן  30במדרכה יוצב התמרור במרחק של  .ב

 השפה(.
 מ' מקצה האספלט. 3.0בשוליים, יוצב התמרור במרחק של  .ג
  

 אם לא נאמר אחרת, מידות התמרורים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן: .א ו.  מידות התמרורים
 

צורת  
 התמרור

מספרו בלוח  הנמדדהפרט 
 התמרורים

מידת תמרור בדרך 
 עירונית

 27 -עד א 1 -א צלע המשולש משולש 
 -עד א 33 -א -ב

40 
 -עד א 46 -א -ג

47 

60 

 35 -עד ב 1 -ב הקוטר עגול 
 39 -עד ב 38 -ב
 53 -עד ב 40 -ב
 65 -עד ב 60 -ב
 68 -ב

50 

 44 -עד א 41 -א רוחב Xאורך  מלבנית 
 -עד ב 54 -ב -ב

55 
 56 -ב -ג
 -ב עד 57 -ב -ד

59 
 -עד ב 66 -ב -ה

67 

 
על פי הנחיות 

 היהעירי
 

תמרורי  
 מיוחדים

 זכות קדימה

 
 

 צלע המשולש

 
 
 36 -ב

 
 
65 

 25 37 -ב צלע המתומן  עצור 

  
מרחק ההצבה של התמרור, מן המקום אליו הוא מתייחס, יקבע  .א ז.  מרחק ההצבה
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 עפ"י העניין והפרוט לגבי כל תמרור.
 
 
  

  
 א.  סוגי התמרורים, בתלות במקום הצבתם יהיו עפ"י הפרוט להלן: ח.  סוג התמרור

 .268עפ"י ת"י  - באזור עירוני מואר - 
 . 190צבע מחזיר אור, עפ"י ת"י  - באזור לא מואר - 
מואר מבפנים ומאיר את מעבר החצייה  - מעל מעברי חציה - 

 (.7 -)ג
  

ט.  הצבה של מספר 
 תמרורים על עמוד אחד

 תמרורים. 3ל עמוד אחד עד ניתן להציב ע .א
 -עד א 41 -שלטי הסבר/הרחבה/צמצום/פירוט/אזהרה מן הסדרה א .ב

 , יש להציב מתחת לתמרור אליו הם מתייחסים.45
או  2 -ניתן לשלב בתמרור אחד המחולק ל 65 -עד ב 63 -תמרורים ב .ג

 .3 -ל
ככל שאין מניעה אחרת, יש להציב התמרורים עפ"י חשיבותם  .ד

ינו: תמרורי הוריה, תמרורי אזהרה, תמרורי מלמעלה למטה, דהי
 מודיעין וכו'.

  
צדדיים, כאשר הם נדרשים משני כיווני -יש להציב תמרורים דו .א צדדיים-י.  תמרורים דו

נסיעה או יותר. פירוט בנושא זה נמצא במסגרת ההנחיות המפורטות 
 לתמרורים עצמם.

  
יא. הצבת תמרורים על 

 עמודים קיימים
זרים יש להציב את התמרורים על גבי עמודי בצמתים מרומ .א

הרמזורים, על מנת לא להרבות בעמודים ולהימנע מהסתרת פנסי 
הרמזורים על ידי התמרורים. כל זאת בהתאם לתכניות ולמיקום 
עמודי הרמזור. חיבור התמרור אל העמוד יהיה באמצעות טבעת 

 מגולוונת.
ש להציב את בכל מקום, בו סמוך לתמרור קיים עמוד תאורה, י .ב

התמרור על עמוד זה. חיבור התמרור לעמוד יעשה באמצעות טבעת 
 מגולוונת.

 
 .20 -יסודות לעמודים יהיו מבטון ב .א יב.  ביסוס העמודים

 ס"מ. 50ס"מ ובגובה  40היסוד יהיה בקוטר  .ב
ס"מ. רום פני היסוד יהיה  35חלק העמוד שיכנס לתוך הבטון יהיה  .ג

 ס"מ מתחת לפני השטח. 10
מ"מ  10ית העמוד, לרוחבו, יחובר ברזל ביניין עגול בקוטר לתחת .ד

 ס"מ, אשר יכופף בצורת האות "ל" לקיבוע בתוך הבטון. 25ובאורך 
 

 יחידהמדידה:  
א. לצורכי מדידה ותשלום תהיה הפרדה בין התמרורים עפ"י 

 סוגיהם וצורתם לבין העמודים.
 

 ובנוסף:ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום תשלום: 
 לכל תמרור ישולם בנפרד עבור השלט ועבור העמוד.  .א
התשלום כולל את החזרת מצב השטח לקדמותו לרבות  .ב

 תיקון ריצוף או אספלט עד העמוד.
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עבודות שילוט הכוונה 
 כללי -עירוני 

סעיף זה מתייחס לעבודות ייצור והתקנה של שלטי הכוונה  .א
 עירוניים.

טות "בהנחיות לתכנון שילוט השלטים יעמדו בדרישות המפור .ב
הדרכה עירוני" שבהוצאת משרד התחבורה, האגף לתכנון תחבורתי 

 .2247ובדרישות לחומרים המפורטות בת"י 
 צבעי רקע כדלקמן: 3 –יעשה שימוש ב  .ג

  ליעדים שהנסיעה אליהם מתבצעת בדרך ביו עירונית. –כחול 
  ליעדים תיירותיים. –חום 
  ליתר היעדים. –ירוק 
  שלט מורה דרך ליעד עירוני –לבן 

 סוגי הגופני )פונטים( לכיתוב יהיו: .ד
  נרקיס תם בינוני. –עברית 
  55  –אנגלית BD Clear View . 
  מדינה  –ערביתbold. 

באזורי מדרכות ובמקומות בהם ישנה תנועת הולכי רגל, יהיה גובה  .ה
 מ' לפחות. 2.2תחתית השלט 

 
 יחידה או מ"ר.מדידה: 

 
 המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.ראה בפרק תשלום: 

 א.  התשלום כולל את העמודים.
 

 

עבודות "שלט הדרכה 
 (32 -מוקדמת" )ג

 

 כללי", בפרק זה ובנוסף:–ראה סעיף "עבודות שילוט הכוונה עירוני א. הנחיות הצבה
השלטים יוצבו בצד ימין של הדרך במרחק סביר מהצומת, מרחק  .א

 מת.שממנו הנהג יכול לראות את הצו
אם בשלט יש הכוונה לשמאל, יש להציב אותו במרחק מהצומת  .ב

 המאפשר לנהג להגיע לנתיב לפניה שמאלה והשתזרות נוחה ובטוחה.
במקרים מיוחדים, כאשר במדרכה אין מקום להציב את השלטים,  .ג

נתיבי  2ניתן להציב את השלטים באי המרכזי וזאת רק במקום  עם 
 המפקח. תנועה בלבד במסלול, ועפ"י אישור

במקרים חריגים, שבהם אין טווח ראייה מספיק אל הצומת, יוצבו  .ד
שלטי ההדרכה גם במקומות שמהם אין רואים את הצומת, אולם 

בלוח  41 -הדבר מחייב להתקין מתחת לשלט ההדרכה שלט מרחק )א
 התמרורים( עם ציון המרחק אל הצומת.

 
מ"מ. מסביב לשלט, בצידו  2השלט יהיה עשוי מאלומיניום בעובי  .א ב. מבנה השלט

ס"מ,  2האחורי, תהיה מסגרת, מפרופיל אלומיניום מרובע ברוחב 
 1.5:1.0פיסות מידע, גובה  3 -ו 2מ"מ. בשלטים עם  2עם עובי דופן 

מטר, יהיה פרופיל נוסף, לרוחב באמצע הגובה. חיבור הפרופילים 
 לשלט יהיה בריתוך.

בשלטים  2 –ות )או של 3לקביעת השלט, ירותכו באמצע המסגרת  .ב
ס"מ  3עם פיסת מידע אחת בלבד(. השלות יהיה עשויות ברזל ברוחב 

 מ"מ. 3ועובי 
 הריתוכים והברזל יגולונו באבץ קר ולאחר מכן ייצבעו בצבע כסף. .ג
או ש"ע,  M 3של חב'  B.H.Vהשלט יודבק אל המסגרת בדבק מסוג  .ד

 וכן יהודק עם ברגים בפינות השלט.
מחזירת  .H.Iירוק או כחול באמצעות מדבקה רקע השלט יהיה בצבע  .ה

  H.Iאור. הכיתוב, החיצים והמסגרת יהיו בצבע לבן מחזיר אור 
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כל ההדבקה תבוצע בהדבקה חמה )וואקום(, או הדבקה קרה ע"פ  .ו
 הוראות היצרן.

יעדים. סדר הופעת הכיוונים מלמעלה  3 -אין לכלול בשלט יותר מ .ז
 למטה יהיה:

 ישר -ימינה  –שמאלה  -
כיוונים, יש לפצל את היעדים  3 -יש לכוון תנועה ליותר מאם  -

לשניים או שלושה שלטים. במקרה זה, יש לכלול בשלט הראשון, 
 הרחוק מהצומת, את היעדים בכיוון שמאלה. 

יש לשים את החץ לפניה משמאלה בצד השמאלי של השלט ואת החץ  .ח
לרוב לפניה ימינה בצד הימני של השלט. את החץ לכיוון ישר שמים 

בצד ימין, אולם אם בשלט יש הכוונה לימין ולישר בלבד יש לשים 
את החץ לישר בצד שמאל של השלט, כדי לתת הבחנה טובה יותר בין 

 שני הכיוונים.
 8ס"מ. שימוש באותיות קטן יותר,  10גודל האותיות בשלט יהיה  .ט

ס"מ , יעשה רק במקומות בהם קיימת הגבלה לגודל השלט וע"פ 
 של המפקח. אישור מראש

ס"מ, ע"פ  אישור  15 ÷ 25בכבישים עורקיים יהיה גודל האותיות  .י
 מראש של המפקח.

במידת האפשר, יש להוסיף לשלטים סמלים ולהמנע ממלל מיותר.  .יא
 .50%גודל הסמלים יהיה: גודל האות + 

 כיתובים וחיצים יהיו מיושרים, כל אחד לצד בו הם מצויים. .יב
 

 10X10רת העמוד עליו יוצב השלט יהיה מרובע, אם לא נאמר אח .א ג. עמוד השלט
מ"מ מגולוון. על פי הנחיית  R.H.S ,3.2 3ס"מ, או עגול קוטר "

 המפקח, העמוד יצבע בפריימר וצבע אמרייט ברונזה.
 מ'. 2.20גובה העמוד יהיה שווה ערך לגובה השלט +  .ב
העמוד יחובר למסגרת השלט, במרכז השלט, ע"י שלות הברזל ,  .ג

ד שלהם יהיה מרותך למסגרת והחלק השני לתפיסת שהחלק האח
ואומים עם דיסקה קפיצית.  3/8העמוד יחובר ע"י ברגים בקוטר "
ס"מ. יש לחזק את השלט  10X9.5צורת השלה תהיה מרובעת בגודל 

 אל העמוד עם בורג קודח דרך השלה.
בראש העמוד תולבש כיפת אלומיניום בלחץ )לא ריתוך(. על העמוד  .ד

בצבע  .H.Iס"מ, מחזירות אור  10X15מדבקות בגודל  יודבקו שתי
ס"מ  150ס"מ מהקרקע והשניה בגובה  100לבן, אחת בגובה 

 מהקרקע. המדבקות יקיפו את העמוד במלוא היקפו.
 

 בעמודים מרובעים ד. בסיס העמוד
ס"מ, עובי  35X35לתחתית העמוד תרותך פלטת בסיס שטוחה בגודל  .א

 משולש בזווית בין העמוד ופלטת הבסיס.חיזוקי  4מ"מ, עם  16דופן 
ס"מ  5חריצים בצורת "חצי סהר" באורך  4בפלטת הבסיס יהיו  .ב

 לקביעת ברגי בסיס.
כל העמוד, כולל פלטת הבסיס יגולוון, אחרי ביצוע עבודות ריתוך  .ג

 מיקרון. 80ואישור הריתוך, בגילוון חם בעובי 
חתך הבסיס  ס"מ. 60בסיס עשוי בטון. הבסיס יוצק בקרקע בעומק  .ד

50X50  ברגים  4ס"מ לפחות. בעת יציקת הבסיס ייקבעו מתוכו
 15ס"מ בבסיס +  40 -ס"מ לבטון ו 10ס"מ ) 65ובאורך  5/8בקוטר "

 ס"מ. 25ס"מ מכופף בתוך הבסיס(. המרחק בין הברגים יהיה 
עמוד השלט יחובר אל הברגים. החיבור באמצעות אומים עם דיסקה  .ה

 קפיצית.
מוד וחיזוקו יש לחתוך את הברגים מעל האומים אחרי קיבוע הע .ו

 ולהחזיר את מצב פני השטח לקדמותם.
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 בעמודים עגולים
 50. מידות היסוד קוטר 20 -העמודים יבוססו ביסוד עשוי בטון ב .א

 ס"מ. 60ס"מ וגובה 
 ס"מ מתחת לפני השטח. 10רום פני היסוד יהיה  .ב
 לאחר ההצבה, יוחזר מצב פני השטח לקדמותו. .ג
 

 יחידה:  מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.תשלום: 
 
 

עבודות "שלט מורה 
 (24 -דרך" )ג

 

 כללי" בפרק זה ובנוסף: –ראה סעיף "עבודות שילוט הכוונה עירוני  א. מבנה השלט
 1500מ"מ, מסוג קשה, לפחות  6השלט יהיה עשוי מאלומיניום בעובי  .א

 =QNT 2ק"ג/ס"מ  . 
יה בצבע ירוק או חום או כחול ע"פ התכנון, באמצעות רקע השלט יה .ב

 מחזירת אור או בהדבקה קרה, ע"פ הוראות היצרן. .H.Iמדבקה 
כל העבודות יבוצעו בהדבקה חמה )וואקום(, או בהדבקה קרה, ע"פ  .ג

 הוראות היצרן.
 האותיות והמסגרת יהיו בצבע שחור או לבן. .ד
 8ות קטן יותר, ס"מ. שימוש באותי 10גודל האותיות בשלט יהיה  .ה

ס"מ, יעשה במקומות בהם קיימת הגבלה לגודל השלט וע"פ אישור 
 מראש של המפקח.

במידת האפשר, יש להוסיף לשלטים סמלים ולהימנע ממלל מיותר.  .ו
 .50%גודל הסמלים יהיה: גודל האות + 

 כיתובים וחיצים יהיו מיושרים כל אחד, לצד בו הם נמצאים. .ז
 

 8X8אחרת העמוד שעליו יוצב השלט יהיה מרובע  אם לא נאמר .א ב. עמוד השלט
מ"מ, מגולוון עפ"י הנחיות  R.H.S. ,4.0 3ס"מ, או עגול קוטר "

 המפקח, צבוע פריימר וצבע אמרייט.
 מ'. 2.20גובה העמוד יהיה שווה ערך לגובה השלט +  .ב
השלט ייקבע בתוך העמוד בחריץ, עם שני פרופילים בתוך העמוד,  .ג

 .5/16רגים בקוטר "ב 3להחזקת השלט ועם 
 בראש העמוד תולבש כיפת אלומיניום בלחץ )ללא ריתוך(. .ד
 

 לעמוד מרובע ג. הצבת העמוד
ס"מ.  60עמוד השלט יוצב על בסיס עשוי בטון, יצוק בקרקע בעומק  .א

 ס"מ לפחות. 50X50חתך הבסיס יהיה 
 65ובאורך  5/8ברגים בקוטר " 4בעת יציקת הבסיס ייקבעו בתוכו  .ב

ס"מ מכופף בתוך  15ס"מ בבסיס +  40חוץ לבטון,  ס"מ 10ס"מ )
 ס"מ. 12.5הבטון(. המרחק בין הברגים יהיה 

רגים. פלטת הבסיס של העמוד תוצב על היסוד ותחובר אל הב .ג
 סקה קפיצית.החיבור באמצעות אומים עם ד

לאחר קיבוע העמוד וחיזוקו, יש לחתוך את הברגים מעל האומים  .ד
 דמותם. ולהחזיר את מצב פני השטח לק

 
 עגוללעמוד 

ס"מ  50. מידות היסוד קוטר 20 -העמוד יבוסס ביסוד עשוי בטון ב .א
 ס"מ.  60וגובה 

 ס"מ מתחת לפני השטח.  10רום פני היסוד יהיה  .ב
 לאחר ההצבה יוחזר מצב השטח לקדמותו. .ג
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 יחידה  מדידה:

 
 

 
 

עבודות "שלט שם 
 רחוב"

 

מ"מ או עפ"י הנחיות  2בעובי  השלט יהיה עשוי פח אלומיניום, .א א. מבנה השלט
 ס"מ או במידות על פי התכניות. 30X60התכנון, במידות 

חורים  2לאורך הצלע העליונה ולאורך הצלע הצידית של השלט יהיו  .ב
מ"מ, לצורך הצמדת השלט למסגרת. הצמדת  6)בכל צלע(, בקוטר 

 השלט למסגרת תבוצע באמצעות ברגים מגולוונים.
או רקע אחר עפ"י  .H.Iחומר מחזיר אור רקע השלט יהיה ירוק, מ .ג

 הנחיות התכנון.
 . .H.Iהכיתוב בשלט יהיה בצבע לבן, בחומר מחזיר אור  .ד
 הפונטים בכיתוב יהיו כדלקמן: .ה

 נרקיס תם. –עברית  
 מדינה. –ערבית  
 .Clean view –אנגלית  

המחוברת לעמוד  ø 1.5השלט יחובר למסגרת בצורת "ר", מפרופיל " .ו
 ולוון באבץ חם.השלט. המסגרת תג

 
 2.2, עובי דופן 4עמוד השלט יהיה מצינור מתכת מגולוון, בקוטר " .א ב. עמוד השלט

 מ'. בראש העמוד יותקן אלמנט דקורטיבי. 3.0מ"מ ואורך 
 נקודות.  2 -המסגרת לכל שלט תחובר לעמוד ע"י ריתוך ב .ב
ס"מ מהקצה התחתון של העמוד יחובר לרוחב העמוד  10במרחק  .ג

ס"מ, מכופף בצורת האות  30מ"מ ובאורך  10עגול בקוטר ברזל בניין 
 "ל" לצורך עיגון העמוד ביסוד.

 עמוד השלט יצבע בצבע כחול. .ד
 שלטים. 4 ÷ 1על כל עמוד יותקנו  .ה
 

ס"מ  40. מידות היסוד: קוטר 20 -שלט יבוסס ביסוד עשוי בטון ב .א ג. ביסוס השלט
 ס"מ. 50וגובה 

 שטח.ס"מ מתחת לפני ה 10רום פני היסוד  .ב
 לאחר הצבת השלט יוחזר מצב פני השטח לקדמותו. .ג
 

 :  יחידה.מדידה
 

 ראה בפרק המקודמות במפרט זה, בסעיף תשלום.  תשלום:
 
 

 עבודות עמודי מחסום
 למניעת חניה

 העבודה מתייחסת להצבת עמודי מחסום למניעת חנית כלי רכב.
על פי  או קוטר אחר 3עמוד המחסום ייוצר מצינור מגולוון בקוטר "  .א

 מ'. 1.20מ"מ וב;אורך  2.2הנחיית המפקח,  בעובי דופן 
 מ'. 1.50עמודים סמוכים יהיה  2המרווח בין  .ב
ס"מ בולטים מעל  90 -ס"מ תמונים בקרקע ו 30העמוד יוצב, כאשר  .ג

 פני השטח.
העמוד יצבע בפרימר ולאחר מכן בצבע אדום מסוג "סופרלק" של  .ד

 , או ש"ע.96טמבור, מס' קטלוגי 
 ס"מ משפת המדרכה. 20ד יוצב במרחק  של העמו .ה
בראש העמוד תותקן כיפת ברזל שחורה, ההתקנה תהיה בלחץ  .ו
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 בתוספת חיזוק ניטים או ריתוך.
ס"מ  40. קוטר היסוד 20 -העמוד יבוסס באמצעות יסוד בטון מסוג ב .ז

 ס"מ. 30וגובהו 
ס"מ מהקצה, יחובר לרוחב העמוד,  10לתחתית העמוד, במרחק  .ח

ס"מ, מכופף בצורת  30ס"מ, באורך  10עגול, בקוטר ברזל בניין 
 האות "ל" לצורך עיגון העמוד בבטון.

, בצבע לבן. .H.Iמבדקות זוהרות  2על העמוד, לאחר הצבתו, יודבקו  .ט
 55 -ס"מ ו 10ס"מ. המדבקות ימוקמו במרחק  15רוחב המדבקות 

 ס"מ מראש העמוד.  
 

 יחידה.  :מדידה
 

 , במפרט זה, בסעיף תשלום.ראה בפרק המקודמות  :תשלום
 
 

 
מעקות בטיחות להולכי 

 רגל
 (8 -)תמרור ו 

 
 

, 8 -העבודה מתייחסת להצבת מעקות בטיחות להולכי רגל, תמרור ו
 לאורך המדרכות, בין הכביש למדרכה.

ין אחרת, המעקה יהיה מדגם בהתאם לדרישות והפרט אם לא צו .א
 הטכני המתאים של עיריית באר שבע.

עמודים אנכיים  2כלול יחידת מעקה ת אחרת,אם לא נאמר  .ב
 3קשתות מפרופיל עגול או  2מפרופיל מרובע המחוברים באמצעות 

קורות אופקיות מפרופיל  2קשתות מפרופיל עגול או המחוברים ע"י 
 מרובע וקשת הפוכה מפרופיל עגול.

 ס"מ משפת המדרכה. 20המעקה יוצב במרחק  .ג
יסודות בטון ריבועיים  יחידות המעקה יעוגנו לקרקע באמצעות .ד

ס"מ לשני עמודים וגובה  70X50 -ס"מ לעמוד בודד ו 50X50במידות 
 ס"מ.  50

ייצור,  –העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע מושלם,  לרבות  .ה
לוון, צביעה, התקנה, החזרת מצב השטח לקדמותו, וכל אספקה, ג

 זאת לשביעות רצון המפקח.
 

 מ"א.  :מדידה
 

 המקודמות, במפרט זה, בסעיף תשלום. ראה בפרק  :תשלום
 
 

מעקות בטיחות להולכי 
( 8 -רגל )תמרור ו

 מפרוקים קודמים

סעיף זה מתייחס לעבודות התקנה של מעקות בטיחות מפורקים, אשר 
לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר. ראה סעיף "מעקות בטיחות להולכי 

 (" בתת פרק זה, ובנוסף:8 -רגל )תמרור ו
לת גם את תיקון המעקות במידת הצורך, השלמת העבודה כול .א

 אביזרים פגומים ו/או חסרים, וצביעת ה מעקה.
 

 מ"א.: מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום ובנוסף:: תשלום
 חסון.התשלום כולל הובלה ממקום הא .א

 
 

מעקה  בטיחות 
 "Wלכבישים מטיפוס "

" Wשים מטיפוס "סעיף זה מתייחס להצבת מעקות בטיחות לכבי
)מעקות המיועדים לכלי רכב(. ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

 , ובנוסף:51
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 חומרים
יותרו לשימוש רק מעקות המאושרים ע"י מע"צ לדרכים בין  .א

 עירוניות.
מ"מ, כינוי  2.42פסי המעקה והמרחיקים יהיו מפח פלדה בעובי  .ב

180 – M ע"פ מפרט ,ASHTO. 
ע"פ  A – 36מ"מ, כינוי  6מפח פלדה בעובי עמודי המעקה יהיו  .ג

 .ASTMמפרט 
בהתאם  A – 36הינה מפח פלדה שטוח, כינוי דסקיות הברגים ת .ד

 .ASTMלמפרט 
 .5/8סקיות קפיציות ואומים, יהיו בקוטר "ברגים , ד .ה
המידות והצורות של החלקים יהיו ע"פ הפרטים והתוכניות  .ו

 רייה.המקובלות במע"צ או ע"פ אלה שיסופקו ע"י העי
 123Aסקיות, יהיו מגולוונים בהתאם לכינוי הפסים, העמודים והד .ז

 .ASTMע"פ מפרט 
סקיות, והאומים, יהיו מגולוונים בהתאם המרחיקים, הברגים, הד .ח

 .ASTM, ע"פ מפרט, 153Aלכינוי 
 הגילוון יעשה לאחר גמר העיבוד וקדיחת החורים. .ט
 

 התקנה
 2.0מרווחים של במקרה של הרכבת פרט קצה, יותקנו העמודים ב .א

 מ', בפס המעקה האחרון.
 מ'. 1.33המרווח בין העמודים של גשרים יהיה  .ב
 ימינימאלה בקו המעקה, למעט קטעי גלישה, יהיו ביחס יכל סטי .ג

 .1:50של 
(, יסופקו ע"י DELINEATORSמחזירי אור )עם כיתוב אנגלית  .ד

כבו ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום בהתאם לטבלה רהמזמין ויו
 להלן:

 
 מרחקי הצבה למחזירי אור  
 רדיוס מרחק  רדיוס מרחק  
    - R - 50    מ' R - 500 4.0- 100 מ' 29.0  
 R - 50- 100   מ' R - 100 8.0- 900 מ' 32.0  
 R - 100- 150 מ' R - 900 12.0- 1200 מ' 36.0  
 R - 150- 200 מ' R - 1200 16.0- 3000 מ' 40.0  
 R - 200- 350 מ' 20.0 קו ישר מ' 40.0  
 R - 350- 500 מ' 24.0    
  

 מ"א.: מדידה
  
 
 


