
     
  
  

  
  
  

  
  

  
  עיריית כרמיאל

  
  
  

 רמת נבון - 1מעון 
  

  מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח 
  
  
  
  
  
  2020מאי  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נבון אדריכלות נוף- גליה גלעד
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  חוזה מס' _______רשימת מסמכים למכרז / 
  

  מסמכי החוזה הינם המסמכים הבאים:
  

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  המסמך
  

  הצעת הקבלן    מסמך א'
  

  מסמך ב'
    

המפרט הכללי לעבודות בנין 
  במהדורתו האחרונה.

  מוקדמות ותנאים כלליים -  00    
  עבודות עפר -  01
  עבודות בטון יצוק באתר -  02
  ות הריסה, פירוק ושונותעבוד- 24
  פיתוח האתר וסלילה -  40
  עבודות גינון והשקיה -  41

יתר המפרטים הקשורים וכן 
ל למרות "והמתייחסים לעבודות הנ

  שלא הוזכרו לעיל.
  

  1מסמך ג'
  

  2ג' מסמך

  מפרט טכני מיוחד
  

                   - מדידה מיוחדיםאופני 
  תנאים מוקדמים/מיוחדים

  
  

  

  ד' ךמסמ
  

  מסמך ה'

  )בנפרד( כתב כמויות
  

  )בנפרד( רשימת תכניות

  

      

  
  
  

, משרד ןהביטחוכל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד 
  העבודה / מע"צ, ומשרד השיכון.
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  תנאים כלליים -  1מסמך ג' 
  
  

  העבודה: רתיאו .1
  

   .במעון יום בשכונת רמת נבון בכרמיאלעבודות פיתוח  במסגרת מכרז / חוזה זה יבוצעו
  
  

  היקף המפרט .2
  

ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה המפרט מהווה השלמה לתכניות, 
  הנוסף במפרט.

  
  מפרטים .3

  
המפרט הכללי לעבודות בנין, המפרט המיוחד והתקנים הישראלים המתאימים מהווים חלק בלתי 

  נפרד ממכרז / חוזה זה.
  

ח שפרט המפרט, התכניות וכתב הכמויות מהווים יחידה, ומשלימים אלו את אלו. אין זה מן ההכר
זה או אחר יופיע או יסומן בכל המסמכים. סימונו או הופעתו במסמך אחד יחשבו כאילו הופיע בכל 

  המסמכים יחד.
  

והדרישות שבמסמכים  םהתיאורימשמעות בין - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו
של עבודה  השונים, חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המהנדס לפני הגשת הצעה ו/או ביצועה

  כלשהיא, ולקבל הוראות המהנדס בכתב כיצד לנהוג.
  

  מבחינת הדרישות הטכניות ו/או אופן המדידה והתשלום, תהיה עדיפות המסמכים כדלקמן:
  המוקדם עדיף על המאוחר. - תכניות, כתב כמויות, מפרט מיוחד, מפרט כללי 
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   -  2מסמך ג' 
  

  /מיוחדיםתנאים מוקדמים- אופני מדידה מיוחדים
  
  

 שווה ערך. .1

הנם "שווי ערך" במקום שבו צוין ש"ע הקבלן יכול להגיש הצעתו למיתקנים וחומרים שלדעתו 

חייבות להתייחס לציוד המוכתב  ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמובמכרז. בכל מקרה 

ההצעה לשווה ערך אם תהיה כזו, תמצא את ביטוייה בדף נספח למכרז בנפרד תוך ציון  .במכרז

 כל הצעה .''וכוכניים של היצרן הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק, היצרן, פרטים ט

כמפורט לעיל. ההחלטה אם אכן החלופה  הוצעה יחד עם המכרז לשווה ערך לא תידון כלל אלא אם

  המוצעת הינה שוות ערך או לא, נתונה להחלטת המזמין והמתכנן בלבד.

  

  ערעור על גבהים קיימים. .2

קיימים. הקבלן יבדוק אותן נכללו במחירי החוזה תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע ה

תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות בתוכניות כגון 

נקודות של רשת איזון ונקודות אופייניות אחרות שנקבעו בתכניות מבלי להביא בחשבון בליטות או 

ותה אך לא יערער על גומות מקומיות שבין נקודות אלו. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך א

נקודות הגובה הנתונות בתוכניות תוך שבועיים ימים מיום צוו התחלת העבודה, יראו את התוכניות 

  האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות עפר.

  

  עפ"י סימון בתכניות:  עקירת עצים. .3

  לא יעקור הקבלן עצים אלא אם יבוצעו הפעולות הבאות:

  סימון תוואי השבילים, המתקנים והפרגולות.  .א

 להתאמת התוואי לתכנון. הפרויקטקבלת אישור מהמתכנן ומנהל   .ב

 סימון העצים המיועדים לעקירה בהתאם להוראות האדריכל. כל עץ המיועד לעקירה יסומן בסרט.  .ג

 או מקק"ל עפ"י החוק. מהעריה אישור הסימון וקבלת אישור עקירה  .ד

 

  .הפיתוחקיימים בשטח במהלך  שימור עצים  .3.1 

   

  עפ"י המסמך להלן:
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 סימון רציף. .סימון תוואי שבילים ואלמנטים מתוכננים .4
  

יסמן הקבלן את תוואי השבילים, המדרגות, הפרגולות,  לפני תחילת ביצוע העבודה
.'וכוהמתקנים  , בהתאם לתכנית הפיתוח ותכנית הסימון '  

  
  .קירות תומכים, ספסלים בנויים

  
הסימון  המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן.  .א

  יכלול את:

 .הציר האורכי של הקיר התומך  
 .נקודות גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות 
על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות   .ב

הדרושה להקמת הקיר בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל 
ע"י  יהקבלן לא יחל בעבודות לבצוע הקיר לפני אישור התווא לקיו.ח

על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של  האדריכל.
פגיעה הן בזמן ביצוע העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו 

. לא ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל, והתמורה עבורה תראה  ואחריותו
 רי היחידות המתייחסות לבצוע הקירות התומכים.ככלולה במחי

 מפקחלאחר הסימון של חזית הקיר על כל פינותיו, יזמן הקבלן את ה  .ג
לאישור לפני חפירת היסוד ופעם נוספת לאחר יציקת היסוד ולפני תחילת 

 בניית הקיר.
  

  . סימון בורות לנטיעה
 

פירת הבור לנטיעת העץ אין להתחיל בחפירת בורות לנטיעה אלא באישור המפקח. לפני ח
יסומן המקום המדויק להתחיל בחפירת בורות לנטיעה אלא לנטיעה בשתי נקודות לכל 

בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אשור המפקח. יש להתחיל המדידה והסימון 
  .   מנקודות קבע בשטח, על כל סטייה בשטח מהתכנית יש לקבל את אישור המתכנן

  
 דוגמאות. .5

  
. הדוגמא תהיה ע"פ דרישת 1:1קבלן להקים על חשבונו דוגמאות בקנה מידה חובת ה

המפקח והמתכנן לכל אלמנט, לכל עבודה ולכל סוג של דוגמא, סוג של טקסטורה וצבע 
. הדוגמא תהיה נוספת על מנין הכמות המוזמנת. הקבלן לא יחל בפרויקטהמתוכננים 

ר מתכנן ומפקח לדוגמא שהגיש. גם בהזמנה וביצוע האלמנטים הנ"ל בטרם קיבל אישו
אם נדרש לחזור ולעשות שינויים והתאמות עד לשביעות רצונו של המתכנן והמפקח. 

  למען הסר ספק, לא ישולם לקבלן עבור הדוגמאות שהכין.
ויסולקו מהאתר בגמר  הדוגמאות יעשו בשולי האתר, יישארו במשך זמן העבודה 

  העבודה.
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 מיוחד מפרט

  
  מוקדמות ותנאים כלליים -  00פרק 

 
  עבודהתאור ה 00.01

  במעון יום בשכונת רמת נבון בכרמיאל.לעבודות פיתוח מכרז / חוזה זה מתייחס 
  

  
  היקף המפרט 00.02

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד ואת המפרט הכללי כהשלמה לתכניות ועל כן כל  00.02.01
אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט  - העבודה המתוארת בתכניות 

  זה, ו/או במפרט הכללי.
ל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות בכ 00.02.02

  לגבי עבודות אלה.
המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות  00.02.03

הנוספות, הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות 
 נוספות לא יפורטו במפרט המיוחד.

  
  תחולת המפרט הכללי 00.03

כל עבודה המפורטת בכתב הכמויות תבוצע בצורה מקצועית נכונה בהתאם למפורט לגביה במפרט 
הכללי, אף אם לא הוזכר כן במפורש. הסעיפים המתאימים במפרט הכללי מתייחסים לכל העבודות 

 הדורשות ביצוע נכון ומקצועי של העבודה.
  

  דרישות 00.04
כלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות אין בו ציון דרישה מסוימת לגבי פרט ה

כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר. בתנאי שהדרישה 
 כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההצעה או נובעת ו/או משתמעת ממנו. 

  
  התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותכניות 00.05

התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט / חוזה זה, כוחה של זו התגלתה סתירה בין הוראות 
  שבתקן עדיף על כוחה של ההוראה האחרת.

התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז / חוזה לבין המתואר בתכניות או התגלתה טעות או 
ל "טעות"), יביא הקבלן את הדבר לתשומת ליבו ש - סתירה בין התכניות או השמטה כלשהי (להלן 

ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות כאמור, והמפקח  7המפקח לא יאוחר מאשר 
  יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה.

  לא הביא הקבלן דבר הטעות לתשומת לב הפיקוח, הנזקים וההוצאות יחולו עליו. 
   סדרי עדיפות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע יהיו כדלקמן:

  לגבי אופן הביצוע:  סדר עדיפות
  . תכניות1
  . כתב כמויות2
  . התקנים3
  . המפרט הטכני המיוחד4
  . המפרט הכללי5

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה למפקח 
  הסמכות המכריעה הבלעדית.

  
  

   עבודות עפר -  01פרק 
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  הוראות כלליות 01.01
  

  קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן:מיד עם 
  

לבדוק באתר הבניה את תנאי הקרקע והטופוגרפיה  לפי המצב הקיים ולרשום את  01.01.01
  הסטיות הקיימות, במידה וקיימות, לגבי תכניות הביצוע שתימסרנה לו.

  לבקר ולבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע. 01.01.02
  עבודות הסכם זה.להודיע למהנדס ולקבל אישורו בדבר תחילת  01.01.03
כל ערעור על גבהים, מפלסים, מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים  01.01.04

  מיום קבלת צו התחלת העבודה.
טענות שתועלינה לאחר מכן תדחנה על הסף ויראו את התכניות האמורות כנכונות  01.01.05

 ומדויקות.
  
  

  בדיקות קרקע 01.02
 

ם לסוגי הקרקע על הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמתייחסי 01.02.01
  הנמצאים באתר וזאת במסגרת הכנת כתב הצעתו.

  
וימצא לנכון, ולפי ראות עיניו בלבד, יבצע הקבלן בדיקות קרקע (על חשבונו  במידה 01.02.02

  בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים.
  

  חישוף 01.03
 

וניקיון הקבלן יבצע חישוף בכל שטח העבודה לפי הנחיות המפקח. הסרת צמחיה  01.03.01
  השטח כלולים במחירי העבודה השונים, לא ישולם בנפרד.

קדוחים ויצוקים. "מיקרופיילס" -קטני קוטרביסוס המבנה יהיה בכלונסאות  01.03.02
הנחיות לביצוע הקידוח, עומק וכו' ייקבעו עפ"י דו"ח יועץ הביסוס. בכל מקרה 

דעתו, בעת העומק בפועל יהיה עפ"י הנחיות היועץ באתר וייקבעו עפ"י שיקול 
  הביצוע.

הכול בכפוף ליועץ יבוצע באמצעות מצע סוג א'  ופטיו מילוי מתחת לרצפות  מונחות 01.03.03
  הקרקע.

  

  עבודות ביבש 01.04
 

  כללי 01.04.01
  

על הקבלן לשמור את אתר העבודה במצב יבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה 
ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא 

  מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכד').(
  

על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי 
המהנדס, באופן שלא ייגרמו נזקים לרכוש החברה, לעבודה, או לביצוע עבודות 

סמוכים או כל סמוכות (גם כאלה המבוצעות בידי אחרים), ולא יציפו מתקנים 
  הכל על ידו ועל חשבונו. -שטחים אחרים 
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  הרחקת מים עיליים ומי פסולת 01.04.02
  

למניעת חדירת מים עיליים ומי פסולת, יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים 
 הכל על חשבונו: -המפורטים להלן, כולם או מקצתם 

  בניית סוללות.  .א
  ל מחוץ לשטח.חפירת תעלות ניקוז בעומק ובאורך מתאימים להולכת המים א  .ב
  סילוק מים כל שהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר.  .ג
 הפעלת ציוד שאיבה יעיל ע"י כוח אדם מיומן.  .ד

כל האמצעים בהם ינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו על ידו ועל חשבונו 
ים אליהם לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ושל כל גורם בעל סמכות על השטח

  ינוקזו המים.
  

  דה וימצאו)יהרחקת מי תהום (במ 01.04.03
  

תכנון העבודות השונות  מתבסס על כך כי תעשיינה "ביבש" דהיינו, תוך שאיבה 
  הכל על ידי הקבלן ועל חשבונו.  - והרחקת מי תהום במשך כל זמן ביצוע העבודות 

  
יהיה על במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תמצא מתחת למפלס מי התהום, 

  הקבלן להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.
  

-של המפרט הבין 01006רחקת מי תהום תהיה על חשבון הקבלן כמפורט בסעיף ה
  משרדי.

  
הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק 

יעילותה החפירות יבשות, אולם בכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את 
ולקבל את אישור המהנדס מראש. המהנדס יהיה רשאי להורות (והקבלן יהיה חייב 

לפעול בהתאם) על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם 
לשיטה כלשהיא. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאה או הפסדים 

  הקשורים בהחלפת השיטה.
  
  

  חפירה (כללי) 01.05
  
ירה" מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בכל סוגי הקרקע ו/או סלע, אף המונח "חפ 01.05.01

  אם לא נזכרת החציבה במפורש.
על הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח העבודה נמצאים  מתקנים תת קרקעיים כגון  01.05.02

צינורות מים, ביוב ותיעול, כבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה האחריות הבלעדית 
בודות. כל נזק שייגרם להם יתוקן על ידי לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצוע הע

  הקבלן ועל חשבונו בלבד.
על הקבלן לקחת בחשבון שעבודות החפירה תתבצענה בסמוך למבנים קיימים ועל  01.05.03

כן עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ולבצע את החפירה באמצעים שונים 
למנוע תקלות המותאמים לקרבה של המבנים על מנת לא לפגוע בקירות הקיימים ו

  ונזקים ובהתאם לאישורו של המהנדס.
המהנדס רשאי לאסור על שימוש באמצעי או בכלי מכני זה או אחר מסיבות 

הנדסיות, טכניות או אחרות, וזאת ללא כל תשלום נוסף. את עודפי החפירה אשר 
  לא ישמשו למילוי חוזר על הקבלן לפנות מחוץ לאתר.

  צורך חפירה.חל איסור על שימוש בחומרי נפץ ל 01.05.04
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  שימוש ו/או סילוק -חומר חפור  01.06

  
ביצוע עבודות העפר יכללו גם את כל האפשרויות שתעמודנה לרשות המהנדס כדלקמן באשר 

  לייעוד החומר שנחפר:
  
סילוק אל מחוץ לאתר העבודות, אל מקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות,  ללא  01.06.01

  הגבלת מרחק הובלה.
  
החפור לצורך ביצוע מילוי חוזר וכן ביצוע מילוי כלשהו ו/או שימוש במיטב החומר  01.06.02

(לפי הנחיות המהנדס) בכל מקום בשטח האתר. כהנחיה  כללית המחייבת את 
הקבלן, נקבע בזאת שחומר שנחפר תחילה יכול להיות בר שימוש באתר העבודות 

  הכל לפי הנדרש על ידי המהנדס. –ו/או מסולק מהאתר 
  

  הקבלןמדידות על ידי צוות  01.07
  

כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים, רשתות הקואורדינטות, מקום אזור החפירה 
ביחס לנקודות מוצא וכד' יבוצעו על ידי מודדים מוסמכים של צוות הקבלן ועל חשבונו בלבד. 

  הקבלן גם יספק בעצמו את כל המכשירים, הכלים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש.
  
  

  רה וחומרי מילויהידוק פני חפי 01.08
  
  הכנת פני החפירה להמשך העבודות וחפירה בידיים 01.08.01

עבודות העפר יכללו גם הכנת פני חפירה סופיים להמשך העבודות (למילוי מהודק, 
יציקות וכו') על ידי יישור, פילוס והידוק פני החפירה (השתית) לדרגת צפיפות של 

  שיקבע המהנדס. לפי מודיפייד א.א.ש.הו, או בהתאם להנחיה אחרת  98%
  הידוק מבוקר של חומרי מילוי  01.08.02

ס"מ ויהודק לדרגת מודיפייד א.א.ש.הו  25כל חומר מילוי יבוצע בשכבות של עד 
  כמצויין בתכנית. 

  מודיפייד א.א.ש.הו. 98%בהעדר ציון כנ"ל יהודק המילוי החוזר לדרגת צפיפות של 
  

  מילוי 01.09
  

  חומרים 01.09.01
מפני הקרקע הסופיים יהיה מילוי מקומי. מעל  ס"מ 50החומר שישמש למילוי עד 

  דקים. 20% - 15%שכבה זו ועד פני הקרקע הסופיים יהיה מילוי מצע סוג א' עם 
  הנחת חומר המילוי 01.09.02

לא ימלא הקבלן ולא יכסה שום שטח לפני שאושר ע"י המהנדס ולפני שימדד 
ל שכבה כדרוש. הנחת חומרי המילוי (על גבי השתית) תבוצע בצורה שתבטיח שכ

  ס"מ. 25תהיה בעלת תכונות אחידות ועובי שכבה לפני הכבישה לא תעלה על 
  הרטבה 01.09.03

מתכולת  2%+לפני ההידוק יורטב או ייובש החומר עד לתכולת רטיבות בתחום של 
-הרטיבות האופטימלית כפי שתקבע ע"י המהנדס בהתאם לבדיקות צפיפות

יש למנוע כל הצפה.  רטיבות. ההרטבה בשכבות תעשה ע"י הזלפה או המטרה.
התזת המים תעשה בציוד מתאים ומאושר ע"י מהנדס האתר בצורה שתבטיח 

    הרטבה אחידה בכל ארכה, רוחבה ועובייה של כל שכבה.
  הידוק 01.09.04

במידה ולא צוין אחרת בתכניות או במסר ע"י מהנדס האתר, ההידוק יבוצע עד 
  ע ע"י מכבשים לפי  מוד. א.א.ש.ה.ו  הכבישה תבוצ 98%לקבלת צפיפות של 

מתאימים ומאושרים ע"י המהנדס. המכבשים ייבחרו מבין הסוגים הבאים: מכבש 
  פניאומטי, מכבש גלילי חלק או מכבש ויברציוני.

  
בתנאי שהרטיבות קרובה לאופטימלית  4-8מספר חפיפות הכבישה הוא בין 

ם והמכבש נבחר בצורה נכונה. הידוק במקומות מוגבלים בהם אין גישה למכבשי
ממונעים יבוצע בציוד מתאים כגון פלטות רוטטות (ויברציוניות), צפרדע, פטיש 
פניאומטי וכו'. כדי למנוע גזירת הקרקע בתפניות ע"י כלי הנגרר עדיף השימוש 

במכבש בעל הנעה עצמית. כמו כן התפניות חייבות להעשות מחוץ לשטח המהודק. 
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  ר.אין להדק בנסיעה לאחור עם מכבש ויברציוני נגר
  

הכבישה תבוצע בצורה אחידה על כל השטח תוך הבטחת חפיפה בין המהלכים 
הסמוכים של המכבש, (לא פחות מרבע הרצועה הנכבשת). כמו כן יש להקפיד על 

יישור ופילוס חוזרים של שטח ההידוק. השטח לאחר ההידוק צריך להיות ישר 
ההידוק הנדרשים וללא שקעים, גלים ומדרגות. הכבישה תמשך עד לקבלת שעורי 

או עד לאישור מפקח האתר. העבודה תבוצע עד למפלסים או לשיפועים המצויינים 
  בתוכניות.

  
כל הציוד שישמש לעבודות חפירה, הובלה, פיזור והידוק חייב באישור משרד 

התחבורה ו/או משרד העבודה. המהנדס רשאי לפסול שימוש בציוד שאינו בעל 
עומד בדרישות תקינות ובטיחות עפ"י שיקול האישורים המתאימים או שאינו 

  דעתו.
  

  בקרת איכות 01.10
  

  מעבדת שדה שתקבע ע"י המזמין ושתוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו, כאמור בחוזה, 
תבצע בדיקות מוקדמות בחומר המיועד למילוי. בדיקות אלה כוללות בדיקת טיב החומר 

כדי לקבוע את  ASTM 1556/7(גבולות אטרברג ודירוג) ובדיקת צפיפות רטיבות לפי שיטת 
הצפיפות המכסימלית והרטיבות האופטימלית. בדיקות אלו יש לבצע בכל פעם שיש שינוי 

בסוג החומר. בדיקות אלה יבוצעו באחריות מהנדס האתר ובהתאם לתוצאות בדיקות אלה 
  ייקבעו דרישות איכות וטיב לביצוע העבודה ע"י הקבלן.

  
בדיקות רטיבות וצפיפות שווה. בדיקות הרטיבות  במהלך העבודה תבצע מעבדת השדה באתר

תבוצענה לפני ההידוק כדי לקבוע באם רטיבות החומר הגיעה לתחום רטיבות העיבוד ולאחר 
ההידוק כדי לקבל אינפורמציה על תכולת הרטיבות, זאת כדי לקבוע באם יש צורך בהרטבה 

  או ייבוש במקרה של הידוק נוסף.
  

ר הידוק כל שכבה בצורה המייצגת את השכבה לכל עומקה. בדיקות הצפיפות יערכו לאח
מ"ר. לא תאושר הנחת שכבה  400או בדיקה אחת לכל  3מספר הבדיקות המינימלי הוא 

נוספת מבלי שנבדקה ואושרה השכבה הנדונה. בעת ביצוע המילוי יערכו גם בדיקות סוג העפר 
ר יש לערוך את בדיקות כדי להבטיח את אחידות החומר. במקרה של שינוי בסוג החומ

רטיבות) מחדש. במקרה של חומר לא מתאים הוא יפסל ויורחק - ההידוק (יחסי צפיפות
  מהאתר, על חשבונו של הקבלן. 

  פעולות המילוי מחדש יעשו תוך תאום עם היועץ לביסוס, ועל חשבונו של הקבלן.
  

  עיצוב פני השטח 01.11
  

יצוב פני השטח הסופיים בהתאם לתכניות עבודות העפר למיניהן תכלולנה גם יישור, פילוס וע
  ליצירת תוואים, שיפועים , התאמה למפלסים הקיימים והכנה לסלילת משטח אספלט.

  
  דרכי גישה 01.12

  
במידת הצורך, יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, להבאת 

  והרחקת ציוד וכדומה.
  

את המצב לקדמותו, ולשביעות רצונו המלאה  לאחר גמר העבודות, על הקבלן יהיה להחזיר
  של המהנדס.
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  מפרט כללי לפתוח נופי 40פרק 
  

  כללי 40.00
  

המפרט המיוחד מבוסס על הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לעבודות בנין  40.00.01
  ופיתוח בהוצאת משרד הבטחון.

  
  סימון 40.00.02

  
קבלת אישור לאחר ביצוע הסימון, לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות, אלא לאחר 

  המפקח לסימון. הסימון יבוצע ע"י מודד מוסמך.
 

  כלי עבודה 40.00.03
  

העבודה תבוצע באזור שבו מתקנים, מבנים, צמחיה ותשתיות הקיימים בשטח, 
ולכן תנועת כלים עלולה להיות מוגבלת. לפיכך העבודה תבוצע בכלים מכניים 

ואישור המפקח  מדגם מאושר על ידי המפקח או בעבודת ידיים, הכל עפ"י הוראות
  וכלול במחירי הקבלן. לא תשולם תוספת בגין עבודה בשטחים מוגבלים.

  
 

  ופירוק העבודת הכנ 40.01
  

  הסרת צמחיה וניקוי 40.01.01
  

בהעדר הוראה אחרת (כתב כמויות), עבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד והתשלום 
  יכלל ביתר מחירי היחידה.

  
  חישוף 40.01.02

  
ע זה לא ישולם בנפרד והתשלום בהעדר הוראה אחרת (כתב כמויות), עבור ביצו

  יכלל ביתר מחירי היחידה.
  

  פרוק מבנים 40.01.03
  
  כללי:  .א

לפני ביצוע עבודת הפרוק ו/או ההריסה ינקטו אמצעי זהירות, לרבות בדיקת 
  קוי חשמל, מים, תקשורת וכו'.

  
  פרוק מבנים:  .ב

הנמצאים  - מבנים, מתקנים, בסיסי בטון, צנרת, ביוב, קירות תומכים וכו' 
מ' לפחות מפני השטח המתוכננים  0.50יפורקו לעומק של  - ות בשטח העבוד

או מתחתית מבנים ו/או אלמנטי פיתוח מתוכננים. הפרוק יתבצע בזהירות 
בכלים מטיפוס מאושר ע"י המפקח, ו/או בעבודת ידיים, תוך הקפדה על 

  מניעת הרס ונזק לקטעים השכנים. נזק כזה יחול ע"י הקבלן.
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  ויעבודות חפירה ומיל 40.02

  
  חפירה בשטח 40.02.01

  
העבודה תבוצע ממצב קיים למצב רצוי ומתוכנן, ועד לתחתית המצעים ו/או עד 

למפלסים שיורה המפקח. מיטב העפר החפור שיאושר לצרכי מילוי, יועבר משטחי 
החפירה, יפוזר בשכבות ובמפלסים לפי המצויין בתכנית ו/או באזורים שיסומנו 

לעיל. המחיר  40.1.04ראה סעיף  - אתר ע"י המפקח בלבד. העודפים יסולקו מה
לחפירה כולל הסרת צמחיה וניקוי, חישוף השטח, פיזור והידוק רגיל בשטח אליו 

  יסולקו העודפים על פי הוראות המפקח.
  חפירת תעלת ניקוז תימדד כחפירה בשטח.

  מחושב תיאורטית מהתכניות. - המדידה במ"ק 
  

  מילוי 40.02.02
  

  או עד למפלס שיורה המפקח.המילוי יבוצע עד לתחתית המצעים ו/
  
המילוי יעשה בחומר מובחר נקי מחרסית, מפסולת אורגנית או אחרת, ואשר   .א

מכלל  40%ס"מ. אחוז האבן לא יעלה על  10לא יכיל אבנים בגודל העולה על 
  .25%חומר המילוי. אחוז הדקים לא יעלה על 

  
אחידות. הנחת המילוי תבוצע בצורה שתבטיח שכל שכבה תהיה בעלת תכונות   .ב

כמו כן תמנע ריכוזי אבנים, ותבטיח חלוקתן בכל השטח תוך מילוי החללים 
ביניהם בחומר דק יותר, כדי ליצור שכבה צפופה. המילוי יונח בשכבות 

  ס"מ. 20אופקיות בלבד שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה על 
  

  מחושב תיאורטית מהתכניות. - המדידה במ"ק 
  

  אדמה חקלאית 40.02.03
  

  ס"מ לפחות. 30אדמה חקלאית לגינון תהיה מטיב מאושר ובעובי 
  

  המדידה נטו בהתאם לנפח החלל התיאורטי אשר יכוסה.
  

  הידוק שתית 40.02.04
  

בכל שטחי העבודה, להוציא שטחים המיועדים לגינון, אשר בהם נדרשים רק 
הרטבה והידוק, תיכבש ותהודק השתית עד לדרגת צפיפות מינימלית כדלקמן: 

לפי מודיפייד א.א.שו; בשטחי מבנים, קירות תומכים,  95% - צופים בשטחי רי
לפי מודיפייד א.א.שו. העבודה כלולה במחירי הקבלן אלא אם  92% - ומסלעות 

  נדרש מפורשות אחרת.
  

  הידוק רגיל 40.02.05
  

מעברי מכבש תוך  8ויברציות לדקה,  1000 - טון/מכה  16יבוצע במכבש ויברציוני 
  ס"מ. 30 - עובי השכבות המהודקות  ± 2%הרטבה לרטיבות אופטימלית 

  
  הידוק מבוקר 40.02.06

  
הידוק מבוקר יבוצע בכל מקום בו יבוצעו עבודות מילוי מובא מתחת לשטחי 

מדרך, נסיעה ברכב, קירות ומדרגות, ספסלים וכו'. זאת גם אם לא צויין הדבר 
לפי  96%מפורשות בתכניות ובפרטים. דרגת ההידוק הנדרשת היא לפחות 

א.א.שו. והעבודה כלולה במחירי הקבלן, אלא אם נדרש מפורשות  מודיפייד
  אחרת.
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. 2%±הכבישה תבוצע על ידי מכבש ויברציוני, תוך הרטבה לרטיבות אופטימלית 

במקומות מוגבלים בהם אין גישה למכבשים ממונעים, יש להשתמש בציוד מתאים 
י וכו'. במקרה כזה לא כגון: פלטות רוטטות (ויברציוניות), צפרדע, פטיש פנאומט

  ס"מ. 15יעלה עובי השכבה המהודקת על 
  

השטח לאחר ההידוק צריך להיות ישר ללא שקעים, גלים ומדרגות. הכבישה 
  תמשך עד לקבלת שעורי ההידוק הנדרשים או עד לאישורו של המפקח.

  
המילוי לצידי קירות תומכים ומבנים תת קרקעיים יהיה מילוי נברר. גבולות 

יקבעו בין דופן הקיר למישור משופע מתחתית היסוד החוצה בשיפוע של המילוי 
ס"מ ויהודק עם מכבש ויברציוני. יש  20עם האופק. המילוי יונח בשכבות של  120

  ס"מ מהקיר. 40להפסיק את ההידוק הויברציוני במרחק של 
  

  בדיקות
לכל בדיקות צפיפות יערכו לאחר הידוק כל שכבה, בצורה המייצגת את השכבה 

  עומקה. לא תאושר הנחת שכבה נוספת בלי שנבדקה ואושרה השכבה הנדונה.
  מספר הבדיקות המינימלי יהיה כדלקמן:

מ"ר לכל שכבה. קירות תומכים, מסלעות  100בדיקה אחת לכל  - באזור השבילים 
  מ"א, ולפחות בדיקה אחת לאלמנט. 20וכו', בדיקה אחת לכל 

  
  עבודות מצעים 40.03

  
ים או מרוצפים יהיה מצע סוג א'. האגרגט למצע יהיה אחיד המצע לשטחים סלול 40.03.01

ככל האפשר, לא יכיל אדמה וכל חומר אורגני, ויעמוד בדרישות האיכות 
  המתאימות לפי הנדרש במפרט הבין משרדי.

  
המצע יפוזר על גבי שתית מיושרת ומהודקת כנדרש. עובי כל שכבת מצע לא יעלה 

ע יהודקו ברטיבות אופטימלית על להשגת ס"מ לאחר ההידוק. שכבות המצ 20על 
  .100%צפיפות מקסימלית 

  
  ס"מ לפחות מקצה הריצוף המיועד להתבצע על גביו. 50קצה המצע יבלוט 

 .נטומדידת המצע תתבצע לפי שטח הריצוף הנ"ל 
  
  

  עבודות ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.05
  

  כללי - משטחי בטון יצוקים באתר  40.05.01
  

שכבות,  -2יוצקו ע"ג שכבת מצע מודרג מסוג מאושר מפוזר במשטחי הבטון 
  מוד. א.א.שו. 100%ומהודק לצפיפות 

  20- בס"מ. סוג הבטון  10בהעדר הוראה אחרת יהיה עובי משטחי הבטון 
  ס"מ. 20X20מ"מ  6הבטון יהיה מזויין ברשת מצולבת קוטר 

"מ ועם סרגל ס 1מישקי התפשטות יבוצעו ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 
  לפירוק. - הפרדה מעץ 

מ') לא  2.0בהעדר הוראה אחרת, המרחק בין תפרים בשבילי בטון (רוחב שביל עד 
  מ'. 3.0יעלה על 

  
  אופני מדידה ותשלום:

  
  המחיר למדרכת בטון כולל:

ס"מ, עיבוד פני  20ס"מ כל  6ס"מ עם רשת ברזל קוטר  10בעובי  20- בשכבת בטון 
בודות הדרושות להשלמת המדרכה כנדרש בתכניות המדרך וכן כל יתר הע

  ובמפרטים.
  התשלום לפי מ"ר.
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  בטון בעיבוד מחוספס 40.05.02
  

בכל מקום בו יידרש הדבר בתכניות, יעובדו פני הבטון העליונים ע"י סרוקם 
  במטאטא כביש. לפני הסרוק יש לבצע החלקה קפדנית של פני הבטון.

מ'. חייבים באישור מוקדם  1.0X2.0סוג המטאטא ודוגמת הסירוק בגודל מינימלי 
  של האדריכל והמפקח.

  התשלום לעבודה זו כלול במחיר משטחי הבטון.
  

  מישקים 40.05.03
  

בהעדר הוראה או פרט אחר יהיו מישקים בין שדות מרצפי בטון וגרנוליט ובינם 
ס"מ ובעומק  2חריצים ברוחב  - לבין אלמנטי תיחום (כגון: ספסלים, אבני שפה) 

הכל  - ס"מ ואיטום בחומר דוגמת "אלסטוסיל" או ש.ע.  1, כולל קלקר ס"מ 1.5
  עפ"י הפרטים.

  עבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד והוא יכלל בשאר מחירי היחידה.
  

  אבן שפה / אבן גן מבטון טרום 40.05.04
  

אבן שפה תהיה מבטון טרום חלק (או בגימור המצויין בכתב הכמויות), שלמה, 
ויר או פגמים אחרים, ותבוצע על גבי שכבת המצע ישרה, ללא סדקים, בועות או

כנ"ל. האבן תונח תוך הקפדה על התואי והשיפוע המדויקים (לרבות עקומות, 
מ' או כל מידה  0.30מ' או  0.50רדיוסים וכו', בהם יש להשתמש באבן באורך 

אחרת הנדרשת להשגת רדיוס נקי). האבן תונח על יסוד מבטון ברוחב מתאים 
ס"מ מעליו. החיבור בין היחידות יעשה במלט  10/10ס"מ, ועם משענת  10ובעובי 
דליל. חיבור בזוית יעשה מיחידות מנוסרות או יצוקות במיוחד בזוית  1:2צמנט 

  לא יותר שימוש באבן שבורה!החיבור המתאימה. 
  

  אופני מדידה ותשלום:
  

זוית, המחיר לאבן שפה כולל יסוד ומשענת מבטון, הנחה בעקומות, חיבורי 
  התאמות, ניסורים או השלמות יציקה כנדרש.

  התשלום לפי מ"א.
  

  אבן טבעית מסותתת - אבן שפה / אבן גן  40.05.05
  

בהעדר הוראה אחרת האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ירושלמי. סיתות האבן 
בהתאם לנדרש בתכניות, יש להקפיד על קיטום / ליטוש הקאנטים למניעת שבירת 

ע"י יח' מנוסרות בדיוק. פוגות בין יחידות יש לסגור ייעשה  תבזוויהאבן. חיבור 
  עם צמנט לבן.

  במ"א. המחיר כולל גם בניה בקווים עגולים. - מדידה 
  

  אופני מדידה ותשלום:
  

המחיר לאבן שפה כולל יסוד ומשענת מבטון, הנחה בעקומות, חיבורי זוית, 
  התאמות, ניסורים, או השלמות יציקה כנדרש.

  התשלום לפי מ"א.
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 גינון והשקיה  -  41פרק 

    
  הכשרת קרקע 41.01

  
  כללי 41.01.01

  
עבודות הכשרת הקרקע כוללות ניקוי השטח מכל פסולת, שאריות בנין, אבנים, עשביה, 
ענפים וכד'. העבודה כוללת איסוף הפסולת והרחקתה משטח. עבור סעיף זה לא ישולם 

  בנפרד, והתשלום יכלל במחיר היחידה.
  

  זיבול ודישון 41.01.02
  

מ"ר  100מ"ק לכל  2.0הקבלן יספק קומפוסט מטיב מאושר. הקומפוסט יפוזר בכמות של 
שטח, בשכבה אחידה על פני השטח, ויוצנע מיד לפני שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום 

הפיזור. אם יידרש, יספק הקבלן דשנים, יפזרם במידה שווה על פני השטח ויצניעם יחד עם 
  הקומפוסט.

  
  עיבוד הקרקע 41.01.03

  
טחים שעליהם יורה המפקח יעשה עיבוד קרקע בכלי מכני או בעבודת ידיים. העיבוד בש

ס"מ,  -5יכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה בקולטיבטור או משדדה. כל פסולת ואבן הגדולה מ
שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מן השטח. העבודה כוללת יישור גנני 

  בוד כנ"ל לא יהיה צורך לפזר אדמה גננית.וסופי של האדמה. בשטחים שיעברו עי
  

  אדמה גננית 41.01.04
  

האדמה החקלאית שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר ע"י המפקח. האדמה תפוזר בשכבה 
ס"מ לפחות. אדמה שתהודק תוך כדי עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק.  30בת 

יר כולל יישור גנני וסופי של המדידה לפי כמות מובאת בפועל בהתאם לתעודות משלוח. המח
  האדמה.

  
  עבודות נטיעה ושתילה 41.02

  
  כללי 41.02.01

  
בורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. אם יידרש, בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר 

החפור למקומות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח 
  על גודל הבור.

  
ם של איכות, טיב וגודל עפ"י פרסום משרד החקלאות: הגדרת השתילים יעמדו בקריטריוני

המחלקה להגנת הצומח, שירות ההדרכה  –סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי 
  והמקצוע.

גודל המיכלים והשתילים, היחס של נוף השתיל לגודל המיכל, דרישות לגבי מערכת 
  ם הנ"ל.יוגדרו בהתאם לאמור בפרסו –השרשים, עיצוב נוף השתיל 

  השתילים יסופקו לאתר שעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של הצמח.
 

בורות הנטיעה יזובלו ע"י קומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י  41.02.02
ליטר  5 – 4ליטר לעץ; שיחים מגודל  20 –המפקח. כמויות הזיבול: עצים מכל הגדלים 

  מנפח הבור. 1/3לשיח, ובכל מקרה בשעור של לפחות  ליטר 3 – 3לשיח; שיחים מגודל 
  .41037סעיף  ימשרד- הביןתמיכת עצים תבוצע עפ"י המפרט הכללי 

  נטיעת עצים במדרון החצוב:
  העצים יינטעו בתוך כיסי אדמה קיימים או בכיסים חצובים לפי פרט.
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  בודות השקייהע 41.03
  

  כללי 41.03.01
  

העוסק בנושא גינון  41משרדי פרק  מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין
והשקיה. הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר 

  , תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי.המיוחד אחרת במפרט
  

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, 
, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי אביזרים, עבודות קרקע, הלחמה

  פרטים ומפרטים. 
  

בתוכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד  של יצרנים שונים. ניתנת הבחירה 
לקבלן בתאום ואישור המפקח, להשתמש בציוד שווה ערך, אולם האחריות להתאמה תחול 

  תכנן.על הקבלן בלבד, לכן מומלץ להתייעץ עם המ
 

  תאומים והכנה לעבודה : 41.03.02
 
על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים/קוים שלהם עלולים   .א

להיות נחצים בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה ( שרוולים, ראש מערכת, קווי 
צינורות ). הגורמים שיש לתאם אתם התחלת עבודה הם :מפקח העבודה, מחלקת 

קומית, מהנדס הרשות המקומית, דואר הנדסה (בזק), חברת המים/ביוב של הרשות המ
  .ואחרים ע"פ הצורך כבלים ,חשמל

 
לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים   .ב

  .ובתאום עם בעל הקו תת"ק קיימים לרבות גילויין הזהיר בעבודות ידיים
 

ו/או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק   .ג
  בכתב.

 
  לחץ וספיקה : 41.03.03

  
אטמ' בספיקה של  3.5של ספיקה (בכניסה לראשי המערכת) - התוכנית מבוססת על נתוני לחץ

  . על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה  מהנ"ל. מק"ש 3
 3.5 - למחשב ההשקיה אשר יכוון ל לראש המערכת להשקיה יחובר מד לחץ נקודתי + חיווי

  . 1,2אטמ' כמינימום לפתיחת ההשקיה בהפעלות 
  בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה. דתימדבדיקת הלחץ לא 

 
  :חיבור למקור מים 41.03.04

  
מקור המים תואם מבעוד מועד במסגרת אספקת המים לפרויקט, עבודת הקבלן מתחילה 

ים דינמית על מנת לוודא כי קיים לחץ מים מהחיבור למקור המים. העבודה כוללת בדיקת מ
מינ' בספיקה הדרושה. הבדיקה תעשה בהנחיית המפקח בשטח באופן הבא: הרכבת מגוף, 
מד לחץ ומד מים ( זמניים ) פתיחת הברז ומדידת הלחץ בספיקה הדרושה. הבדיקה תבוצע 

ו האביזרים . לאחר הבדיקה יפורק02:00ו לפנות בוקר בשעה  17:00פעמיים ביום בשעות 
  הזמניים יורכב הציוד הדרוש ע"פ פרט מצורף בתוכניות.

  
התשלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח למתכנן וכן עבור אספקת 

  הציוד וביצוע העבודה להרכבת האביזרים ע"פ פרט החיבור למקור מים.
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  :קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת 41.03.05
  

ור המים לראש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות, יש להקפיד על עומק חפירה קו ההזנה בין מק
ס"מ לפחות. התעלה בה יונח הצינור תרופד במצע גרנולרי  80כך שהכיסוי מעל הצינור יהיה 

ס"מ לפחות  30ס"מ. הכיסוי מסביב ומעל הצינור עד לגובה של   15נקי מאבנים בעובי 
  נקי מאבנים.מקודקוד הצינור יהיה עם מצע גרנולרי 

  
בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ לצינור. הבדיקה תבוצע ע"י מילוי הקו במים 

יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי  50%תוך כדי שחרור אוויר, לחץ הבדיקה יהיה 
שעות, דליפת מים תמדד ע"י מד מים המחובר למקור  12בצינור. הצינור יעמוד בלחץ לפחות 

ה ותתרחש דליפה כנ"ל היא תתוקן ותבוצע בדיקת לחץ נוספת לאחריה וכך המים. במיד
  הלאה עד שלא יתגלו דליפות לחלוטין.

  
  כיסוי התעלות יהיה רק לאחר שתושלמנה בדיקת המים באופן תקין ולאחר אישור המפקח.

  
 התשלום לפי מ"א צינור מונח בקרקע וכולל את כל המרכיבים המצויינים בסעיף זה.

 

הנטיעה יזובלו ע"י קומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח. בורות  41.03.06
ליטר לשיח; שיחים  5 – 4ליטר לעץ; שיחים מגודל  20 –כמויות הזיבול: עצים מכל הגדלים 

  מנפח הבור. 1/3ליטר לשיח, ובכל מקרה בשעור של לפחות  3 – 3מגודל 
  .41037י סעיף תמיכת עצים תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרד

  נטיעת עצים במדרון החצוב:
  העצים יינטעו בתוך כיסי אדמה קיימים או בכיסים חצובים לפי פרט.

  
  :ראש מערכת להשקיה 41.03.07

  
אביזרי החיבור ( כמו: ניפלים, מופות, צינוריות פיקוד, שלות וכו..), לא פורטו ולא נמדדו 

  בנפרד, מחיר העבודה כולל אביזרים אלו.  
  

יהיו מברזל מגלוון ( עד למגופי השטח ) אחרי מגופי השטח יורכבו ניפלים כל אביזרי החיבור 
  אטמ'. 10מפ.ו.ס ללחץ 

  
  אטמ'. 10כל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותאם ללחץ מינ' של 

  
העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש 

  שקיה.המערכת למחשב הה
  

הסולונואידים יורכבו בתוך ארגז ראש המערכת ויחוברו למגופים ההידראוליים עם צינורות 
  .10מ"מ דרג  8פיקוד בקוטר 

  
מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף 

 זה כקומפ'.
 

  שרוולים : 41.03.08
  

  ת ובהתאם להנחיות כדלהלן:העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכני
  חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות .

המשמשים לביוב או צינור פ.ו.ס יונחו שרוולי ומדרכות במעבר מתחת כביש אספלט 
ס"מ  60 –לשרוולים אלו  ההנחה. עומק 6דרג  110Øבקוטר  מפוליאתילן למים או תקשורת

   .של המדרכה העליונה המתוכננת מפני השכבהס"מ נמוך  40תחתית מבנה הכביש או נמוך מ
  ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת.  50השרוולים יבלטו בקצוות 

  השרוולים יהיו רציפים וללא מחברים.
בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שיקשר היטב בקצוות בכל שרוול יונח צינור פ.א אחד. 

  השרוול.השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך 
  

הקבלן המבצע את השרוולים, יכין תוכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך ויעבירה 
  למתכנן ולקבלן הגינון.

 
  


