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חוברות תכניות שאת  2חוברות מכרז ו  2הכוללים  מסמכי המכרזמסמך זה הוא חלק בלתי נפרד מ

 כולן יש להחזיר בהגשת הצעת הקבלן.
החתימה של  המורשעל ידי  חתוםכשהוא  כנס המשתתפים פרוטוקולאת להגיש  המשתתפיםעל 

 חד עם יתר מסמכי המכרז.ילמכרז  הקבלן כחלק מהצעת הקבלן
נו ימובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין פרוטוקול זה ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע ה

 האמור בפרוטוקול זה.
 :להלןכמפורט , משתתפיםהכנס שנמסר בכל מה ליש לשים לב מסמכי המכרז יתר בנוסף ל

 : כללימידע   .1
 :הכוללת בפרויקט העבודות תכולת הוצגה

תעלות ניקוז, השלמת  3הסדרת ביצוע/ביצוע השלמת תשתיות שלב ב' לאכלוס בשטח ההרחבה כולל 
השלמת תיקון ו, עבודות תאורה, פיתוח שצ"פים לאורך תעלות הניקוז, 52, 2-ו 1פיתוח כבישים מס' 

 ם.קוד ביצוע בעבודות שבוצעו בשלבתיקון ליקויי בדיקה ועבודות מים וביוב כולל 
 בנוסף: צגווה, גבולות ביצוע ותנאים כלליים(אומדן, )מיקום,  כנית כללית של הפרויקטוהוצגה ת

 מסמכי המכרז. -
 .לפני ביצוע התארגנותדרישות לואילוצי השטח  -
 .שילדיעבודות  וגאנט וגדר במסמכי המכרזהדרך כפי שהאבני ל בהתאםעבודה העל קצב  הסבר -
 .נגישות לאתר העבודה -
 .וגידור בטיחות בתוך האתר גידור אתר העבודהדרישות ל -
 .טרם כניסה לעבודה הסדרי תנועה ואישורםתכנון והגשת  -
 .הביצוע תקופתבמהלך  איכות קרתב -
 .והגשתו לאישור מוקדם הקבלן ידי על מחייב הזמנים לוח הכנת -
 .גורמי הקיבוץו חיצוניים גורמים לבין המבצע הקבלן ביןהנדרש פעולה השיתוף  -

סיון הנדרש לביצוע תשתיות תת קרקעיות ימובהר כי ככל ולמציע לא יהיה את הנ
ידרש הזוכה יכל אחד, ₪ מליון  2 במי תהום )לפחות שני פרויקטים( בהיקף של

עבודות העומד בתנאים לעיל עבור ביצוע לאישור הפיקוח להציג קבלן משנה 
 . מכרזתכולת הבתעלות הניקוז וביתר חלקי הפרויקט שבמי תהום שבהתשתית 

הקבלן יידרש להציג מכתב ממזמין העבודה או ממנהל הפרויקט המאשר ביצוע 
 הכספי. ןוהיקפ ןבמי תהום תכולת ותהעבוד

 אייר תשפ"ב יח' 
 2022מאי  19 
  



  

 

 :המכרז אומדן  .2
  .לפני מע"מ₪  44.710,171,36אומדן הפרויקט עומד ע"ס של 

 

3.  
 

 עם גורמים בשטח: שיתוף פעולה
כל גוף  או המקומית הרשותנציגי  מול הפרויקט עבודות ותיאוםשיתוף פעולה על הקבלן לפעול ב -

 , חברת החשמל וכל גורם אחר רלוונטי.תקשורת חברותוכן מול , מקומית רשות המייצגאחר 
קווי  צנרת מים, ביוב, תיעול, חשמל, לרבות ,מקום המתקנים הקיימים בשטחאת הקבלן יבדוק  -

בתאום עם הגורמים  ,אינם מסומניםאם הם מסומנים בתוכניות ובין אם הם בין  - תקשורת
 .הרלוונטיים

וכל  קווי תקשורת , ביוב ותיעול,מיםצנרת חשמל, ההתחברות לרשת הקבלן יהיה אחראי על ביצוע  -
לממן על חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות לביצוע אחר יהיה אחראי רלוונטי  חיבור

 הפרויקט. 
יהיו באחריות הקבלן  ,החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך איתורם -

 הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל.  ,חשבונוועל 
עת בזאת בחשבון  עלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הנם ע"ח הקבלן ועל הקבלן לקחת -

מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית וכנ"ל מחברת  ימתן הצעתו. הקבלן מחויב להזמין מונ
 החשמל.

כל נזק שיגרם מובהר כי על הקבלן הזוכה לשמור על שלמות הקיים והעבודות המבוצעות על ידו ו -
 .חשבונויתוקן על 

 גידור שטחי עבודה:  .4
 

טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן ועל חשבונו לגדר את שטחי העבודה בפרויקט בהתאם  -
 .משרדי )הספר הכחול(-הכללי הבין המפרט דרישותל

 .בין האזור המאוכלס לאתר העבודהמובהקת ומדויקת הפרדה לבצע אחריות הקבלן  -
 העבודה.היקפי סביב שטחי הלפני השלמת גידור  עבודה לא תאושר תחילת ביצוע -
 י.תעלת מים  המהווה מפגע בטיחות נדרש לגדר גם את  -

 

 בטיחות באתר:  .5
קנסות לפי הטלת לגרור החלטה על  העשוי בכללי בטיחות באתרעמידה -אימודגש בזאת ש -

 .ואף מעבר לכך תנאי החוזה
יועץ בטיחות אשר יפיק אחת לחודש דוח באתר ביצוע משך הרך כל ועל הקבלן להפעיל לא

לאתר. דוח בטיחות נקי מליקויים מהווה תנאי מתלה לאישור חשבון הקבלן בכל חודש בטיחות 
 כולל קנסות( חובהכ )דגש על נספח הבטיחותבחודשו.

 יועץ הבטיחות יהיה גם בתחום התנועה וגם התחום העבודה-

 :ואבני דרך לפרויקט תקופת ביצוע  .6
 

הכוללים  םיקלנדרי חודשים 18 –מיום קבלת צו התחלת עבודה תקופת הביצוע החוזית נקבעה  -
 .והתקופה הנדרשת למסירת העבודותהתארגנות  תקופת בתוכם

 קבלת היתרים  ,הגשת מסמכים להיתריםהתארגנות תכלול: תיאומים מול גורמים שונים,  -
, מפורט לכלל העבודות , הכנה ואישור לוחות זמניםמכלל גופי התשתית והרשויות הרלוונטיות

, הכנת התארגנות בשטח, אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת איכות ע"י הבטחת איכות
 .תכנית עבודה לעבודות עפר וכל הנדרש להתחלת הביצוע באופן מושלם

 נקבעו אבני דרך לביצוע שלבים שונים בפרויקט."אבני הדרך" המכרז  ךבמסמ -
כל ההוצאות  של הפרויקט כפי שמפורט בו. ח הזמניםבלומסמך זה מחייב התקדמות ועמידה  -

הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם  בנפרד. 
 .מנהל הפרויקט ל ידיהלוח יוכן לפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע

יוכל להתחיל הקבלן  ,ע"י מנהל פרויקט הקבלן שלהמפורט  רק לאחר אישור לוח הזמנים -
 .בעבודתו

יגרור הטלת קנסות  עמידה באבני הדרך-איבעקבות  ביצועבתקופת המודגש בזאת פיגור  -
 .אף מעבר לכך כמוגדר במסמכי החוזה

 



  

 

 :ונגישות (ונדרש)ככל  הסדרי תנועה זמניים  .7
לקחת בחשבון שביצוע  , על הקבלןמשרדי )הספר הכחול(-הכללי הביןהמפרט בנוסף להגדרות  -

 .טרם כניסה לעבודה תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים ותדורש באתרעבודות ה
באחריות הקבלן לתכנן הסדרי בטיחות זמניים לפרויקט ולקבל את אישור הרשויות  -

 .הרלוונטיות לרבות התייעצות עם המשטרה
 .באופן שוטף הסדרי בטיחות ולדאוג לתקינותםהקים יש ל -
 תצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלבעל הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית  -

  .ולמנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,העבודהשעות במשך כל ובקיבוץ באתר 
ראשי, על ידי התקנת שלטים, דגלים, הביציאות לכביש כולל לבטיחות התנועה  הקבלן ידאג -

לצורך הטיית תנועה והכל על  ףוכו' לפי הצורך ויבנה מעקפנסים, הצבת שוטרים, עובדים 
חשבונו. לא ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך הביצוע ופירוק ופינוי 

, למעט עבודה במכרזהכלול בתכולת שהיה וכל דבר  לרבות צביעה ,של כל האביזרים הנדרשים
 .אם מופיע אחרת במסמכי המכרז

 ,תביעות של קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעותלא יוכרו  -
 .לרבות ביצוע עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה

תחול על  תכנון וביצוע ההסדרים עלות. והסדרי תנועה זמניים בהצעתלעל הקבלן להתייחס  -
 . ן הקבלןחשבו

 עבודות עפר ופירוקים:  .8
הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים לשם ביצוע עבודות העפר וכי אין מובהר בזאת כי על  -

 התחייבות מצד המזמין שינתן אישור לביצוע פיצוצים ו/או כל שיטה דומה.
מאושר הלמקום שפיכה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו  פסולת ,סילוק עודפים, חומרי בניה -

 . ידי המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית-על
 או פסולת פינוי והטמנה )כולל אגרה( של עודפי עפרמיון ולא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה,  -

למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז  כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק, מחוץ לגבולות האתר
  .בגין עבודות אלה

 שוניםהכנות לעבודות עפר במפלסים , עבור לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים -
למעט האמור במיוחד במסמכי  וקבלנים נוספים שעובדים באתר יזמיםעבודות בשיתוף עם ו

 .המכרז בגין עבודות אלה
 וייצור חומרים לשימוש בפרויקט. להפעלת מגרסהמשהב"ש על הקבלן להקפיד לעבוד לפי נוהל  -

והמשרד להגנת  מועצהב היעדה לתכנון ובניומהו קבלת אישור –תנאי להפעלת מגרסה בשטח 
 .לא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של חומר חפור לצרכי מיון ועיבוד .הסביבה

לא ישולם  .על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י -
  החזר עבור תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר.

ודפי עפר מהאתר ולא יורשה לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר עהקבלן לא יורשה להוציא  -
 כל הגורמים המוסמכים לכך.כפוף לאישור ואלא באישור מנהל הפרויקט בלבד 

 .לא יוכרו תביעות הקבלן עבור תשלומי אגרות, הובלות וכו' -

 בקרת איכות בפרויקט:  .9
שירותי בקרת  שכירתכל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות את לבצע באחריות הקבלן 

מפרט המיוחד )ה "הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליה מפרט"בהתאם לאיכות לפי התנאים במכרז ו
 שבחוברת המכרז. (איכותהלבקרת 

 .העבודות ביצוע לפני איכות הבטחת מול איכות בקרת נהלי לאשר יש -
 

 בפרויקט:בדיקות מעבדה   .10
 

יש מסמך עזר "בדיקת איכות הביצוע של  "הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליה מפרט"ב -
מטעם הקבלן מנהל בקרת האיכות . את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט המנחה הקבלן"

עבור  מפורטתהבדיקות הפרוגרמת את איכות מטעם המזמין המנהל הבטחת בפני אשר יכין וי
 פרויקט. ה

במסגרת  על חשבון הקבלן יהיהעלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרויקט  -
 ,מנחהבדיקות הנדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך הה)כולל בדיקות במכרז הצעת המחיר 

 מכל סיבה שהיא(. 



  

 

 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(  .11
  .)הנדסי( באיכותווה ערך הכוונה היא ש ווה ערךשהגדרה של  הבכל מקום שמופיע -
 ביצוע.לזמן ותוספת  תמורה חוזיתללא וחייב להיות באיכות "ע ש -
לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם  -

 תקבע לפני תחילת הביצוע. נדרש לביצועביזמת המזמין, עלות הרכיב ש

 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  .12
 במכרז, הוצגו למשתתפים הכללים לבחירת הקבלן הזוכה במכרז. פורטכמ -
"הקצב בקרת -92פרק פרט לניתן לתת הנחה או תוספת לכל פרק,  -תשומת לב הקבלנים ל -

 איכות"

 התארגנות ומשרדים:  .13
על הקבלן להעמיד על חשבונו משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי המכרז לכל תקופת 

 הקבלן ועל חשבונו.מקור אספקת מים וחשמל הינם באחריות  עהביצו
 .מיקום לחיבור קו מים לצורך ביצוע העבודה - תאגידהנדרש לתאם מול הישוב / המועצה /

במידה ומיקום החיבור המוצע יהיה במרחק גדול מאתר העבודה והקבלן יחליט שלא להתחבר אליו, 
 .או בכל אמצעי ראוי אחר לצורך ביצוע העבודה הקבלן להשתמש במיכליות ידרשי

חיבור חשמל לצורך ביצוע העבודה, שטח התארגנות, משרדי קבלן, הבטחת איכות ופיקוח , באחריות 
 .חשבון הקבלן ועל

על הקבלן לתאם נק' חיבור חשמל עם הישוב או חברת החשמל או להפעיל גנרטור לצורכי הביצוע 
 .םמשרדיתפעול הול

 ספק ולהציב החל מיום מתן צ.ה.ע על חשבונו מבנה למפקח לרבות תכולתו המלאה וחיבורעל הקבלן ל
לתשתיות מים , ביוב , חשמל , מיזוג אויר , מכונת צילום כולל סורק , ריהוט משרדי וכדומה בהתאם 

 .חוזהדרישת הל
 .בטרם ביצוע למנהל הפרויקט בתיאום ואישור הישוב והמועצה אתר יש להגיש תוכנית התארגנות

 .השלמת ההתארגנות היא תנאי מוקדם לאישור חשבונות חלקיים של הקבלן

 מסירת העבודות:  .14
  (, תאגיד מים ועודמועצה , קיבוץ )מודגש כי השלמת העבודות הנה מסירת העבודות לרשות הרלוונטית 

 .המועצהפי דרישות עם פרוטוקול מסירה חתום ללאחר מסירת תיק חשבון סופי מלא 
מודגש כי השלמת העבודות תחשב אך ורק לאחר השלמת כל העבודות, אישור הפיקוח, אישור 

, בדיקות, אישורים  בחתימת מודד מוסמך השלמת תיק מתקן לרבות תכניות עדות מפורטות ,המתכננים
טופס לרבות חתימה על ( מים , נציגי הישוב, תאגיד מים/חברת מועצה)ומסירת כל העבודות לרשויות 

 .עבודההטופס מסירת  עלרשות השלמת מבנה והחתמת ה
 

 אישור לתחילת העבודות בשטח לקבלן הזוכה יועבר לאחר העברת אישור מינוי מנהל עבודה ואחראי  .15
והסדרי ( וכו' ח"ח, בזק, הוט רשות העתיקות,)בטיחות, וקבלת כל שאר אישורי החפירה הנדרשים 

 לפיקוח. התנועה המאושרים 
תשלום  להשגת הרישיונות כוללהנדרשים מובהר, כי על הקבלן חלה החובה לביצוע התיאומים 

 .ההוצאות, האגרות והערבויות הנדרשות לצורך קבלתם, ככל שיהיו

 ,2 בית ליגד ,4",רח' המעיין בע"מ את מסמכי המכרז ניתן לאסוף ממשרדי החברה המנהלת "עדי הדר   .16
  015:0-9:00בין השעות  23.5.22ועד ליום  3.5.22, החל מיום 9709020-08טל:  ,מודיעין

הקבלנים נדרשים לקרוא היטב את חומר המכרז כולל תכניות ומפרטים טכניים ולוודא כי ברשותם כל   .17
נים לא יתקבלו טענות קבלן זוכה בקשר להצעתו עקב חוסר בפרטים או נתו. הנדרש לצורך מתן הצעתם

 כלשהם וכן טענות בקשר לקושי בהשגת מוצר כלשהו או יישום עבודה כלשהי כמפורט בחומר המכרז.

, בע"מ מסירת החומר תהיה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנושאת את מס' המכרז, במשרדי עדי הדר  .18
צהריים( אחר ה 15:30ועד השעה  8:00)משעה  25.5.22החל מתאריך , מודיעין 2, בית ליגד 4רח' המעיין 

 .(12:00ועד השעה  8:00)משעה  26.5.22ועד ליום 
 

החוברות של המכרז  4המציעים נדרשים לעמוד בכל הדרישות שפורטו במסמכי המכרז ולצרף את כל   .19
 .האישורים הנדרשים להצעתםו

המכרז, , בהתאם לנוסח המצורף למסמכי על שמועל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית   .20
שש מאות עשרים וחמישה אלף שש )במילים:  ₪ 625,670 ל סכום של חתומה כדין ע"י בנק ישראל ע

הערבות תהא בלתי מותנית והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד  ₪.שבעים ומאות 
 .26.8.2022הערבות תעמוד בתוקף עד לתאריך  .לבנק צדדית ובלתי מנומקת

 



  

 

להעסיק בפרויקט זה קבלן משנה רק לאחר שיאושר קבלן המשנה אצל המזמין ובתנאי רשאי הקבלן   .21
 שיעמוד בתנאי הסף והסיווג המתאים עפ"י תנאי המכרז.

 

 על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי ועליו לדאוג להחתים את המפקח.  .22

כמובן יבוצע  מראש את כל הציוד שבו הוא מתכוון להשתמש. כל זהעם המתכננים על הקבלן לאשר   .23
 .בביצוע על מנת שלא ייווצרו עיכובים בתקופת ההתארגנות כשלב ראשון בפרויקט

 

כחלק מהגשת חשבונות יעביר הקבלן עם חישובי הכמויות גם תכניות עדות חתומות ע"י מודד מוסמך   .24
חתומים פיקוח כולל יומני עבודה מזמין והלכל חשבון עבור החלק שבוצע וכל מסמך אחר שיידרש ע"י ה

 שירות שדה ובדיקות מעבדה.דוחות ו
 

אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה לביצוע ההתקשרות. כמו כן, ומבלי לגרוע   .25
מכל זכות אחרת העומדת לה לפי מסמכי מכרז זה, תהיה החברה רשאית לבטל את המכרז, או את 

  .יך אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדיכל הלחלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו, או בחלקו, או לבצע 
לבטל את המכרז או שלא לבצע את חוזה ההתקשרות ו/או לא לחתום על החוזה  החברה אם תחליט

התקשרות, לא תהיה לזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 
 .החברה ו/או משרד הבינוי והשיכון

 

 במערכות הקיימות יבוצע תיקוןיותקנו תשתיות חדשות, ב"הצטלבויות" של מערכות קיימות בהם   .26
 .סמוכההתשתית הבמערכת  שיידרשגם תיקון ו/או שינוי  כוללים היחידה ימחיר ,כפי שיידרש

 .ליחידות השונות עלות החפירה וההשגחה כלולה בסעיפי המחיר
 

להכשיר דרך זמנית נוחה שתאפשר על הקבלן , פרטית בשטחיה בני תבצעבמקביל לעבודות הקבלן ת  .27
 כלולה במחירי היחידה.ככל ותידרש,  ,, עבודה זוהבניימגשים שלהם להגעה של בעלי המגרשים ל

 :השלמה למסמכי המכרז  .28

וביצוע השלמות ותיקונים  ותבדיקמיפוי תשתיות קיימות בקיבוץ, ביצוע . המכרז שבנדון כולל 1

אלו יבוצעו  בדיקות  והניקוז. מערכות המים, מערכת הביוב ות שבוצעו בשלבים קודמים, כגון: בעבוד

 במתחם העבודה. בכל מערכות המים והביוב הקיימות ר העבודהתיד עם כניסת הקבלן לאמ

במחירי היחידה, אלא אם צוין בכתב הכמויות  כל העבודות המפורטות להלן כלולמודגש בזה כי ביצוע 

 פורט לתשלום עבור ביצוע עבודה כל שהיא מאלה המצוינים להלן:סעיף מ

 בתחום העבודה. שטיפה וצילום כל קווי המים שבוצעו בשלבים הקודמים 1.1

 בתחום העבודה. שטיפה וצילום כל קווי הביוב שבוצעו בשלבים הקודמים 1.2

קע עבודות הפיתוח של כל עבודות התשתית הקיימת והחדשה על ר הכנת תכניות עדות מפורטת 1.3

 על פי דרישות מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית חוף הכרמל. בתיאוםשיבוצעו 

 היקף העבודה שבוצעה בעבר.ת קבצי תכניות עדות שהוכנו בעבר על ידי אחרים להערכקבלן ימסרו ל

לאחר השלמת עבודת המים, הביוב,  הקבלן יידרש להכיןות עדות אלו הן לאינפורמציה בלבד. תכני

באמצעות מודד  תכניות עדות מפורטות חדשות ועדכניות שיידרשו בהםוההשלמות הניקוז התיקונים 

 .מוסמך שיאושר ע"י מנהל הפרויקט

הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תכניות עדות בפורמט דיגיטלי ושני עותקים קשיחים על רקע הכבישים, 

 ר מגרשים.מגרשי הפיתוח כולל מספ

לבצע תיקון או הקבלן תיעוד שירות שדה של יצרן הצינורות של קטעי הצינורות שבהם יידרש  1.4

 החלפה.

בתקן הרלוונטי. עריכת בדיקת לחץ הקיימת והחדשה )צנרת מים וביוב( ת הצנרת ואישור עמיד 1.5

 העבודה. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים להשלמת והעברת דו"ח מעבדה על תקינות המערכת



  

 

 שטיפה וחיטוי של מערכת המים והעברת דו"ח מבדקה. 1.7

 בדיקת אטימות מערכת הביוב והשוחות והעברת דו"ח מבדקה. 1.8

 בדיקה הידראולית של הצנרת )מפנים כלפי חוץ(. 1.9

 צילום וידאו של קווי הביוב. 1.10

 מיפוי תשתיות קיימות בשטח הקיבוץ. 1.11

 יעביר הנחיות לביצוע עבודות תיקון והשלמה של המערכות. ,נ"לעל סמך הבדיקות ה ,המזמין

צעו בדיקות חוזרות כמפורט לעיל של כל מערכות ועם השלמת ביצוע כל עבודות התיקונים וההשלמות יב

 את תקינות המערכות ועמידותן בדרישות החוזה בתקנים וכו'. להבטיחהמים והביוב, כדי 

החב' לטיפול במי חוף בנוסף לנאמר לעיל, מחירי היחידה כוללים מסירה וקבלת המערכות על ידי 

לתקופת הבדק  של כל מערכות המים והביוב לשביעות רצונה ואת האחריות לטיב הביצוע הכרמל בע"מ

 על פי החוזה.

להסמכת מעבדות על ידי קבלן מאושר ומוסמך על ידי הרשות הלאומית יבוצע רק צילום קווי הביוב 

ובכפוף לנוהל "הנחיות הרשות להסמכת מעבדות למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים 

 ".וביוב

 

הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן כוללות בין היתר )מבלי לגרוע מהוצאות תכנון ו/ או הוצאות אחרות   .29

 שיחולו על הקבלן ומוזכרות במסמכים האחרים בחוזה/ מכרז זה(: 

  .תכנון ההתארגנות 
  .תכנון טפסנות לכל היציקות ומתקני עזר שונים 
 .הכנת רשימות זיון לאלמנטים מבטון מזוין 
 כנון תערובות הבטון . ת 
  .תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים ואביזרי בטיחות וכל הכרוך בכך 
  .תכנון ניקוז עזר וניקוז זמני 
 נדרשים לשלבי העבודה של הפרויקט וכן תיאום וקבלת תכנון, תאום וקבלת האישורים ה

 האישורים להסדרי תנועה זמניים. 

 תכנון אלמנטים טרומיים ואלמנטי פלדה כולל אביזרי ההרמה 

 ( DRAWINGS SHOPתכניות הכנת )

  .תכנון שינוע והרכבת אלמנטים טרומיים כלשהם 
  .תכנון מערכות מיוחדות המפורטות במפרטים המיוחדים 

  .תכנון מערכות תימוך ודיפון זמני 

 .כל תכנון נוסף, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט 

כוללות בין היתר )מבלי לגרוע מהוצאות אחרות שיחולו על נדרש הקבלן לבצע שונות שהעבודות ה  .30

 הקבלן ומוזכרות במסמכים האחרים במכרז זה(:

העבודות שבהם נדרש על פי  פלת מי תהום לאורך כל תקופת העבודה בכלשה –שאיבת מי תהום -

 מסמכי המכרז ו/או על פי הנחיות המפקח.

מיפוי תשתיות קיימות עיליות ותת קרקעיות במרקם הקיבוץ הישן ע"י מעבדה/חברה מוסמכת -

 ובשילוב מודד מוסמך.



  

 

במרקם הקיים, הכנת תכניות עדות של  מיפוי תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, תקשורת ועוד

 חלקות ויעודי קרקע. שתיות על רקע תכנית מדידה שתכלול סימוןכל הת

 תכנית זו תימסר לשימושו של הקבלן.

 יעה בתשתיות קיימות .מודגש כי מיפוי התשתיות נועד להבטיח עבודה זהירה ובטוחה שתמנע פג

 –אחריותו חשבונו ומכל מקום, כל נזק שייגרם לתשתיות קיימות יתוקן במיידית על ידי הקבלן ועל 

 .למהלך חיים תקין בקיבוץ זמן התיקון המקסימלי יהיה שעתיים

  .ומי תהום לרבות שאיבה של נגר עיליפרויקט סדיר בשטח השמירה על ניקוז הקבלן נדרש ל

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים והמעודכנים הנזכרים ברשימת   .31

 התקנים הנזכרים בהם והנוגעים לעבודות הכלולות במכרז/חוזה זה.המסמכים לעיל וכן כל 

ל, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש "כמו כן מצהיר הקבלן בזה כי קרא את המפרטים והתקנים הנ

 לקבל וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המופיעות במסמכים אלה. 

 ים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה וכו'( ע"י אחריםמבאתר בוצעו עבודות ) -לתשומת לב הקבלן

עם הוצאת צו התחלת עבודה לקבלן, שטח האתר על כלל תכולתו ומצבו כפי שיהיה ביום הוצאת הצו 

יעבור לאחריותו המלאה של הקבלן ועל הקבלן לראות ולפעול בשטח ובאלמנטים הקיימים כאילו בוצעו 

 .על ידו ובאחריותו הבלעדית

, לרבות איכות ל האתרעל ידי הקבלן יכללו את האחריות הכוללת ע שיוצעומובהר כי מחירי היחידה כפי 

, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או לטובת מסירתם לרשויות הקבלנים הקודמיםהתוצרים שבוצעו ע"י 

 שבוצעו. מערכות המצב תלונה בקשר למצב השטח ו

 . ממתכת יהיו צבועים בצבע מיוחד לסביבה ימית בהתאם למפרט המיוחד חובה שכל האלמנטים  .32

 לא תשולם תוספת מחיר לצביעה זו אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז.

 חסרות מובהר בזה כי לקראת ביצוע העבודה באתר יסופקו לקבלן הזוכה תכניות קונסטרוקציה  .33

)ככל ויוחלט  קירות, מסלעות וכו', מעל תעלות ניקוז גשרוניםלאלמנטים שונים, כגון: לשבילי בטון, 

 .לבצעם(

 . נווה ים למגרשי מפונים לפתרון קצה  - ( 41מבנה )מס' חוברות עבור  2 פוהתווסלמכרז   .34

חוברת השלמה לחוברת  -'אנספח "בחוברת נוספת הנקראת: המסמכים הבאים  בהתאם לשינוי עודכנו

חלק  חוברת זו מהווה- "ומרקם קיים בנווה יםלביצוע עבודות השלמת תשתיות  -4/2022מכרז  -תכניות

 .אותם נדרש להגיש ממסמכי המכרז

 המסמכים שעודכנו:

 מעודכןטופס אבני דרך -

 מעודכן )הצעה כספית(א' 8טופס -

 מעודכןכתב כמויות -

 מפרטים לעבודות התאורה והביוב הזמניים.-

 )נספח ב'( 41מבנה מס' תכניות עבור חוברת -

 נוף:המתכננת  דגשי  .35

 פגיעה בדיונה.סורה כל א -

 ם לפגיעה במי תהום.מיגורהשמן בשטח זה ו איסור לשפוך  עודפי בטוןחל  -



  

 

 חתך רוחב שונה. בהםבהצטלבויות בין תעלות  כוללמאוד מדויק  הניקוז יהיהביצוע תעלות  -

 המשרד לאיכות הסביבה.גורמי רגיש מאוד מבחינת העבודות ליד הים אזור  -

 אזור לשימור.הוא מערבית הניקוז האזור ממערב לתעלת ה

כל החול מהחפירה יישאר באתר וייערם זמנית במקום שיוקצה  –חפירה ל מהווציא מהאתר חאסור לה

 .אתרשימוש בהמשרד לאיכות הסביבה ויושב לעם לכך בתיאום 

  . שטח בדרום ההרחבה הינו שטח מוגןה-

לביצוע למעט ביצוע שרוולי השקיה במעברים שגם הם יצוינו עבודות גינון והשקיה בשצ"פים לא  -

 .שיכין הקבלן בתכניות העדות

מתקני משחק יצבעו על פי מפרט להגנה בסביבה עמודים ומעקות, גדרות, כמו  –מתכת מ םאלמנטי-

 ימית.

 04/2022 מכרזצורף לחוברת ל מתכננת הנוף שתוספות/שינויים למפרט הטכני ש זה פרוטוקולל צורףמ -

 לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם קיים בנווה ים.

 מתכנן כבישים: על ידי דגשים  .36

 לביצוע. עבודה בהתאם לתוכניות-

 הבטיחות ועל רגישות לסביבה )תושבים(נושא עבודה בתוך קיבוץ קיים. יש להקפיד הקפדה יתרה על -

 ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.על  תבוצע שאיבת מי תהום ונגר עילי –מי תהום גבוהים -

 ולהימנע מגרימת נזקים. יש לעבוד בזהירות –ריבוי תשתיות מתוכננות וקיימות -

 .נה עבודה המשכית ויש לקחת זאת בחשבון )לבדוק מצב קיים(יהעבודה ה-

 מתכננת מים וביוב: על ידי דגשים  .37

בביצוע קווי הביוב במרקם הקיבוץ הישן, יידרש הקבלן לבצע תימוך מודולרי לאורך כל שלבי -

 על פי פרטי הביצוע.העבודה 

על אחריותו ועל חשבונו. מחירי היחידות השונים כוללים את על ידי הקבלן  –פלת מי תהום שה-

 אגרות.שלמותה כולל תשלומי בעבודה התימוך לביצוע ו, השפלה, עבודת השאיבה

 הקבלן יידרש לקבל אישור הגורמים הרלוונטיים לביצוע עבודות השאיבה.

לקבל את אישור רשות העתיקות לפני ביצוע עבודות ור המרקם הקיים ובכל האתר יידרש הקבלן זבא-

 חפירה כל שהן.

 מ'. 5 –קווי ביוב בעומק של כ  2באזור התעלה המרכזית תוכננו והונחו -

מאושרת, להכין דוח וצילום  עבדהקווי ביוב קיימות יש לנקות, לצלם על ידי מ –שוחות ביוב קיימות -

 תיקון.לוידאו ולהעביר לבחינת המתכנן לצורך בדיקה והעברת הנחיות 

ואחר כך לאחר תיקון במידה ויתגלה  ,יש לבצע מבחן אטימות לאחר הניקוי –שוחות ביוב אטימות -

 עד לקבלת שוחת ביוב אטומה לחלוטין.שהשוחה אינה אטומה המשך בדיקות איטום 

תכנון וביצוע מערכת הארקה תהיה על  מערכת הארקה חדשה.לבצע  נדרש -פוליאתילןמערכת מים מ-

 לקיום הארקה לכל בית.ידי הקבלן ועל חשבונו כולל המצאת אישור דו"ח מהנדס 

 ישנים. ים קיימיםבקרבת מבני מגורזהירה דגש מיוחד לביצוע עבודות חפירה והנחת קווי ביוב -

 מים וביוב למערכות החדשות.של העבודה במרקם הקיים כוללת חיבור תשתיות הקצה -



  

 

על ידי הקבלן,  מגרשהביצוע מד מים בגבול  תמערכת המים בתחום המגרשים במרקם הקיים כולל

 ביטול מונה מים במגרש וחיבור בין מד המים החדש למד המים הישן כולל פירוק גמל ישן.

 .הפרטי אחרונה בתחום המגרשהשוחה היעשה מבמערכת הביוב חיבור המגרש למערכת -

 דגשים על ידי מתכנן החשמל:  .38

ובפרטים  ד עם קבלת צו התחלת עבודה בתכנון ואישור לוחות החשמל והזמנתםייש לטפל מי-

 הכלליים של חיבור חשמל מח"ח או מגנרטור.

המחיר של תעלות הניקוז טרומיים מבטון כוללים את כל העבודות המפורטות בפרטים  –הבהרה   .39

 ובמפרט לרבות האיטום ושלהן אין סעיף נפרד בכתב הכמויות.

סכורית בגובה יבגדר אעל חשבונו על הקבלן לגדר לפני תחילת העבודות מודגש בזה כי   .40

הסטטוטורית, להתקין אתר העבודה בגבול הקו הכחול של התכנית מ' את כל  2.0

ולגדר את תעלת המים המרכזית )מזרח למערב( שערי כניסה ויציאה אל האתר וממנו 

 .גידור בטיחותי במהלך העבודות

יציבות גדר האיסכורית תאושר על ידי מהנדס קונסטרוקציה לעמידה יציבה במשך כל 

 תקופת הביצוע ובכל תנאי מזג אוויר.

 

  – הבהרה  .41

 :את כל המסמכים הבאים נדרש להגישבהגשת חומר המכרז 

 לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם קיים בנווה ים. 04/2022 . חוברת מכרז1

 לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם קיים בנווה ים. 04/2022. חוברת תכניות 2

לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם קיים  -4/2022 חוברת השלמה לחוברת מכרז -"נספח א'. 2

 בנווה ים"

לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם  -4/2022מכרז  -חוברת השלמה לחוברת תכניות -"נספח ב'. 4

 קיים בנווה ים"

 .. פרוטוקול סיור קבלנים חתום3

 . מסמך הבהרות )במידה ויהיה(4

 .כל עמודב הם חתומים בחתימה וחותמת הקבלןיש להגיש את כל החומרים המפורטים לעיל כש

 שאלות ותשובות:  .42
 מצ"ב תשובות לשאלות שנשאלו: .1

 מענה החברה המנהלת שאלה מס"ד

 איך יחושב מחיר לשינוי בחתך תעלת הניקוז 1
 ?, ככל ויהיההטרומית

במידה וישתנה חתך תעלה 
 טרומית מתוכננת או חלק ממנה

 Uלכל חתך )כולל מעבר מתעלה 
ושב תח העלותלתעלה מלבנית(, 

בהתאם למחיר החוזה עבור 
ת במ"ק )סעיפים תעלה טרומי
 + 4.51.6.0020בכ"כ: 
4.51.6.0030 ) 

 שיתן הקבלןבתוספת ההנחה 
 .51לפרק מס' 



  

 

 
 

למכרז  XL- פורמטכתב כמויות בהאם ניתן לקבל  2
 לנוחות הגשת ההצעות והתמחור -

ניתן לקבל. רק כתב הכמויות  
 המכרז הוא המחייב.בחומר 

 :נספח הביטוחשאלות לגבי  3

נבקש  -בשורה הראשונה  1.1סעיף , 500' בעמ - 

ובמקומן " מצהיר כי כל"למחוק את המילים 

או באמצעות מי מטעמו /יערוך  בעצמו ו"לרשום 

בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה ". ביטוח

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את ". מבוטח"

או מי מטעמו רשאים שלא /הקבלן ו"המילים 

לערוך ביטוח לרכושם ובלבד ויפטור את המזמין 

 ".או אובדן שייגרם לרכושו/הראשי מנזק ו

 לא מאושר

 : 500בעמ'  4

נבקש למחוק בשורה הראשונה את  3.1סעיף א. 

לרשום  המילים "הקבלן מצהיר כי כל" ובמקומן

"הקבלן יערוך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו 

 ביטוח עבור". 

המילים  נבקש למחוק את 7-5בשורות ב. 

"הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה 

מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף 

מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי  שאינם

 (נוסח חדש)הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי 

 ".1970-התש"ל

נבקש למחוק את המילים "ו/או  8בשורה ג. 

בסוף  -הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו"

נבקש להוסיף את המילים "הקבלן ו/או  הסעיף

מי מטעמו רשאים שלא לערוך ביטוח זה ובלבד 

המזמין הראשי מנזק ו/או אובדן אשר  ויפטור את

 היה מכוסה תחת ביטוח זה".

 -התיקון הבא מאושר
 מטעמו מי או/והקבלן "

ביטוח  לערוך שלא רשאים
למעט ביטוח אחריות  זה

בגין פגיעה ברכוש של צד 
שלישי עקב השימוש בכלי 

בסכום שלא יפחת , רכב
 ויפטור.  ₪ 1,000,000מסך 

או מנהליו /את המזמין ו
או גופי חברות /או עובדיו ו/ו

או הבאים מטעמו /הבקרה ו
או כל הפועלים מטעמו /ו

ו אובדן אשר היה א/ו מנזק
  -". מכוסה תחת ביטוח זה

 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף  1.4סעיף , 500' בעמ 5

או מי מטעמו רשאים שלא /הקבלן ו"את המילים 

לערוך ביטוח זה ובלבד ויפטור את המזמין 

או אובדן אשר היה מכוסה תחת /הראשי מנזק ו

 ".ביטוח זה

 

"הקבלן  -מאושר התיקון הבא 
ו/או מי מטעמו רשאים שלא 
לערוך ביטוח זה ובלבד ויפטור 
את המזמין ו/או מנהליו ו/או 
עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה 
ו/או הבאים מטעמו ו/או כל 

המזמין הפועלים מטעמו 
מנזק ו/או אובדן אשר  הראשי

 היה מכוסה תחת ביטוח זה".



  

 

את נבקש למחוק  6-7בשורות  1.5, סעיף 501בעמ'  6

המילים "ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים 

 מטעמו".

 לא מאושר

נבקש הבהרה כי הביטוחים , למען הסר ספק 7

או מי /יחולו על הקבלן ו 1.1-1.6כאמור בסעיפים 

 .מטעמו בהתאמה

 

בפוליסות הביטוח המבוטח 
הראשי חייב להיות הקבלן 
 הזוכר במכרז והחתום על החוזה

נבקש למחוק את  5-6שורות  1.8, סעיף 501בעמ' 6 8

המילים "אינו כולל כל מגבלה ו/או סייג בדבר" 

ובמקומן לרשום "כולל הרחבות בדבר". בהמשך 

השורה נבקש למחוק את המילים "ומדיה 

נבקש למחוק את המילים  7-8מגנטי". בשורות 

"פגיעה באוטונומיה, מרמה או מעשה במתכוון על 

, וכן אינו כולל ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו

נבקש למחוק את  14כל מגבלה בדבר". בשורה 

נבקש  22המילים "מכל סיבה שהיא". בסוף שורה 

להוסיף את המילים "בכפוף לאישור המבטחת". 

בסוף הסעיף נבקש למחוק את המילים 

"ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה 

ולהוסיף במקומן את המילים ₪"  80,000עולה על 

 350,000מהנזק מינימום  10%ות עצמית "השתתפ

.₪ 

 לא מאושר

נבקש למחוק את , 5שורה  1.9סעיף , 502' בעמ 9

 15-בסוף השורה ה". מכל סיבה שהיא"המילים 

בכפוף לאישור "נבקש להוסיף את המילים 

נבקש למחוק את המילים  19שורה ". המבטחת

ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה "

ובמקומן להוסיף את המילים " ₪ 80,000עולה על 

 500,000מהנזק מינימום % 10השתתפות עצמית "

נבקש למחוק את המילים  21-22בשורות ". ₪

בהמשך ". או כל הפועלים/או הבאים מטעמו ו/ו"

או /למעשי ו"השורה נבקש למחוק את המילים 

או /והבאים בשמו ו, מנהליו, מחדלי הקבלן

למוצר "ובמקומן להוסיף את המילים " מטעמו

 ".עליו אחראי הקבלן

 

 לא מאושר



  

 

אחרי , בשורה השלישית 1.10סעיף , 503' בעמ 10

נבקש להוסיף את המילים " העבודה"המילים 

, למעט בגין אחריותם המקצועית של מפקחים"

 ".מתכננים ומנהלי עבודה, חברות בקרה

 

 מאושר

ערך ' קטגוריה ג"בעמודת  504א. בטבלה בעמוד  11

נבקש כי בכל מקום בו " ₪מיליון  20עבודות מעל 

הוצאות הכנת תביעה "פרט ל)₪   4,000,000כתוב 

 4,000,000שם יישאר הסכום על " -שלא יפתח מ

%". 10משווי העבודות " –יירשם במקום זאת ( ₪

יירשם במקום ₪  2,000,000במקומות בהם רשום 

 ". ₪ 1,000,000"זאת 

, שורה אחת לפני הסוף –ב. בתחתית העמוד 

את " צד שלישי"אחרי המילים , נבקש להוסיף

 ".למעט רכוש עליו פועלים במישרין"המילים 

 

 א. לא מאושר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב. מאושר

ערך ' קטגוריה ג"בעמודה  505בטבלה בעמוד  12

נבקש כי בכל מקום בו " ₪מיליון  10עבודות מעל 

יירשם במקום זאת ₪  5,000,000רשום 

3,000,000 ₪. 

 

 לא מאושר

נבקש למחוק  2-5בסעיפים  506בטבלה בעמוד  

את הכתוב בעמודה השמאלית ובמקום זאת 

₪  100,000מהנזק מינימום  15%. ע.ה"לרשום 

בסעיף השישי נבקש ". ₪ 300,000מקסימום 

ובמקומו לרשום ₪  50,000למחוק את הסכום 

בסעיף השביעי נבקש למחוק את . ₪ 100,000

. ₪ 200,000ובמקומו לרשום ₪  100,000הסכום 

 150,000בסעיף השמיני נבקש למחוק את הסכום 

בסעיף התשיעי . ₪ 400,000ובמקומו לרשום ₪ 

 200,000 –מקסימום "נבקש למחוק את המילים 

בסעיף העשירי נבקש למחוק את הסכום ". ₪

 .₪ 30,000ובמקומו לרשום ₪  15,000

 

 לא מאושר

בסעיף הראשון נבקש למחוק  507בטבלה בעמוד  13

 100,000ובמקומו לרשום ₪  40,000את הסכום 

 100,000בסעיף השני נבקש למחוק את הסכום . ₪

בסעיף החמישי . ₪ 200,000ובמקומו לרשום ₪ 

 לא מאושר



  

 

ובמקומו ₪  20,000נבקש למחוק את הסכום 

ובסעיף השישי נבקש למחוק את  50,000לרשום 

 .30,000ובמקומו לרשום ₪  10,000הסכום 

 
נבקש למחוק את המילים , 4סעיף , 507' בעמ 14

 ".בהקמה /ביטוח עבודות קבלניות "

 

 לא מאושר

נבקש למחוק  – 4-ו 3בשורות , 5סעיף , 508' בעמ 15

 ".בהקמה /ביטוח עבודות קבלניות "את המילים 

 

 לא מאושר

 :509' בעמ 16

נבקש למחוק את המילה  6בשורה , 16א. סעיף 

 ". רשאי"ובמקומה לרשום " מתחייב"

או /ו"נבקש למחוק את המילים  9-10ב. בשורות 

 ".או כל הפועלים מטעמו/הבאים מטעמו ו

 

 
 

 א. מאושר
 
 

 ב. לא מאושר

נבקש למחוק את המספר , 19סעיף , 510' בעמ 17

 ".30"במקומו לרשום " 60"

 

 לא מאושר

נבקש להוסיף את המילים , 22סעיף , 510' בעמ 18

או /אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת ו"

 ".חובות המבוטח על פי דין

 
 
 
 

 מאושר

 :510' בעמ 19

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים , 25סעיף 

אלא , לא תהווה הפרה יסודית, על אף האמור"

ימי עסקים מבקשת המזמין , 14אם חלפו 

 ".תוקנה ההפרה כאמורובמהלכם לא 

 

שקל מול ימדובר בסעיף חוזי, י
 הקבלן הזוכה ויועצי הביטוח

 : 512' בטבלה בעמ 20

א. נבקש בעמודת הכיסויים למחוק בסעיף 

קבלנים  307"את המילים " אחריות מעבידים"

 וקבלני משנה"

 . ל"כיסוי לתביעות המל 315"ב. את המילים 

 . לחלוטיןנבקש למחוק " ה"צמ"ג. את סעיף 

 
 

 א. לא מאושר
 ב. מאושר

 
 ג. לא מאושר

 
 ד. מאושר

 
 

 ה. לא מאושר



  

 

בתחתית הטבלה נבקש " פירוט השירותים"ד. ב

מערכות השקיה  051"למחוק את המילים 

 "והולכת מים

צנרת והנחת קווי מים  068" + "ה"צמ 067" ה.

 ".וביוב

" פירוט השירותים"בסעיף , 513' בטבלה בעמ 21

 למחוק את המילים:נבקש 

 "מערכות השקיה והולכת מים 051"א. 

 

 ".צנרת והנחת קווי מים וביוב 068" ב. 

 

 
 
 

 א. מאושר
 
 

 ב. לא מאושר

ח קרקע ולכן נבקש "למסמכי המכרז לא צורף דו 22

ימים נוספים  14-לדחות את מועד הגשת המכרז ב

 .לצורך ביצוע סקר קרקע

 

תיאור תנאי הקרקע מצורף 
 לחוברת המכרז. 478בעמוד 

 .במועד הגשת המכרז אין שינוי

בסעיפי כתב הכמויות אשר צורף לחומר המכרז  23

נכלל חלק הזיון  העוסקים בעבודות בטון יצוק,

 בסעיף.

עקב עליית המחירים הדרמטית במחירי הפלדה 

לגרעוניים עוד בטרם  והבטון סעיפים אלו הופכים

 נרשמה הנחה לפרק.

 ולהעביר סעיף נוסף לתמחוראבקשכם לדון 

ניתן לתת תוספת או הנחה 
 למחיר.

 מחיר הבסיס לא ישתנה.

 –ק"מ  1-נמדד כ- 0070.6.51.6סעיף -פלדת זיון  24

ערך  לא נמצא פרוט ותנוחה על מנת לחשב את

 העבודה .

קומפלט ולא   1 -הסעיף מדבר ב
ק"מ. בחוברת התכניות מצורף  1

תכנית לתעלה המערבית 
 ת הפרטים הנדרשים.הכוללת א

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
_______________ 

 הקבלןמורשה חתימה של חתימת 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 –לפרוטוקול סיור קבלנים  35 מס' סעיףנספח ל

 תוספת/שינויים למפרט הטכני של מתכננת הנוף:

 02פרק 

 קירות בטון מזויין -02.2תת פרק 
 ככלי

 כל עבודות הבטון, לרבות קירות, שבילים, מעבירי מים וכל עבודות הביסוס יתוכננו על ידי קונסטרוקטור רשום ורשוי, 
 שנים לפחות ויתואמו ויאושרו על ידי אדר' הנוף. עבודות התכנון הקונסטרוקטיביים יהיו כלולות  10בעל ניסיון מוכח  של 

 בנוסף ובנפרד. בסה"כ העבודות במכרז זה. לא ישולם עליהם
 
 
 קירות מבטון מזוין    02.0.010

 ס"מ בין בסיס לראש.  3הקירות יהיו ניצבים לקרקע בסטייה שלא תעלה על  קיר תומך/ גדר המיועד לחיפוי יבוצע כנגד תבנית חלקה ונקייה.

 אלא אם צוין אחרת בפרט. 

 , ביסוס, איטום בגב הקיר, HDPEהחלפת קרקע, יריעות  כל הקירות כוללים תפרים, נקזים, יסוד, חפירה ליסוד, שתית ליסוד,

 צינורות שרשוריים, מילוי חצץ מודרג בגב הקיר וזיון הכל לפי  תכנון והוראות הקונסטרוקטור. 

 

 מדידה ותשלום

 המדידה תהיה לפי מ"ק. התשלום כולל  את כל הנ"ל וכל העבודות וכל והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של הקיר, 

 פרט ו/או לפי דוגמא מאושרת.לפי 

 על תיקונים, דוגמאות לאישור ויישור קירות לא ישולם בנוסף ובנפרד.

 עבודת ההתאמה תבוצע בתשומת לב יתרה ובהקפדה מרבית.

 עמיים.על החלפת הקרקע או כל עבודה אחרת הכלולה בסעיף זה לא ישולם בנוסף ובנפרד על פי סעיף אחר  בכתב הכמויות ולא  יבוצע תשולם פ

 

 חיפוי קירות -02.4תת פרק 
 
 חיפוי קירות באבן מלאכותית    02.4.900

 
 כללי

 פ.  קורות יחופו באבן כורכר מלאכותית מנוסרת. החיפוי יבוצע לאחר אישור האבן ואישור אופן החיפוי וצורת החיפוי על ידי אדריכל הנוף ומנה"

 שלבים:  2-אישור חיפוי מתחלק ל .1

 ייצור ואספקה דוגמאות אבן שיאושרו ע"י אדריכלית הנוף ומזמין העבודה לרבות אבני פינה ואבני חיפוי ראש הקיר.  .א

 חיפוי  הקיר באבן.  .ב

 מ"ר.  2-עבודות חיפוי האבן יבוצעו רק לאחר אישור דוגמאות. גודל הדוגמא לא יקטן מ .2

 . בניית קיר הדמי והדוגמאות הינם באחריותו של הקבלן. יפויהדוגמאות יבוצעו על גבי קיר דמי, מחוץ לקירות המיועדים לח

 דוגמאות אשר לא יאושרו, יפורקו ויסולקו מהאתר על חשבון הקבלן. הדוגמא המאושרת תישאר בשטח עד גמר כל עבודות החיפוי, 

 ותפורק ותפונה מהשטח רק בגמר כל עבודות הפיתוח על חשבון הקבלן.  

 ל"מפרט הכללי" ורק באמצעים שיאושרו ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט 02084בסעיף קשירת האבנים תהיה כמפורט  .3

 וכן לאחר בדיקה ואישור קונסטרוקטור.

 כל העבודות תבוצענה ב"יבש". על הקבלן לדאוג לכל האמצעים הדרושים כדי שאזורי העבודה  יהיו יבשים כל הזמן.  .4

 בנפרד, ועל הקבלן לכלול את מחירם במחירי היחידה השונים.עבודות ואמצעי הייבוש השונים לא ימדדו ולא ישולמו 

 שנים לפחות  10שיטות ביצוע ויישום האבן התעשייתית יכולות להיות לפי בחירת היצרן ובאחריותו לטיב המוצר ואיכותו למשך  .5



  

 

 ועמידתו בדרישות הת''י.

 צוע העבודה וכן ליצור, אמצעי מיגון מתאימים על הקבלן חלה אחריות מלאה להשגת האבן המאושרת בכמות ובזמן הנדרשים לבי .6

 ולאחסון האבנים בשטח. 

 כל הנדרש לביצוע עבודות החיפוי )כגון טפסנות, קשירה, תותבים להרמה   וכיו"ב( כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. .7

  אדריכל הנוף האבן תהיה בגוון ובמרקם עפ"י בחירת סוג האבן:  .א

 כורכרית העבודה תבוצע באמצעות חיפוי קירות בטון באבן תעשייתית  "אופק " בגמר/גוון  "כורכר המצוק",  או אבן  .ב

 מנוסרת תוצרת אקרשטיין או שו"ע.  

 תוצ' אקרשטיין או שו"ע.  6317מק"ט  24/47/3. או  67051531מק"ט   23/35/3.2בגודל  .ג

 .10%מידות גובה ורוחב יכולים לגדול  או לקטון עד ס''מ.  3עובי דופן האבן לא יקטן מ       

 : תנאי לאישור ספק האבן הוא כי המפעל יהיה בעל תו תקן לעבודות בטון ובעל מערכת אבטחת איכות מאושרת כדין. אישור ספק האבן .ד

 בשלושה פרויקטים מ"ר לפחות ולפחות  10,000כמו כן, על ספק האבן להוכיח כי סיפק אבן לחיפוי כדוגמת הנדרש בהיקף של 

 במהלך חמשת השנים שקדמו ליום פרסום המכרז. 

 : יחידות הבטון דמוי אבן בודדת יהיו בעלות תעודות בדיקה של מכון ישראלי מוכר כדוגמת "מכון התקנים" איכות האבן .ה

 להלן: או כל מכון אחר בעל אשורים מתאימים בנושא זה מהרשות הלאומית לאשורי בדיקות לתכונות האבן כמפורט

 
 

 שיטה תכונה נבדקת

 5חלק  26ת"י  מסה סגולי

 EN 196-1-1994 ימים 7 –חוזק כפיפה 

 -"- ימים 7 –חוזק לחיצה 

 -"- ימים 28 –חוזק כפיפה 

 -"- ימים 28 –חוזק לחיצה 

 1920-1ת"י  חוזק מתיחה צירית

 ASTM C 531 מקדם התפשטות טרמית

 ת"י חוזק גזירה

 5חלק  26ת"י  יום 90ספיגות נימית 

 ASTM C 157 יום 90הצטמקות ביבש 

 2SO 1237/2000 PRENעמידות בבליה 

 EN 12002/31997 מודול אלסטיות

 

 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן ובאישור מראש של מכון הבדיקות ע"י המנה"פ. 

 

 עגון וקשירה .ו

 ס"מ. 15X15מ"מ ובמרווחים של  6עגון האבן יעשה ע"י קביעה מוקדמת של רשת פלדה מגולוונת בקוטר  .1

  ס"מ. 60X60 שלמ"מ ובמרווח  10עגון הרשת יהיה ע"י ברגים מכניים או ברגים כימיים בקוטר  .2

 חפיית הרשתות תהיה משבצת אחת לפחות. הברגים יהיו מגולוונים או מנירוסטה.

 עגון האבן יהיה ע"י הכנת האבן המתועשת מראש, כולל התאמה והכנה לווי קשירה באישור הקונסטרוקטור.   .3

 צעי קשירה  לרשת . הכל על פי האישור הקונסטרוקטור או לחילופין יבוצע חירור מהאבן תובע לשטח עם א .4

 אבן לקשירת האבן לרשת הפלדה הכל על פי הנחיה ואישור הקונסטרוקטור. ב

 

  90ומוכנים מראש עם כפוף בזוית של  St-316מ"מ, הווים יהיו מנירוסטה  3.0י הקשירה יהיו בקוטר וו .5

 ווי קשירה.  4מ"ר יהיו  0.1מ"מ וצלע ארוכה באורכים שונים. בכל אבן ששטחה מעל  25)כפוף חד ברדיוס מינימלי( עם צלע קצרה 

 ווים. 2מ"ר מותר שיהיו רק  0.1-באבן ששטחה קטן מ

 לפני ביצוע חיפוי האבן )עפ"י דוגמאות שיאושרו מראש( בחומרי מליטה יש לבצע קשירה של כל אבן בנפרד על פי פרט  .6

 המאושר על ידי המתכנן. 



  

 

 גובה החיפוי משתנה בהתאם לתוכניות או בהתאם לשטח. על הקבלן לדאוג לאמצעי שינוע, הרמה, פיגומים, כוחלה, אשפרה,  .7

 כלול במחיר היח'. -הנדרש בצורה שלמה. רשת פלדה המגולוונת, עגונה וקשירת האבנים המתועשות אל הרשתעגון רשת מגולוונת וכל 

 מודגש כי החיפוי יבוצע באבנים בודדות ולא יותר שימוש במשטחים/פלטות מוטבעים המכילים מספר אבנים בפלטה אחת. .8

 

 הכנת קירות הבטון לחיפוי האבן .ז

 בן, כולל ניקוי פני הבטון מזיזים ושאריות עץ ובטון רופף, וכן ניקוי הקיר משאריות שמן הקבלן יבצע הכנת משטח לחיפוי הא

 תבניות באמצעות גרוד ו/או חיספוס הקיר באמצעות סיתות ידני ו/או התזת חול ו/או כל אמצעי אחר אשר יאושר ע"י מנהל הפרויקט, 

 שטיפת הקיר בלחץ מים ויבוש הקיר לפני ביצוע הנחת האבן.

 אין לבצע חיפוי אבן כלשהו ללא קבלת אישור המפקח והקונסטרוקטור לביצוע הקיר. חיפוי שבוצע ללא אישור יפורק 

 ויבוצע מחדש לאחר קבלת אישור.

 מילוי מישקים/כוחלה .ח

 קה מילוי מישקים/כוחלה יהיה בטיט צמנט בגוון מותאם לצבע ולסוג האבן בעומק פני האבן בשוליה. לאחר מילוי המישקים ינ

 הקבלן את עודפי הטיט מפני אבני החיפוי.

 אופן הביצוע .ט

 הכנת שן מבטון  או פלדה מגולוונת תבוצע  על פי דרישה הקונסטרוקטור. שן/ שיניים תבוצע במקום נסתר. .1

 המיקום של השן יאושר על ידי אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט. ביצוע השן יהיה חלק בלתי נפרד מסה''כ העבודות הנדרשות  .2

 לביצוע החיפוי ולא ישולם עליו בנפרד ובנוסף. 

 אין לחתוך אבנים בחלק העליון של הקיר ולהקטין את גובהם. אבנים חתוכות בראש הקיר יבוצעו רק על פי דוגמה מאושרת   .3

 על ידי אדריכלית הנוף.

 הניקוז יהיו מרובעים בצורתם.האבן תותאם במקום, אם בגודל ואם בחיתוך או ניסור, כך שלא תחסום את פתחי הניקוז. פתחי  .4

 אבנים אשר ינזקו במהלך הביצוע, יפורקו ויסולקו מהשטח על חשבון הקבלן. .5

 יוכנו מראש בהתאם לגדלים נדרשים. חיתוך והתאמה בגרונג יעשה רק לאחר אישור דוגמא, אשר תוכיח את  אבני פינה .6

 יכולתו של הקבלן לבצע פינה לשביעות רצון של אדריכלית הנוף. חיתוך בגרונג יהיה תחליף לאבני הפינה. 

 אבני פינה וביצוע חיתוך והדבקה בגרונג כלולים במחיר עבודות חיפוי האבן ולא ישולם עליהן בנוסף ובנפרד.

 תושבת האבן על הזויתן  ם שישמשו תושבת לשורת אבנים.מ'  גובה לכל היותר יחוברו לקיר זוויתנים אופקיים מגולווני 3.5כל  .7

 מ"מ לפחות. הזויתן  יהיה מגולוון ויהודק לקיר באמצעות עוגנים בצורה ישירה ללא חלקים מתווכים בין הזויתן והעוגן,  15תהיה 

  מצלע הזויתן או לפי חישובי המהנדס האחראי על התכן. 1/10עובי דופן הזויתן יהיה לפחות 

 לטיב אחריות .י

 שנים. 7הקבלן יתחייב לאחריות וטיב הביצוע למשך 

 כמו כן אחריותו תהיה לשתי אמות מידה:

 "קיים" האבן המתועשת ועמידות לכל הפרמטרים כנדרש בטבלה לעיל. .1

 מניעת הפרדות האבן מהקיר. .2

 חיזוק החיפוי בברגים .יא

 במידה ונדרש בתכניות או ע"י מנהל הפרויקט יחבר הקבלן את חיפוי האבן )בנוסף לעוגנים בבטון( באמצעות ברגים המיועדים 

  3ק"ג לפחות ובעלי מקדם ביטחון להרס של  250לחיבור אבני חיפוי לקירות בטון, הברגים יהיו בעלי תסבולת שליפה בשירות של 

 ות(.ק"ג לפח 750)כלומר עומס כשל של  

 ברגים לפחות. 2כל אבן תחובר באמצעות 

 הברגים יהיה ברגי נירוסטה.

 או ש"ע מאושר ע"י מנהל הפרויקט.  ADIT PSZברגי החיבור יהיו מתאימים לחיבור אבני חיפוי כדוגמת 

 פני הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן.

 ברגי החיזוק לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחיר חיפוי האבן.

 

 מדידה ותשלום אופני .יב

 המדידה תהיה לפי שטח חיפוי אבן במ"ר. 



  

 

 התשלום כולל כל הנדרש לביצוע מושלם כולל הכנת דוגמאות האבן ודוגמאות החיפוי, וכולל הכנות בקירות הבטון ככל שיידרש, 

 תר, פגומים, חומרי מליטה, רשתות פלדה מגולוונות ועיגונן, זוויתנים להשענת האבן, ברגיי חיבור, הכנת האבן וקשירתה, הובלתה לא

 חומר הדבקה, פוגות, כחולה, בלאי, שבר, חתוכים, אבני פינה, חיתוך בגרונג, אשפרה )גניבות מהאתר בהעדר שמירה( וכן 

 את כל הבדיקות והחומרים, הציוד הנדרשים לביצוע העבודה באופן מושלם.

 קופינג ימדד בנפרד לפי מ"א.

 

 

 

 

 קופינג -    02.4.901

 סוג האבן יהיה זהה לאבן החיפוי המלאכותית. עובי ומידות האבן יהיו על פי התוכניות ועל פי רוחב הקירות השונים, לרבות 

 חיפוי האבן חד או דו צדדי. הכל על פי דוגמאות מאושרות על ידי האדריכלית הנוף לפני ביצוע העבודה והבאת האבן לשטח 

 התאם לסוגי הקירות באתר ואופן חיפוים. מובהר כאן  שרוחב הקופינג משתנה ב א.

 מ"א לאשור מוקדם ע"י אדריכלית הנוף. דוגמאות שלא יאושרו, יפורקו ויפונו מהשטח על חשבון הקבלן.  3.0 -יש להכין דוגמה באורך כ ב.

 הקופינג ודופן הקיר. ג.    לצורך ביצוע מושלם של כל העבודות עפ"י תוכניות,  יידרש הקבלן בפעולת חתוך והתאמה של חלקי  

 החיתוך יבוצע בניסור כאשר פני החתך ישרים וחלקים. פינות בקירות יבוצעו בחיתוך גרונג.

 גם באבני הקופינג יש צורך לנקוט בפעולות קשירה והדבקה לפי הנחיות קונסטרוקטור. ד .

 מדידה ותשלום

 לפי מטר אורך קופינג מבוצע בפועל על גבי הקירות. 

 

 טיח חוץ  09.1תת פרק 

 כללי

 עבודות הטיח יבוצעו ע"י טייחים מקצועיים ברמה גבוהה. .1

חיצוניות יחוזקו באמצעות  רשתות אינטרגלס וכן פינות XPM )יש לשים לב לכל האזורים בהם יש לתת רשתות חיזוק )רשת ו/או , .2

 מקצעות  זוויתנים רשת פלדה מגולוונת  לכל גובה הפינה.

 הינם טיח מוכן תוצרת "תרמוקיר" או שו"ע מאושר ע"י המפקח או האדריכל הנוף.כל סוגי הטיח  .3

 אדריכל הנוף יקבעו מיקום של הטיח לפי סוגיו.

 

 דוגמאות

 מ"ר לפחות  מכל סוג טיח לאישור המפקח.  את הדוגמא המאושרת  2-על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ בשטח של כ

 גמר המבנים  וקבלתם. ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד

 

 

 סרגלי פילוס, פינות וחריצי הפרדה

 גבוה של המשטח.בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח, והבטחת טיב 

 כל הקנטים והגילופים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים.

 

 טיח חוץ -    09.1.900

ני שחלפו שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. שטחים המיועדים לטיוח יהיו ישרים אין להתחיל בעבודות טיח לפ .1

 ומתאימים.

לפני תחילת העבודה יש להכין את הרקע ע"י בדיקה למישוריות, הסרת חוטי קשירה שזורים, סתימת חורים וסדקים, הסרת 

 כוסה במלט.בליטות. כל סתימה תאושפר היטב. כל זיון הנראה לעין בשטחי פנים י

לאחר אשפרה ע"י הרטבה מסיבית של התשתית המיועדת לטיח לאחר שלב ההכנה, תבוצע שכבת  –שכבת "הרבצה צמנטית"  .2

 מ"מ. 5-6"הרבצה צמנטית". השכבה תבוצע במריחה בעובי של 



  

 

כאשר הרשת תכוסה מ"מ,  16את הטיח המיישר נדרש ליישם על רשת. הטיח יהיה בעובי מינימלי של  –שכבת הטיח המיישרת  .3

 מ"מ טיח. 5 -לפחות ב

שכבה זו תבוצע לאחר התייבשות שכבת הטיח המיישר. יש לאפשר למערכת הטיח  –שכבת השליכט  –שכבת הטיח העליונה  .4

 הכללית להתייבש היטב, להצטמק ולהתייצב נפחית ורק אחר כך ניתן להתחיל ביישום מערכת הציפוי האקרילי העליון.

 בקרה ואיכות

 יזמין באופן קבוע וסדיר ו/או ע"פ הוראת המפקח את נציגי ספק הטיח להדרכה, ביקורת והנחיות לפי הצורך לביצוע  הקבלן .1

 סוגי הטיח השונים.

 דוחות אלה יבוצעו לגבי כל ביקור ולסוגי הטיח השונים. -למפקח יוצאו דוחות ביקורת ע"י ספק הטיח ויועברו במקביל .2

 הטיח השונים יבדקו ויאושרו בכתב ע"י הספק.הדוגמאות שיכין הקבלן לסוגי  .3

 כל הנ"ל גלום במחירי היחידה ולא ישולם בעבורו כל תוספת. .4

 

 תיקונים

 כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון:, רצפים, חשמלאים, שברברים,(, 

 יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח ללא תשלום נוסף.

 כל תיקון כזה ייעשה בצורה, שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.

 תיקוני טיח מעל ומתחת אבן חיפוי יהיו במישור הטיח ללא העגלות.

 

 

 תכולת מחיר ואופני מדידה

ם במקומות הדרושים, קיצוץ ברזל קשירה לעומק, מחירי הטיח כוללים את כל ההוצאות לסיתות משקי בניה ולחיספוס השטחים ו/או התזת

הכנת השטחים לרבות יישורם לפי הצורך בטיט צמנט, ציפוי במקומות המחייבים זאת )לפי שיקול האדריכל ו/או הפרטים בתכניות ו/או 

פי מים, חריצים בפניות המפגש המפקח( ברצועות רשת אקספנדט, עיבוד הפינות, חשפי פתחים, מקצועות, סרגלי חיזוק ו/או יישור לסוגיהם, א

עם שטחי בטון חשוף, קצוות מופסקים, תיקונים ליד השיפולים, סביב אביזרים, כלים וכו', לרבות פינוי פסולת הטיח מהמבנה. הגנה על 

 ת.אלמנטים הסמוכים לשטחי טיח או שטחי טיח מסוגים שונים, פיגומים שונים לצורך ביצוע, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויו

 מ"ר. 0.5הטיח נמדד במ"ר נטו בהורדת פתחים מעל 

 זויתני רשת ימדדו במ"א וישולמו בנפרד ובנוסף.

 רשתות אינטרגלס לא ימדדו והן נכללות במחיר הטיח.

                                        חשפים לכל סוגיהם לא ימדדו בנפרד והם גלומים במחירי היחידה.                                                            
  

 40פרק 

 40.1תת פרק 

 משטח בטון    40.1.050

ס"מ לכל היותר )סומסום( . סירוק יבוצע בניצב לכיוון ההליכה. הבטון  0.5שבילי הבטון  יבוצעו מבטון החלקה עם אגרגט  דק ,עד 

גבי מצעים ויריעת ניילון. תבנית -ס"מ. יציקת הבטון תתבצע על 20כל  8ס"מ, כולל  רשת ברזל מרותכת, קוטר " 10היצוק באתר בעובי 

מ' לפחות עם כוון הסירוק . הבטון יהיה  4אם לדרישות הפרט כוללים מישקים לפי פרט .התפרים יהיו לכל ועיבוד פני הבטון בהת

אחיד על פי דוגמא מאושרת מראש. אין לראות בדרישה זו כי כל הבטון יהיה מסורק, אלא לפי דוגמא שתאושר ע''י  אדריכל הנוף. כל 

 קות ללא גבשושים וללא אגרגטים בולטים. את עבודות הסירוק יש לבצע הבטון יוחלק  בהחלקת הליקופטר עד לקבלת פנים חל

 לאחר החלקת הבטון ב"הליקופטר".

 

 גמר בטון יהיה בטון אדריכלי חזותי חלק ונקי. עבור החלקת הבטון והסירוק לא ישולם בנוסף ובנפרד.

 ס"מ, חלק ונקי, לפי דוגמה מאושרת. 0.5ס"מ ולעומק  0.3עד   0.2ההפרדה בין בטון סרוק לבין בטון חלק תהיה במישק שקוע ברוחב 

ימים לפחות ואשפרה למניעת סדקים ונימים. בטון סדוק ובעל נימים בגמר העבודה יפורק  3-העבודה כוללת הרטבת בטון במשך כ

יבצעה קבלן דוגמה  ויסולק מהאתר ולא ישולם עליו בנוסף. העבודות יבוצעו לפי הוראות קונסטרוקטור. לפני ביצוע משטחי הבטון,

מ' אורך. דוגמה שלא תאושר, תפורק 2מ' לכל רוחב השביל, לאישור אדריכל והמפקח. דוגמה זו לא תעלה  ולא תקטן  ל 2לאורך 

 ותסולק מהשטח על חשבון הקבלן.



  

 

 מדידה ותשלום:

חלקת "הליקופטר", הסירוק וכל לפי מ"ר נטו המדוד בשטח לאחר ביצוע. התשלום יכלול  את הדוגמאות ,היריעות, תפרים, זיון, 

 הנדרש לביצוע מושלם, לרבות תכנון והנחיות הקונסטרוקטור.  התשלום יהיה עבור שביל בטון ללא סדקים ונימים בלבד.

 

 

 

 

 

 מדרגות בטון   40.1.090

ות יבוצעו בתבניות המדרגות יבוצעו לפי הוראות קונסטרוקטור עם גמר בטון אדריכלי חזותי " בטון החלקה" הסרוק בשלח. המדרג

שקע מיוחד להדגשת לתשומת לב הקבלן לא יאושרו תיקונים בשטח. מאושרות. מדרגות בהן לא יתקבלו פנים כנדרש יפורקו ויבנו מחדש. 

 כל שלח  לפי תקן הנגישות, יבוצע ע"י תבנית במהלך החלקת הבטון. 

. צבע  בפסי האזהרה בכל שלח 6חלק  1918, וכן בת"י 2חלק  1918בנוסף המדרגות יעמדו בכל דרישות הנגישות כפי שהן מצוינות בת"י 

 שנים לפחות בתנאי חוץ, הכל לפי אישור והמלצת היצרן.  10-ידו. סוג הצבע יהיה עמיד ל-המדרגות יתואם עם אדריכל הנוף ויאושר על

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  מושלם.העבודה כוללת את המצעים ,התבניות  ,הזיון  וכן את כל דרישת קונסטרוקטור, לרבות כל 

 מדידה ותשלום:

מצעים וכן צביעה ניגודית בכל שלח לפי התקן .הכל  כולל  כל העבודות  מדידה  לפי מ"א כולל יסוד, יריעות ,תבניות, תפרים, זיון,

 והחומרים הדרושים לביצוע מושלם

 

 מסלעה )קיר ים(  40.2.900

 מסלעה תבנה מאבן טבעית קשה, בת קיימא, מגיר או דולומיט או בזלת, לא תכיל קרטון או חוור. 

ס"מ במימד הקטן, בצורת תיבה ככל האפשר. יש להימנע ממישקים עוקבים בין הקומות. שורת האבנים התחתונה תהיה  80ממדי האבן                   

% מודיפייד  98-, אשר יהודק ל 51מסוג שאינו נחות מ"מילוי נברר" העומד בדרישות מפרט טמונה כולה בקרקע. העפר בגב המסלעה יהיה 

כ"א. בגב האבנים, בפן המגע עם קרקע ) מילוי נברר( תותקן יריעה גיאוטכנית בלתי ארוגה, ממוחטת,  20פרוקטור, בשכבות העובי מכס' 

 ועץ הקרקע מהנדס דורון אשל(גר/מ"ר )הכל על פי דו"ח קרקע של י 400מפוליפרופילן, במשקל 

 

 מדידה ותשלום

מדידה לפי מ"ק .החישוב יעשה על בסיס שטח חתך המסלעה, המחושב לפי בסיס המסלעה לכל רוחב האבנים בתחתית המסלעה ועד 

המסלעה ראש האבן העליונה ,המוכפל באורך בסיס המסלעה. אם משתנה החתך הרוחבי  של המסלעה )בגובה או ברוחב( יחושב  נפח 

 במקטעים ,זאת בהתאם לחתכים השונים ולפי אורך המסלעה בכל מקטע.

 ריהוט רחוב     42.2תת פרק 

     42.4תת פרק 

     42.5תת פרק 

    42.6תת פרק 

  

 כללי  

ויעמדו בדרישות עיבודים שונים בין אם לעבודות מתכת או עבודת עץ. במידה  יבוצעו לפי ת"יכל העבודות המוזכרות בפרק זה  .א

ויש סתירה בין התוכניות ובין ת"י יש לעדכן הביצוע לפי ת"י ובתיאום עם אדריכל הנוף. כל חלקי העץ יעברו תהליך אימפרגנציה 

 ויהיו מתאימים לריהוט חוץ.

להלן של חברת "מצפא אפוקול  44לסביבה ימית כפי שמתואר בפרק   כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע עמיד .ב

 או ש"ע . 08-8525572בע"מ"  טל. 

 להלן סיעף "כללי" 44ראה  פרק 

 .ריתוכים בשטח יבוצעו לא. מגולוונים לאחר ריתוךכל חלקי המתכת יובאו לשטח  .ג



  

 

רים חויבים באישור קונסטרוקטור. על הקבלן כל המתקנים לרבות פרגולות, מתקני משחק, גדרות, מעקות, מעקות הולכה,שע .ד

החובה לספק תוכנית ופרטים מאושרים ע"י  קונסטרוקטור ליציבות המבנה ועמידתו בדרישות הת"י, כולל פירוט מדויק של 

 יסודות העמודים וביסוס המבנה. האישור יובא לשטח לפני עיגון המתקן והעמדתו בשטח. האישור יצורף ליומן העבודה.

דות הספסלים שיבוצעו בעבודת נגרות יהיו מעץ אשר עבר תהליכי יבוש ואימפרגנציה. כולל הכנה לברגים בעץ, פרופיל מתכת כל יחי .ה

בין המושב והבטון, קידוחים, ברגים, ברגים מכאניים, התאמות וחיתוכים מיוחדים, משענות יד מפלח מתכת מכופף המוברג 

 ע מושלם של הספסל.למושב ולמשענת וכל החומרים והעבודות לביצו

כל המתקנים ימוקמו בשטח ויבוטנו רק לאחר אישור אדריכל הנוף והמפקח, בהתאם לת"י. מתקני משחק ימוקמו בהתאם לת"י  .ו

 למתקני משחק, האחרון שיפורסם. צבעי וגווני המתקנים יתואמו עם אדריכל הנוף ויאושרו ע"י אדריכל הנוף.

 יש להתקין כל מתקן בהתאם לתוכנית המאושרת. 

 ההרכבה תעשה בהתאם להוראות היצרן. .ז

 לאחר התקנת המתקנים ולפני הכנסתם לשימוש בודקים כל מתקן: 

 הצבה בהתאם לתוכנית מאושרת. .1

העלול יציבות הרכיבים וכן העדר בליטות מסוכנות, קצוות חדים, רכיבים משוחררים ורופפים, וכן העדר כל גורם אחר  .2

 להיות מסוכן למשתמש.

 בטיחות הגדרות והמעקים. .3

 עיגון המתקן. .4

 צביעה תעשה רק לאחר אישור אדריכל הנוף לדוגמת הצבע וסוג הצבע. .5

 בדיקת מכון תקנים ישראלי בשטח להתאמה לתו התקן. .6

 

 דוגמאות 

ולפני היצור הסופי. כמו כן ,ינתן אישור  דוגמא מכל המתקנים והריהוט יובאו לאישור המפקח ואדריכל נוף לפני  הבאתם לשטח  

 נוסף לפני ההתקנה הסופית  בשטח. מתקנים אשר לא יאושרו ,יופנו מהשטח על חשבון הקבלן.

 אופני מדידה ותכולת מחירים

 המדידה לפי מ"ר,  מ"א ,יחידה או קומפ', בהתאם למופיע בכתב הכמויות.

 שות לביצוע מושלם של העבודה על כל מרכיביההתשלום כולל את כל החומרים ואת כל העבודות הדרו

 ספסל דגם "מטרופוליני"       42.2.900

תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע מאושר. רגלי הספסל מבטון.  מושב,   411195005ספסל ישיבה נגיש מדגם "מטרופוליני " מק"ט : 

 כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית . התקנה לפי הוראות יצרן. משענת וידית מעץ  . 

 מדידה ותשלום

 לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 מערכת ישיבה דגם "חורש"       42.2.901

תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מערכת ישיבה מבטון ומושבים דמוי   411704002מערכת ישיבה  נגישה מדגם "חורש " מק"ט : 

 עץ. כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית . התקנה לפי הוראות יצרן. 

 מדידה ותשלום

 וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים  לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס

 לביצוע מושלם של העבודה.

 מערכת ישיבה לילדים   42.2.902

תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מערכת ישיבה מבטון.  כל חלקי המתכת   411620003מערכת ישיבה  נגישה לילדים מק"ט : 

 ות יצרן. מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית . התקנה לפי הורא

 מדידה ותשלום

 לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 ספסל "חלוק נחל"   42.2.903

42.2.904 



  

 

תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. כל חלקי המתכת   411476007, 411474005ספסלי  ישיבה דגם "חלוק נחל " מבטון " מק"ט : 

 מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית . התקנה לפי הוראות יצרן. 

 מדידה ותשלום

 ת והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודו

 

 42.4תת פרק 

 
 אשפתון דגם "סביון"    42.4.021

ליטר עם מכסה נירוסטה.  גובה  45או ש"ע מאושר. אשפתון מבטון עם מיכל מגלוון  413055002אשפתון דגם "סביון", תוצרת שחם אריכא מק"ט 

ס"מ מתחת לפני  10האשפתון לפי הוראות יצרן. ובכל מקרה ביסוס האשפתון בתוך הריצוף יבוצע ס"מ מעל פני הריצוף. התקנת 68.5האשפתון 

 הריצוף באופן שבו יוחזר הריצוף למקומו סביב המתקן עד המתקן עצמו, לא יורשו השלמות בטון.

   

 מדידה ותשלום:

 לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה. 

 מתקן חניה לאופניים        42.4.022

תוצרת  ס"מ. 90צול, גובה  2מלוטשת באישור מעבדה לטיב נירוסטה. קוטר  316מתקן חניה לאופניים מצינור נירוסטה לא סלילי מס' 

 חברת "שחם אריכא" או ש"ע מאושר. 

 מדידה ותשלום

 לפי יח', התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 ברזייה דגם "אגם"    42.4.091

 ע מאושר. לנכים. או ש"412330000ברזייה דגם "אגם"  נגישה עם שוקת כלבים תוצרת שחם אריכא מק"ט 

 התקנה לפי הוראות יצרן. לרבות מתקן ניקוז וחיבור לקו מי שתיה וכל החומרים והאביזרים הדרושים לכך. 

 מדידה ותשלום

  לפי יחידה קומפלט. התשלום כולל הובלה והתקנה, חיבור לקו מים, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 מתקן חניה לאופניים        42.4.022

ס"מ. תוצרת חברת "שחם  90צול, גובה  2מלוטשת באישור מעבדה לטיב נירוסטה. קוטר  316מתקן חניה לאופניים מצינור נירוסטה מס' 

 אריכא" או ש"ע מאושר. 

 מדידה ותשלום

 הנדרשים לביצוע מושלם  לפי יח', התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים

 של העבודה.

 

 מתקני משחק  42.5תת פרק 

 יציקת משטח גומי     42.5.060

משטח בטיחות מגומי יצוק, תוצרת "פוליטן ספורט" או שו"ע. לא יותר שימוש בדשא סינטטי כמשטח בטיחותי למתקני המשחק. המשטח יבוצע 

. גוונים, צבעים וצורות על פני שטח ריצוף הגומי יהיו בהתאם לבחירת אדריכל הנוף ולא ישולם בהתאם למפרט היצרן ויעמוד בכל דרישות הת"י

לא  עליהם בנפרד ובנוסף. כמו כן הצבעים יכולים להיות בהירים וכהים לפי בחירת אדריכל הנוף, מעורבבים בגרגר שחור או נקיים ממנו,  ולקבלן

ובה פני ריצוף הגומי יותאם לגובה פני הריצוף ההמשכי, כך שלא יווצר כל הפרש גובה ביניהם. הקבלן תהיה כל טענה בגין שוני בבהירות הצבעים.  ג

 שנים לפחות. אחריות הקבלן תמסר למפקח ותצורף ליומן העבודה.  7יהיה אחראי על טיב המשטח, גמישותו ושלמותו למשך 

ת, הקבלן יעבה את המשטח בחלקו התחתון, ופני המשטח העליונים יהיו באם נדרשים עוביים שונים לגומי בעקבות דרישות ת"י ותקני בטיחו

תיאום בנושא זה מול ביצוע משטחי התשתית ליציקות הגומי באחריות הקבלן הראשי  אחידים בגובהם והמשכיים לריצוף ו/או גינון הסובב אותם.

 וקבלן המבצע את מתקני המשחק ומשטחי הגומי כל אחד בנפרד וכולם ביחד. 

 מדידה ותשלום

 המדידה לפי מ"ר יצוק בפועל. 



  

 

העבודה כוללת את הגומי הנדרש בכל צבעיו וגווניו ואת כל חומרי ההדבקה והחיבורים הדרושים לביצוע מושלם לפי הוראות היצרן. העבודה 

הנדרשים לפי הנחיות הבטיחות ובהתאמה לסוגי מתקני המשחק. שכבות התשתית הנדרשות למצע הגומי, מחושבות  כוללת את הגומי בכל העובים

 לתשלום במסגרת העבודות האספלט  האחרות במכרז זה ולא ישולם בגינן פעמיים.

 כנ"ל לגבי עבודות הבטון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקן נינג'ה         42.5.900

 גדול נגישמתקן משולב         42.5.901

 מתקן שיווי משקל        42.5.903

 מתקן עלה ורד        42.5.904

 מתקן מדרכים        42.5.905

 מתקן חצובת נדנדות ארוכה        42.5.906

 קפיץ חילזון        42.5.907

 קפיץ לוויתן        42.5.908

 נדנדה חיה תלוי        42.5.909

 נגישמתקן משולב         42.5.910

 קפיץ חילזון        42.5.942.5.911

 בית על קפיצים        42.5.912

 מתקן טיפוס בצורת ג'רף        42.5.913

 

כל המתקנים של חב' "פרולודיק " או שו"ע  עשויים מעץ רובינייה . כל חלקי המתכת  מפלדה מגולוונת בגלוון חם וברגים מנירוסטה. 

 שנים. 10ה, אחראיות מ"מ עם גידי פלד 16כבלים בקוטר 

 44שנים כפי שמתואר בפרק  7כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית עם  תעודת אחראיות  תקף ל

 

   42.6תת פרק 

 הצללות  42.6.600

 ממברנה  –אפיון מוצר 

 פירוט טכני להצללה דגם ממברנה שיפועית

  גבהים שונים. לא יאושר שימוש בגגון מלא או חלקי.הצללה  תהיה במפרשי הצללה מצטלבים 

 .קונסטרוקציה עשויה ממתכת מגולוונת וצבועה בצבע בהתאם לסביבה ימית 

 .צבע מיוחד פוליאוריטני בגוון לפי בחירת האדריכל 

  לפי קונסטרוקטור6 -"8עמודים " 

 יסוד בטון לפי קונסטרוקטור 

  מ"מ.  6/8כבלי מתיחה 

  תפירת רצועות או כבלי פלדה במעטפתP.V.C.                                         .לצורך מניעת חיכוך   והוספת חיזוק, בנק' החיבור 

  תפירה: חוט מוניפילמנטH.D.P.E  העומד בפניU.V  



  

 

 

 תוספת לממברנה

  היקפיים )כתוספת חיזוק(.טון המקשרות בין עמוד מרכזי, לעמודים  2רצועות חיזוק העומדות בעומס 

 .חישוק מצינור פלדה המושחל בחלק העליון של האריג 

 .מערך תכנון של ייצור הרשת )פריסה, גזירה, תפירה וכו'..(, הינו ממוחשב, ליצירת עבודה מדוייקת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 או חברה אחרת שו"ע SAFRSHADE    -מפרט אריג אוסטרלי   

 

   



  

 

 ממברנה, מפרשים.סככות צל מדגם  .1

 יסוד בטון. .2

 שנות אחריות כנגד התפוררות האריג.  8 .3

 .268ערב  203חוזק קריעה: שתי  .4

 הצללה. 95%מינימום  .5

 . יש לצרף אישור מכון תקנים.5093אריג עם חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן ת"י  .6

 ג' למ"ר. 325משקל האריג:  .7

 אישור קונסטרוקטור + חישובים סטטיים. .8

 על מגיש ההצעה לצרף מפרט יצרן מקורי בלועזית של האריג. .9

הלך השנה, כולל קיפול פירוק מתיחה לפני גשמים רוחות וכד' ההצללה תהיה מותקנת באופן שלא תצריך תחזוקה כלשהיא במ .10

 )למעט במקרה של שלג וברד קיצוני (

בסביבה ימית.  הצללות כולל  3רשויות שונות ומתוכם לפחות  10הצללות   ב 20על מגיש ההצעה יש לצרף הוכחות שביצע מינימום  .11

 קונסטרוקציה לשוק המוניציפאלי .

 שנים לפחות בייצור והתקנה של סככות כדוגמת המוצעת. 5של סככות הצללה בעל ניסיון של  יצרןהמשתתף הינו  .12

 שנים  והוא מייצר את הסככות במפעלו. יש להציג אישור רו"ח על עמידה בתנאים אלו. 7למשתתף יש מתפרה ומסגריה לפחות  .13

 רשויות על התקנת הצללות מסוג זה. 5-יש לצרף המלצות מ  .14

SaFRShade  .הוא בד הצללה סרוג באיכות גבוהה
המוצר מיועד למבני מתיחה, לסוככים ולקירוי סככות, 
בעיקר ליישומים ארכיטקטוניים מסחריים. הבד מותאם 

 Synthesis. מוצר מסדרת AS4174לתקן האוסטרלי 
Commercial 95 עשוי פוליאתילן ,HD/PE  סרוג, מחוט

 .UVינת הגנה מקר 95%מונופילמנט + טייפ, המבטיח 
 

  תקן אוסטרלי( 2001.2.13ָמָסת בד נומינליתAS) 

 עובי מוערך 
 ביצועים

 התארכות שבירה של חוטי השתי –מאמץ מתיחה  -
התארכות שבירה של חוטי הערב  –מאמץ מתיחה  -

(AS2001.2.3.1) 
 חוטי שתי )ממוצע( –חוזק קריעה  -
 (2001.2.10ASחוטי ערב )ממוצע( ) –חוזק קריעה  -
 (2001.2.4ASע( )לחץ פקיעה )ממוצ -
 (2001.2.19ASחוזק פקיעה )ממוצע( ) -

 

 295 20±מ"ר -גרם ל 
 

 מ"מ 1.4-כ 
 

- 920 N/50mm 
 

- 1640N/50mm 
 

- 176 N 
- 236 N 

 
- 3,150 kPa 
- 1,597 N 

 החומר
 חוט

 הרכב
 דוגמא

 טווח הטמפרטורות

 
 UVמיוצב  HD/PEפוליאתילן 

 ומעכב בעירה
 [tape]מונופילמנט + סרט 

 [[lock-stitchסריגת לוקסטיץ' 
-30◦C  75עד◦C+ 

 מאפיינים
 חזק, לא מחליד ולא סופג לחות.  HDPEאריג 

[ להפחתת התכווצות [heat-settingעובר תהליך אשפרה 
 הבד ולהקלת השימוש בו.

 .UVשנים אחריות לדגרדציה עקב קרינת  8ַלַבד יש 
מהונדס באוסטרליה בהתאמה לתנאי האקלים הקשים 

 שם.
 מאושר על ידי נציבות הכבאות של קליפורניה. 

 נטול עופרת ופתלטים.  100%
 מזיקות. UVחסימה של קרני  95%

 ניתן למחזור.
 
 

 דליקּות

  תעודה מס'  –לעמידות בדליקה  5093תקן ישראלי
9511913647 

 )אישור משרדי ממשלת ישראל )חינוך + בריאות 

  דירוג רמת הדליקותAS1530.2 

  תקנות נציבות הכבאות של קליפורניה[CSFM] 
 19סימן  1237.1

  מאפיינים של  -בדיקת תקן של חומרי בנייה
 [ASTM E-84]התפשטות דליקה 

  בדיקות תקן של התפשטות אש בטקסטיל ובפילם
- NFPA 701  

  תקן התעשייה היפנית לבדיקת דליקּות של
 A-1שיטה  JIS L 1091 :1999טקסטיל : 

  היפנית לבדיקת דליקות של תקן התעשייה
 A-3שיטה  JIS L 1091 :1999טקסטיל : 

  מפרט לביצועי דליקּות של מוצרי טקסטיל
המשמשים להקמת אוהלי ענק למבנים ארעיים 

 .[BS7837]ולמבני טקסטיל דומים 
 

 

 עומד בתקן 
 

 מאושר 
 

 3 
 

 מאושר 

  סיווגA 
 

 עומד בתקן 
 

 עובר 
 

 עובר 
 

 עומד בתקן 

רוחב  קוד
 נומינלי

שקיפות  גורם צל
 ממוצעת

שקיפות ממוצעת 
 UVלקרינת 

שקיפות ממוצעת 
-לקרינה פעילה פוטו

 סינתטית

 ב % UVRחסימת 

456771 3.0 
 מקופל

92.2 7.8% 6.6% 8.2% 93.4% 



  

 

 אריג.יש לצרף דוגמת  .15

 .100רשאי להשתתף בעל אישורים על היותו קבלן רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים בקבוצת סיווג ג' ענף ראשי  .16

שנים, יש לצרף את שם היצרן, כתובתו,  8על המציע להוכיח כי האריג המוצע הינו אריג עם עמידות לשמש לתקופה של לפחות  .17

 שנים האחרונות  5 –ן ב איש קשר וכן הוכחות כי האריג נרכש מהיצרן המצוי

 אין להעסיק קבלני משנה. .18

 תכנון מפורט של ההצללה יכלול תכנון קונסטרוקציה על ידי קונסטרוקטור מוסמך  מטעם הקבלן ובאחריותו. .19

 צבע הצללה ואופן העמדה יותאמו ויאושרו על ידי אדריכל נוף. .20

 

 מדידה ותשלום:

 ההצללה לרבות העמודים , ביסוס וכל החומרים ואביזרים הדרושים להצללה. לפי מ"ר הצללה המותקן בשטח. תשלום על כל מרכיבי

 

 פרגולה "גל ים"     42.06.900

 תוצרת שחם אריכא או שו"ע מאושר.   418029000מ'. מק"ט 3ס"מ,  בגובה  450/300אלמנט הצללה  דגם "גל ים ישירה" במידות 

 הסוכך עשוי עץ וצבוע בצבעי מגן. 

. הגלוון יכלול את כל אלמנטי המתכת השונים ובין היתר ברגים, 918רוקציה יהיו מגולוונים בטבילה  חמה לפי ת"י כל אלמנטי הקונסט

 בורגי עיגון, פלטות פלדה, שיבות, מחברים וכדומה. 

 לא תאושר עבודות ריתוך או חיתוך כלשהן לאחר הגלוון.

 44פי שמתואר בפרק כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בצבע עמיד לסביבה ימית כ

 

 מדידה ותשלום:

 המדידה לפי יח' קומפלט.

העבודה כוללת את ההובלה וההתקנה, הביסוס, הברגים, הצביעה, הגילוון וכל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע מושלם כולל 

פירוק ריצוף משתלבות ו/או אספלט מדרכות קיים והחזרת המצב  -למתקן ובדיקתו לאחר הצבתו. במקרה הצורך אישור קונסטרוקטור

 לקדמותו לאחר השלמת עיגון הפרגולה.

 

 גדרות ומעקות – 44פרק 
 

 44.1תת פרק 

 
 מ' מהים 1000כללי לכל המתקנים  הנמצאים בתווך של  עד 

 כל חלקי המתכת שיובאו לשטח יהיו מגולוונים לאחר ריתוך וצבועים בתנור. 

שכבות בצבע אפוקסי פנולי  2צבועים בו כל מרכיבי הגדרות ,מעקות ושערים יהיו מותאמים לסביבה ימית יבוצעו ריתוכים בשטח. לא

מיקרון   80שלישית על בסיס פוליאסטר טהור בעובי מיקרון ושכבה נוספת  80תוצרת       "אוניברקול" בעובי  9000שכבתי מסידרה -רב

 הגרמני לדהייה. הגוון לפי דרישת אדריכל הנוף. G.S.Bלפחות. כאשר אבקת הצביעה מאושרת לפי תקן 

 תהליך הצביעה ,החומרים והאמצעים הנדרשים לביצועו מצורפים כאן במפרט טכני של חברת "מצפא אפוקול בע"מ"

 הקבלן יכול להציע צביעה  של כל חברה אחרת אשר  תהיה שו"ע לצביעה  כמצוין לעיל. 

 שנים לפחות. 7הקבלן יגיש  את כל המסמכים להוככת שו"ע  למנה"פ וכן יגיש אחריאות  לצביעה ל

שנים  7א מין הכלל להאחריות תהיה בין היתר לעמידות  מלאה ולמניעת התפתחות   חלודה בכל  המתקנים וכל מרקיביהם בלי יוצ

 כנ"ל

 



  

 

  : מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת בשלוש שכבות108T מפרט  



  

 

 

 

 

44.1.010      

 מעקה בטיחות מעוצב 

 מטר  1.1המעקה יבוצע מפלחים בהתאם לפרט בגובה 

 כל פלחים בעלי עובי דופן לפי פרט.  הפרט כולל:

 עיגון מתחת לפני הריצוף לפי הנחיות יצרן  .א

 צביעה כולל פריימר לקישור הגילוון.  .ב

 צביעה מותאמת לסביבה ימית. .ג

 גוון לפי בחירת האדריכל .ד

 מדידה ותשלום

 לפי מ"א, התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 

 יד מאחז    44.1.080

 3עובי דופן  2.5מ' לכל היותר עובי " 1.5מ"מ, כולל פינות מעוגלות ועמודים אנכיים כל  2עובי דופן  1.6מאחז יד מצינור מתכת מגולוונת בקוטר " 

ן לבצע מ"מ. עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות בהתאם לפרטים ותוכניות. לרבות רוזטות בכל מקום בו המאחז מעוגן לרצפה או לקיר . אי

 חיתוך או ריתוך בשטח לצורך ההתאמה.

 צביעה מותאמת לסביבה ימית. הגוון לפי בחירת האדריכל נוף.

 תשלום ומדידה

 לפי מ"א, התשלום כולל יצור, הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.

 

 פשפש מעוצב      44.1.902

 מ'1.10מטר וברוחב  1.1פלחים מגולוונים וצבועים בהתאם לפרט בגובה פשפש מעוצב  



  

 

 כל הפלחים בעלי עובי דופן לפי פרט.  הפרט כולל:

 עיגון מתחת לפני הריצוף לפי הנחיות יצרן  .א

 צביעה מותאמת לסביבה ימית. גוון לפי בחירת האדריכל. .ב

 מדידה ותשלום

 וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה.לפי יח', התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס 

 

 כבישים ופיתוח – 51פרק .

 
 . להלן מספר השלמות, בנוסף לאמור במפרט הנ"ל.51העבודה, לפי פרק זה, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק 

 כללי

 כמשמעותו בסעיפי המפרט הכללי.בכל מקום להלן, בו מוזכר המונח "חפירה" או "טיפול בחומר חפור",  

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קווים 

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים -תת

במפרט  51.02בעבודת ידיים. על הקבלן יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו. תשומת לבו של הקבלן מופנית לפרק או 

 הכללי לסלילת כבישים ורחבות.

 

במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע החפירה בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה  51החפירה תבוצע כמפורט בפרק 

קרקעיים, עצים לשימור וכו'(. לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים -יבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תתיכת

 קטנים נפרדים או צרים.

 

 כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו. 

 עבודות מילוי וחפירה

 ודו"ח של יועץ הקרקע  המצורף למכרז זה.   על פי הנחיות של יועץ קרקע עבודות עפר יבוצעו

 

 עירום זמני של חול דיונה    51.2.900

חול דיונה בתחום הקו הכחול של תוכנית נווה ים הינו ערך טבע מוגן ולא ניתן להוציאו מהשטח ללא אישור מנהל הפרויקט 
 ובידיעה ואישור של נציג המשרד להגנת הסביבה.

מ' מערבית לגבול הפרויקט,  10לפני ביצוע כל עבודה בשטח  הדיונה יש לבצע  מדידת הדיונה בתחום התכנית ובתוספת של 
 לפני תחילת העבודות, לתעוד המצב הקיים. 

ת מ' לפחו 1כל החול שייכרה משטח הדיונה יערם בשטח הפרויקט, בנפרד מחומרי העירום האחרים, יגודר בגדר יציבה, לגובה של 
 מ' בהיקף העירום. בשלט יצוין, בשלוש שפות )עברית אנגלית וערבית( שהשטח שמור. 10וישולט, כל 

הקבלן אחראי על רציפות הגידור, יציבותו והשילוט, לאורך כל תקופת הפרוייקט. אי קיום תנאי זה יאפשר למנהל הפרויקט 
 מ' לפחות מהגדר. 5ת חומרי איפסון מהערימה למרחק של עצירת העבודות עד להסדרת כל הליקויים בגדר או בשילוט או הרחק

 הערימה תימדד בכל יום כרייה, עד לעירום הסופי וכמות החול הנכרה תרשם ביומן העבודה ביום הכרייה.

 אין לאפסן את החול בכל תחנת ביניים אלה אך ורק במקום שיאושר ע"י המפקח והוא מקום האיפסון הסופי.

 קומו על פי תוכנית יהיה אך ורק למקומות שיורה עליהם המפקח ועפ"י תוכנית מאושרת. פינוי החול והעברתו למ

 מדידה ותשלום

 לפי מ"ק . תשלום עבור נפח נטו שיעורם בשטח ,יגודר ,ישולט ויוחזר לאזור הדיונה.

 מתחילת העבודות, במהלך העבודה ובסיומה. התשלום  כולל גידור ושילוט והעברת החומר.   as-madeהכל לפי מדידות 

 

 

 

 

 



  

 

 עבודות אספלט - 52פרק 

 אספלט מדרכות -52.2.120

52.2.170 

 .51.12כל עבודות אספלט יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 בשתי שכבות:שכבת האספלט במבנה  השביל  אופניים  תהיינה כמסווג בכתב הכמויות  

   PG70-10ס''מ , ביטומן  3( דולומיטית סוג א' בעובי 9.5שכבה בטון אספלט עליונה : תא''צ )

 . 3/8מאגרגטים דקים בגודל שלא יעלה 

   PG68-10(, דולומיטית/גיר, סוג א', ביטומן  19ס"מ תא"צ ) 4ושכבה תחתונה:בעובי 

 ט המיועדות לביצוע אצל המתכנן  והמפקח.לפני ביצוע הסלילה ,יאשר הקבלן את תערובות האספל

 מדידה ותשלום:

 המדידה לתשלום לפי שטח במ"ר.

 

 

 ריסוס באמולסיה ביטומנית   52.2.010

 הריסוסים יבוצעו כמפורט  במפרט הכללי .

 ליטר/מ''ר.  1המצע לבין שכבת האספלט יבוצע ריסוס יסוד באמולסיה הביטומנית בשיעור -בין פני

   שעות, לפני פזור  24שעות עד  12הריסוסים יבוצעו מודגש בזאת כי 

 המדידה לתשלום:

 לפי שטח במ"ר. 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

 הקבלןמורשה החתימה של חתימת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


